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Sammanfattning 

Ämnet matturism behandlar turismaktiviteter relaterade till mat. De turister som reser 

för just matupplevelser benämns som kulinariska turister och maten på det lokala 

resmålet har stor betydelse för dessa turister. Tidigare studier har behandlat 

destinationers arbete med att marknadsföra sig och utveckla resmålen mot de turister 

som reser för matupplevelser. Denna uppsats behandlar ämnet matturism och syftar 

till att undersöka hur betydande mat är vid val av resa. Detta för att ta reda på vilka 

faktorer som påverkar beslutsfattandet och om maten är en av de mer betydande 

faktorerna. 

 

För att undersöka kring hur betydande mat som faktor är för turisten vid val av resa 

genomfördes en enkätundersökning. Genom undersökningen har det upptäckts att 

demografiska faktorer såsom ålder, sysselsättning och livsstituation påverkar kring 

hur betydande maten är vid val av resa. Resultatet påvisar hur betydande mat är för 

turisten vid val av resa samt att väl på resmålet får mat en annan betydelse. 

 

 

Nyckelord: matturism, kulinarisk turist, konsumentbeteende, motivationsfaktorer, 

autenticitet och demografi. 
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1 Inledning och forskningsöversikt 

1.1 Introduktion till ämnet 

Turismaktiviteter relaterade till mat kan definieras på flera olika sätt och kan 

benämnas som kulinarisk turism, gastronomiturism samt matturism. Termen 

matturism utvecklades år 1998 av Lucy Long och hon menar att intresset för mat kan 

skapa acceptans mellan olika kulturer vilket innebär att turister kan erhålla ny 

kunskap genom mat. Maten i det anseendet är en viktig beståndsdel i hur turister 

erhåller ny kunskap. Matturism har växt till sig världen över och idag marknadsför 

sig många länder med dess lokala matutbud som en unik produkt. Det lokala 

matutbud som finns på olika destionationer i världen urskiljer sig från varandra och 

därmed blir dessa matutbud unika produkter som lockar turister att besöka specifika 

resmål  (Ab Karim & Geng-Qing Chi 2010). Matturism ses som ett verktyg för 

regional utveckling samt att stärka den lokala produktionen av mat. Då 

matproduktion utgör en stor del av ett lands ekonomi kan matturism ge fler 

möjligheter till att skapa en unik identitet för destinationen samt att ge en mer unik 

vistelse för turister (Everett & Slocum 2013).    

 

Maten påverkar turistens upplevelse i helhet och maten bidrar till tillfredsställelsen 

gentemot destinationen. Länken mellan mat och turism är därför viktig (Ab Karim & 

Geng-Qing Chi 2010). Det finns en stor vikt av en stark identitet hos destinationen 

och lokal mat kan vara attraktionskraften för turister att resa dit. Det kan även finnas 

aspekter som är negativa såsom komplikationer som kretsar kring hälsorisker, i 

avseende hur maten tillagas, men också kring turistens brist på kunskap för den 

lokala maten (Cohen & Avieli 2004). 

 

Autenticitet inom turism handlar om mening och betydelse, vilket kan appliceras på 

betydelsen kring matupplevelser för turisten. Detta även för hur relationen mellan 

turisten och mat kopplas (Stowe & Johnston 2012). Turistens behov och önskemål är 

centrala när det kommer till beslutet av resa. Demografiska faktorer såsom ålder, kön 

och livssituation påverkar turistens beslutsfattande. De demografiska faktorerna och 

turistens behov samt önskemål är det som styr konsumentbeteendet hos turister. 

Konsumentbeteende hos turister spelar i sin tur en stor roll i hur turismföretag 

marknadsför sig. Detta för att förstå sina konsumenter och för att kunna leverera det 

konsumenten efterfrågar. Det svarar på frågan vad konsumenter har för behov och 
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begäran kring produkter och utgör en central del för att utföra framgångsrika 

marknadsföringsaktiviteter (Swarbrooke & Horner 2007). 

 

1.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning behandlar områden kring hur mat används i 

destinationsutveckling och i utvecklandet av relationen till turister. Att använda mat 

som huvudattraktion till en destination kan, enligt Ab Karim & Geng-Qing Chi 

(2010), hjälpa till att utveckla identiteten och rikta sig mot de turister som är 

intresserade inom detta område. Maten kan representera ett lands identitet och 

människor associerar viss typ av mat till en viss specifik destination (Ab Karim & 

Geng-Qing Chi 2010).   

 

Vidare påvisar Sims (2009) en teori kring att människan vill uppleva den lokala 

maten och äta det som är speciellt för det besökta landet. Det kopplas här till 

autenticitet, äktheten av någonting. Meningen med och värdet av autenticitet spelar 

en viktig roll för turismen. Detta är också något som diskuteras i Beer (2008), där 

autenticitet blir en viktig del i turismupplevelser. Även Stowe & Johnston (2012) 

diskuterar meningen av autenticitet för turisten kring matupplevelser och hur 

relationen mellan turisten och mat kopplas. Genom marknadsföring kan 

destinationen skapa autentiska attribut som leder till kognitiva och känslosamma 

effekter hos turister (Melissen 2012).  

 

Kim, Kim & Goh (2011) lägger tyngdpunkten på hur maten på en destination 

påverkar en turist och dess beteende med avsikter kring att återvända till samma 

destination. Batkoska & Koseska (2012) har diskuterat kring hur kognitiv inlärning 

påverkar en konsuments beteende och att det handlar om en mental process där 

åsikter formas när beslut ska fattas. Även Bagozzi (1992) tar upp i sin artikel att 

kognitiv inlärning utgör en stor del för människors attityder och hur känslor 

utvecklas. Det diskuteras vidare i artikeln av Castro, Armario, & Ruiz (2007) att 

influenser av en destinations identitet är kognitivt konstruerad för en turists framtida 

beteende, då kvalité på service och tillfredsställelse är förmedlande variabler. Det 

handlar om hur villig turisten är till att rekommendera och besöka den specifika 

destinationen igen. För turistdestinationer spelar identiteten en stor roll när det 
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kommer till uppfattningen av kvalité och tillfredsställelse hos turisten (Castro, 

Armario & Ruiz 2007).  

 

1.3 Forskningsproblem 

Inom matturism har det gjorts studier kring mat som en betydande faktor för olika 

destinationers arbete att skapa starka band och relationer till turister (Ab Karim & 

Geng-Qing Chi 2010). Det har även studerats kring hur turister blir påverkade av de 

olika destinationernas matutbud och förändrar sitt beteende genom detta (Kim, Kim 

& Goh 2011).  

 

I denna uppsats kommer kopplingen mellan mat och resebeslut hos turister 

behandlas. Detta för att undersöka hur betydande mat är som faktor för 

beslutsfattandet vid val av resa. Benämningen matturism kommer att användas och 

begreppet kommer att definiera mat som attraktion, hur mat attraherar turister vid 

deras val av resa. Ytterligare undersöks det vad som motiverar en turist vid val av 

resa och hur stor betydelse mat har i det beslutet. Även för att se om demografiska 

faktorer såsom ålder, kön, sysselsättning samt livssituation kan påverka kring vilken 

betydelse mat har för beslutet av resa. 

 

Då det inte har gjorts några studier i Sverige kring hur betydande mat är för turister 

vid deras val av resa är det någonting som denna uppsats vill bidra med ny kunskap 

kring. De resultat som framställs i denna uppsats kan vara intressant för exempelvis 

resebolag och deras marknadsföring till kunder. Ämnet är relevant att studera då det 

dels inte har gjorts tillräckligt med undersökningar, samt att viktig information kan 

tas fram för att gynna framtida kundrelationer för turismföretag. Att bidra med ny 

kunskap inom vad som påverkar turisten vid val av resa anses därför vara viktigt då 

tidigare studier inte har behandlat det området. 

 

1.4 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka mat som betydande faktor vid val av resa 

för turister.  Detta för att se vilka faktorer som påverkar turisten vid val av resa och 

om mat kan vara en av de mer betydande faktorerna. Utifrån vårt syfte och den 

litteraturgenomgång som gjorts har följande frågeställning utvecklats;  

- Hur betydande är mat som faktor i beslutsfattandet vid val av resa? 
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1.5 Disposition 

Uppsatsens disposition är för vidare läsning strukturerad på följande vis; 

nästkommande avsnitt är ett metodavsnitt vilket presenterar uppsatsens valda metod. 

Motivering av metodval beskriver varför den valda metoden applicerats på uppsatsen 

och hur den praktiskt använts. Efter det följer ett avsnitt som behandlar de valda 

teorier som utgör den teoretiska referensramen i uppsatsen samt behandlar 

definitioner av viktiga begrepp. Där presenteras även valda modeller kring turistens 

motivationer till resande och vilka faktorer som påverkar beslutet. Fjärde avsnittet 

behandlar en resultatredovisning över uppsatsens genomförda enkätundersökning 

och det empiriska resultat som framställts. Detta avsnitt visar ett flertal tabeller för 

att underlätta resultatredovisningen. Femte avsnittet behandlar analys, där uppsatsens 

resultatredovisning analyseras och tolkas för att bland annat få svar på uppsatsens 

frågeställning. I detta avsnitt framkommer det hur resultatet från 

enkätundersökningen behandlats utifrån de teorier och modeller som presenterades i 

den teoretiska referensramen. Modellerna i den teoretiska referensramen kommer här 

att testas på det empiriska materialet för att sedan analyseras. I det avslutande 

avsnittet presenteras de slutsatser som uppkommit kring resultatet. 
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2 Metod 

 2.1 Inledning 

Detta avsnitt kommer att behandla den valda metod som applicerats i uppsatsen, 

motivering av metodvalet och metodkritik. Avsnittet avslutas kring analys och 

bearbetning, urval samt etiska aspekter. 

 

 2.2 Vald metod 

Denna uppsats utgick från en deduktiv ansats där modeller och teorier testas på 

verkligheten. Då denna uppsats krävde svar från respondenter kring deras attityder 

skickades en enkätundersökning ut elektroniskt (se bilaga 2 & 3 för enkätens 

utformning). En del av enkätundersökningens frågor formades utifrån de angivna 

modellerna i den teoretiska referensramen. Detta för att testa om dessa modeller 

stämde överens med de resultat som framgick av enkätundersökningen. Begreppen 

demografi och autenticitet blev centrala då enkätundersökningen behandlade 

demografiska faktorer såsom kön, ålder, sysselsättning samt bosättning. Autenticitet 

inom turism handlar om betydelse och mening, vilket enkätundersökningen även 

behandlade genom frågor kring hur betydande faktorn mat är för turister vid deras 

val av resa.   

 

De modeller som enkätundersökningen baserades på behandlar turistens 

köpbeteendeprocess, motivationsfaktorer samt de faktorer som har inverkan på 

beslutet av resa. Enkätundersökningen baserades även utifrån teorier som behandlar 

motivationsfaktorer, demografiska faktorer samt psykologiska faktorer hos turister.  

De valda teorier och modeller kommer att presenteras i ett senare teoriavsnitt i 

uppsatsen. Dessa teorier och modeller kommer att användas vid analys av den 

insamlade empirin. Detta för att testa om modellerna stämmer överens med vad det 

empiriska materialet, verkligheten, säger. Det kan vara att respondenterna tar upp 

motivationsfaktorer som inte finns beskrivna i modellen eller att en ny modell kan 

utformas utifrån den empiri som samlats in.  

 

 2.3 Motivering av metodval 

Till en början valdes enkätundersökning och intervju som lämpliga metoder för 

denna uppsats. Enkätundersökning valdes för att nå ett större urval respondenter, och 

för att få en djupare inblick i matens betydelse för respondenter valdes intervju som 
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metod. Med mer eftertanke togs beslutet att endast använda enkätundersökning som 

metod då tidsåtgången togs i åtanke samt att sammanställningsprocessen ansågs bli 

för omfattande med de båda metoderna. En enkätundersökning ansågs vara lämpligt 

att använda då denna uppsats krävde svar från respondenter kring deras attityder 

samt att resultatet blev enklare att generalisera och sammanställa. 

 

Enkätundersökningar används för att få svar på frågeställningar. Det blir därmed 

viktigt att använda frågor som kommer att behandla det uppsatsen vill undersöka 

(Bryman 2011). Med enkätundersökningar vet forskaren i förhand vilken information 

denne behöver för sin uppsats. Då enkäter vanligtvis består av slutna frågor blir 

svaren från respondenterna slutgiltiga. En enkätundersökning ger också en mer 

allmän uppfattning kring människors attityder (Veal 2011) i vilken denna uppsats var 

kring hur betydande mat är vid val av resa.  

 

Enkätundersökningen gjordes i programvaran SurveyMonkey där det var möjligt att 

framställa elektroniska enkätundersökningar efter egna preferenser och egen vald 

utformning. Anledningen till varför SurveyMonkey valdes var på grund av att det var 

det alternativ som vi kände till. Tanken på att leta efter andra program att använda till 

enkätundersökningen fanns inte vid det tillfället då SurveyMonkey ansågs fungera 

bra till enkätundersökningen. Att leta efter andra program kom i efterhand när 

enkätundersökningen redan var skapad och utskickad till alla respondenter. En 

elektronisk enkätundersökning sågs som relevant då det var ett smidigt och 

lätthanterligt tillvägagångssätt vid insamling av data. Enkätundersökningar i 

pappersformat valdes bort då det ansågs bli en lång sammanställningsprocess 

gentemot en elektronisk enkätundersökning som sammanställer den insamlade datan 

kontinuerligt och automatiskt. 

 

De faktorer som låg till grund för val av metod har främst varit den tidsåtgång som 

fanns tillgänglig, tillgängligheten på respondenter samt att det var en metod som 

tillgodosåg det material uppsatsen behövde. En enkätundersökning var ett bra 

alternativ för denna uppsats då den information som behövdes kunde tas fram på ett 

enkelt sätt. Det var även en bra metod då uppsatsen har gjorts deduktivt genom att 

teorier har testats på verkligheten. Denna uppsats behövde information från ett stort 

urval människor kring deras attityder för hur betydande mat är vid val av resa.  
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2.4 Metodkritik 

De nackdelar som finns med enkätundersökningar är att när respondenten väl ska 

svara på frågorna finns det ingen hjälp att tillgå. Därför blir det extra viktigt att 

frågorna är tydliga och enkla att besvara. I en enkät går det heller inte att ställa 

uppföljningsfrågor för att få fördjupade svar från respondenten som kan göras i en 

intervju. Att skriva relevanta frågor som ger de svar som behövs för uppsatsen är 

viktigt då respondenterna är anonyma och svaren kan då inte kompletteras om så 

behövs (Bryman 2011).  

 

Nackdelar med att använda sig av en elektronisk enkätundersökning var att svar har 

fallit bort på grund av tekniska orsaker. Dels har respondenterna kunnat hoppa över 

obligatoriska frågor och dels har inte enkätundersökningen i vissa fall varit möjlig att 

skicka in efter det att respondenten har svarat.  

 

En nackdel med programvaran SurveyMonkey som användes var att 

enkätundersökningen endast kunde bestå av 10 frågor och om fler frågor behövde 

skapas tillkom en kostnad. Kostnaden valdes att inte betalas och 

enkätundersökningen utformades istället i två delar med 10 frågor vardera. Med 

närmare eftertanke hade det varit till en fördel att betala kostnaden för att använda 

programvarans alla funktioner som kunnat underlätta insamlingen av data. Om 

kostnaden hade betalats hade enkätundersökningen kunnat utformas i en del och 

därmed kunnat analyserats lättare. Istället fick vi para ihop de två delarna genom 

respondenternas angivna IP-nummer för att kunna göra en bättre analys. 

 

2.5 Analys och bearbetning 

För att bearbeta det material som kom in via enkätundersökningen behövdes en 

analysmetod för att få en bättre överblick. Detta för att resultatet sedan kunde 

sammanställas i diagram för att få en bättre och mer tydlig bild över resultatet. 

Enkätundersökningen har inte endast haft slutna frågor utan respondenterna har haft 

möjlighet att svara med egna ord på några av frågorna. Då analysen av resultatet ska 

behandla den frågeställning som denna uppsats har, blev det relevant att sortera 

resultatet utifrån denna frågeställning. Respondenterna delades upp i olika 

demografiska segment såsom ålder, kön, sysselsättning, civilstånd och bosättning. 

Sedan kopplades detta till de frågor som ställts i enkätundersökningen för att 
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frågeställningen skulle gå att besvaras. Ett flertal av enkätundersökningens frågor 

sammanställdes endast allmänt för alla respondenter medan andra frågor 

sammanställdes utifrån de demografiska faktorerna. 

 

 2.6 Urval 

Vilket urval som görs är viktigt för en uppsats i aspekter kring validitet och 

reliabilitet. Det är viktigt att mäta det man avser att mäta samt att data som samlas in 

är pålitlig. Ett urval representerar en mindre del av en större population och därför är 

reliabiliteten viktig (Brotherton 2008). I denna uppsats har det gjorts ett 

bekvämlighetsurval vilket innebär att respondenter som väljs är de som finns 

tillgängliga för forskaren. Forskaren behöver alltså inte då spendera mycket tid i att 

hitta deltagare utan tar de som finns tillgängliga. Med denna strategi kan det dock bli 

svårt att generalisera resultatet då forskaren kan få in mycket heterogena svar då 

deltagarna exempelvis inte har samma bakgrund eller utbildning (Bryman 2011).  

 

Enkätundersökningen skickades ut till personer 20 år och uppåt för att undersöka 

maten som betydande faktor vid val av resa. Respondenternas ålder har valts utifrån 

det bekvämlighetsurval som gjorts då det inte fanns respondenter under 20 år 

tillgängliga. Det sågs även mer troligt att respondenter 20 år och uppåt bokar sin resa 

på egen hand medan de under 20 år har någon äldre, till exempel en förälder, som 

bokar deras resor. Urvalet blev inte representativt då uppsatsen inte kan kopplas till 

hela populationen utan endast för urvalet som gjorts. Uppsatsen ville undersöka hur 

urvalsgruppen kopplar mat med resande och hur betydande faktorn mat är vid val av 

resa. 

 

Enkätundersökningen skickades ut elektroniskt till våra Facebook-kontakter samt att 

ett antal av dessa kontakter sedan vidarebefordrade till deras kontakter, vilket ökade 

antalet svarande respondenter. Nackdelen med att skicka ut enkätundersökningen till 

Facebook-kontakter var att urvalet kunde bli homogent. Sannolikheten är större att 

man har Facebook-kontakter i samma målgrupp som en själv och genom detta blir 

urvalet inte heterogent. I denna uppsats har majoriteten av respondenterna tillhört en 

målgrupp medan ett fåtal har varit spridda i andra och olika målgrupper. Majoriteten 

av urvalet är därmed homogent och en bättre generalisering kan göras.  
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2.7 Etik 

Etik rör grundläggande frågor kring integritet, anonymitet, frivillighet och 

konfidentialitet för de individer som är direkt inblandade i forskningen. Det är viktigt 

att forskaren ger klara instruktioner kring undersökningens syfte, informera om att 

den är frivillig samt att meddela vilka moment som ingår i undersökningen. De 

personer som ingår i undersökningen har rätt att själv bestämma över sin medverkan, 

ett så kallat samtyckeskrav (Bryman 2011). 

 

Med konfidentialitet menas att alla uppgifter om personerna som ingår i 

undersökningen ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej har tillgång till dem 

(Bryman 2011). Det skall vara omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna 

samt att de personer som har tillgång till dessa har tystnadsplikt (Vetenskapsrådet 

2002). Detta påvisar också det nyttjandekrav som finns i de etiska principerna kring 

svensk forskning, att de uppgifter som samlas in i undersökningen endast får 

användas i det ändamålet (Bryman 2011).  

 

I den elektroniska enkätundersökningen fick respondenterna en mindre presentation 

av oss, vilket universitet vi studerar vid och att enkätundersökningen var till för en 

kanditatuppsats. Respondenterna blev väl informerade kring vilket område 

enkätundersökningen behandlade, hur många frågor enkätundersökningen bestod av 

samt att den var i två delar och att respondenterna skulle svara på båda delarna. 

Respondenterna blev även informerade om att det var frivilligt att svara och att alla 

svar skulle komma att behandlas anonymt. Detta informationsblad finns att tillgå i 

denna uppsats (se bilaga 1).   
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3 Teori 

3.1 Inledning 

Detta avsnitt ger en tydligare beskrivning och förklaring på de begrepp som är 

centrala för denna uppsats. De begrepp som den teoretiska referensramen går igenom 

är; matturism, kulinarisk turist, demografi, konsumentbeteende, motivationsfaktorer 

och autenticitet. De valda teorierna och modellerna är indelade i fyra kategorier. 

Denna indelning kommer uppsatsen att följa i vidare läsning för att skapa struktur i 

uppsatsen samt även förklara hur enkätfrågorna har skapats. 

 

3.2 Teoretisk referensram 

3.2.1 Urvalsgruppen 

För att se vilka respondenter som utgör urvalsgruppen är det relevant att ha teorier 

grundade på demografiska faktorer samt ge en definiton av matturism och 

kulinariska turister. 

 

Matturism är en växande form av turism (Silkes, Cai & Lehto 2013) och behandlar 

turismaktiviteter relaterade till mat. Kulinarisk turism och gastronomiturism har 

utvecklats genom det allmänna begreppet matturism (Ab Karim & Geng-Qing Chi 

2010). Gastronomi är ett begrepp kring finare matupplevelser och högre skicklighet 

vid tillagning av mat (Robinson, Heitmann & Dieke 2011). Gastronomi kan också 

definieras som en studie kring unika matupplevelser vilket även kulinarisk turism gör 

(Kivela & Crotts 2005). Gastronomiturism och kulinarisk turism handlar dessutom 

om turister som besöker matfestivaler, restauranger, matproducenter av olika slag 

samt olika platser där matupplevelser är det primära syftet med resan (Silkes 2012). 

 

De turister som reser med det primära syftet att uppleva en ny matkultur definieras 

enligt Geng-Qing Chi, Chua, Othman & Ab Karim (2013) som kulinariska turister 

”culinary tourists”. Ofta åker dessa turister i par på egen hand och det är större 

sannolikhet att de deltar i mer kulturella attraktioner och besöker lokala restauranger 

än vad andra turister gör (Robinson, Heitmann & Dieke 2011).  

 

Demografi behandlar studier av faktorer kring människor utifrån ålder, kön, 

sysselsättning, bosättning, nationalitet, religion och inkomst mm. Demografi används 

när en segmentering ska göras av marknaden och för att hitta den målgrupp att 
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Modell 1: Consumer decision-making framework ( Swarbrooke & Horner, 2007. S. 47) 

inrikta sig mot. Demografiska faktorer är det som främst används vid segmentering 

av en marknad då en människas önskemål och behov ligger närmast de demografiska 

faktorerna (Armstrong & Kotler 2011). 

 

I denna kategori har enkätfrågor utformats utifrån de demografiska faktorerna kön, 

ålder, civilstatus, sysselsättning, bosättning samt om respondenten har barn eller ej 

(se bilaga 2: fråga 1-6).  

 

3.2.2 Påverkan på beslutsfattandet  

Turisten som konsument lägger ner mer tid på sitt köp av resa än någon annan form 

av köp. I en konsuments beslutsprocess har även psykologiska förlopp en stor 

inverkan och är av stor vikt för denna beslutsprocess enligt Swarbrooke & Horner 

(2007). Modell 1 beskriver de två olika nivåer av faktorer som påverkar den enskilda 

konsumenten. Den första nivån inkluderar psykologiska faktorer såsom inlärning, 

personlighet, uppfattningsförmåga och motivation. Den andra nivån består av 

socioekonomiska och kulturella influenser samt influenser från referensgrupp och 

familj. Till vilken grad konsumenten påverkas av faktorerna har mycket att göra med 

dennes personlighet och livsstil (Swarbrooke & Horner 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har även studerats kring vad det är som motiverar turister till att välja ett visst 

resmål. Det har framgått att turister väljer de resmål som passar in på deras behov 

och önskningar. Att ta reda på motivationen hos turister är en viktig del i studier för 

att få fram en klarare bild över turistbeteenden. Det handlar till stor del om att förstå 

turisters attityder (Došen & Prebežac 2003).   
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I denna kategori har enkätfrågor utformats kring informationsletande innan avresa, 

om tidigare erfarenheter påverkar turistens val av resa, om respondenten letar upp 

olika matalternativ innan avresa och varför, samt om hälsorisker kring mat är något 

som påverkar valet av resmål (se bilaga 3: fråga 1, 3, 4, 5 och 9).  

 

3.2.3 Betydelse av faktorer 

Då autenticitet inom turism behandlar mening och betydelse (Reisinger & Steiner 

2006)  kan det begreppet appliceras på vad olika faktorer har för betydelse för 

turisten. Autenticitet beskrivs inte som ett grundläggande begrepp som har en och 

samma betydelse för alla. Frågor kring vad något är och hur objekt representeras 

samt vilka anspråk som görs kring ett objekt är centrala inom autenticitet. Många 

turister söker efter autenticitet för att ta sig bort från det dagliga och uppleva det 

unika (Reisinger & Steiner 2006). 

 

Modell 2 innehåller faktorer som påverkar själva beslutet för turisten vid val av resa. 

I denna uppsats ligger fokuset på de interna faktorerna vilka bland annat är; 

personlighet, inkomst, familjesituation, tidigare erfarenheter, livsstil samt attityd, 

åsikter och uppfattning (Swarbrooke & Horner, 2007). Denna modell har applicerats 

i uppsatsen för att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av resa. Dessa 

faktorer kan kopplas till autenticitet för att undersöka vad de olika faktorerna betyder 

och hur de påverkar beslutet (Reisinger & Steiner 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2:  Factors influencing the holiday decision (Swarbrooke & Horner, 2007. S. 75) 
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I denna kategori har enkätfrågor utformats kring vikten av olika faktorer vid val av 

resmål och hur mycket olika faktorer påverkar val av resa (se bilaga 2: fråga 8 och 

9).  

 

3.2.4 Mat som betydande faktor 

Det har tidigare studerats kring vilka faktorer som påverkar matkonsumtionen hos 

turister. En teori av Mak, Lumbers, Eves & Chang (2012) är relevant att applicera i 

denna uppsats då den handlar om de faktorer som motiverar turisten. De motiverande 

faktorerna har delats upp i fem dimensioner, vilka är; lust, obligatorisk, utvidgning, 

symbolisk och kontrast. Utgångspunkten för de fem dimensionerna är fysiska 

faktorer, motivationsfaktorer, kulturella/religiösa influenser, personliga matrelaterade 

karaktärsdrag, utsättande effekt/tidigare erfarenheter samt sociodemografiska 

faktorer (Mak, Lumbers, Eves & Chang 2012). En modell av Kim, Eves & Scarles 

(2009) påvisar ytterligare kring hur turister påverkas av olika faktorer när det 

kommer till att konsumera lokal mat på resmålet. I modellen talar man om att det 

finns motiverande faktorer, demografiska faktorer samt psykologiska faktorer (Kim, 

Eves & Scarles 2009).   

 

En annan modell kring motivationen till att testa den mat som är specifik för det 

besökta resmålet har framtagits av Kim & Eves (2012). Enligt dem finns det fem 

underliggande faktorer av motivation för vad det är som får turister att vilja testa den 

mat som är specifikt för det område som besöks. De motivationsfaktorer som nämns 

består av kulturell upplevelse, relationen mellan människor, hälsa, upplevelsen 

genom känslor och sinnen samt det lockande med mat (Kim & Eves 2012). 

 

Det finns en mängd olika faktorer som motiverar turister till att konsumera 

turismprodukter. Dels är det de motivationsfaktorer som spelar in när turisten väljer 

att åka på en resa och dels motivationsfaktorer som spelar in när turisten väljer att 

åka på en särskild utvald resa vid en specifik tidpunkt och till en specifik destination. 

Några av dessa specifika faktorer kan vara kulturella, fysiska, emotionella och 

personliga samt handla om status och personlig utveckling (Swarbrooke & Horner, 

2007).  Dessa faktorer presenteras i modell 3 och appliceras i grunden på turistens 

resande, men i denna uppsats har faktorerna specifikt applicerats på matutbudet på 

resan och varför en turist väljer att testa den mat som är specifik för det besökta 
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Modell 3:  A typology of motivators in tourism (Swarbrooke & Horner, 2007. S. 54) 

resmålet. Den lokala maten ersätter alltså turisten i mitten av modellen. De sex 

faktorerna kopplas då till vad turisten vill uppnå med att testa den lokala maten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna kategori har enkätfrågor utformats kring om respondenten brukar boka All 

Inclusive, vikten av att login på resmålet erbjuder olika matalternativ, vilka 

matalternativ som är viktiga/inte så viktiga att login på resmålet erbjuder och om 

detta ändras om respondenten reser med barn, testa den specifika maten på resmålet 

samt betydelse av mat i respondenternas resande (se bilaga 2: fråga 10 samt bilaga 3: 

fråga 2, 6, 7, 8 och 10).  
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4 Resultatredovisning 

4.1 Inledning 

Vidare läsning behandlar uppsatsens resultat utifrån den enkätundersökning som 

skapats från de teorier och modeller som presenterats i tidigare avsnitt. Resultatet har 

delats in i de fyra tidigare nämnda kategorierna för att skapa en tydligare koppling 

och bidra till lättare läsning.  

 

Enkätundersökningen skickades ut elektroniskt till de respondenter som var 

tillgängliga och lättast att få tag på, ett så kallat bekvämlighetsurval. 

Enkätundersökningen utformades i två delar då det inte var möjligt att utforma den 

som en enkätundersökning med endast en del. Det gick endast att göra tio frågor på 

en enkätundersökning och därmed var vi i behov av att göra två stycken 

enkätundersökningar, 20 frågor totalt, då denna uppsats behövde ett större underlag. 

Enkätundersökningens båda delar besvarades av 79 respondenter. Totalt sett var det 

94 respondenter som svarat på enkätundersökningen, men då 15 av dessa endast 

svarat på del ett valdes de att tas bort från det totala resultatet och utgjorde då ett 

bortfall. Detta gjordes då det kändes mer relevant att urvalsgruppen skulle bestå av 

de respondenter som besvarat båda delarna för att göra en bättre analys. Frågan ”Hur 

bokar du helst din resa?” (se bilaga 2: fråga 7) har inte behandlats i 

resultatredovisningen då frågan i efterhand inte ansågs relevant för ämnet och 

fenomenet mat som attraktion.  

 

4.2 Resultat 

4.2.1 Urvalsgruppen 

Matturism behandlar turismaktiviteter relaterade till mat vilket vänder sig till 

kulinariska turister. Kulinariska turister, som nämnts tidigare, har matupplevelser 

som primära syfte med sin resa. Dessa kulinariska turister finner vi ej i 

urvalsgruppen då inget av respondenternas svar stämmer överens med definitionen 

av en kulinarisk turist.  

 

Tabell 1 nedan visar urvalsgruppen utifrån kön, ålder och civilstatus. Utifrån 

bekvämlighetsurvalet består urvalsgruppen av 60 kvinnor och 19 män. 58 av de 79 

respondenterna var i åldrarna 20-29 år. Minoriteten utgjordes av respondenter i 

åldrarna 60 år och uppåt, där det endast fanns två respondenter i den åldersgruppen. 
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37 respondenter var i ett förhållande vilket utgjorde majoriteten medan de 

respondenter som var gifta utgjorde minoriteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 nedan visar urvalsgruppen utifrån sysselsättning, bosättning och om 

respondenterna har barn eller ej.  40 respondenter i urvalsgruppen var studerande 

vilket utgjorde majoriteten för sysselsättning. Respondenterna bor i antingen en 

storstad, större stad, mindre stad eller på en ort, där flertalet bor i en större stad. 

Majoriteten av respondenterna har inga barn, ett flertal har barn som fortfarande bor 

hemma medan de resterande har barn som inte bor hemma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 1: Urvalsgruppen (kön, ålder, civilstatus) 

Tabell 2: Urvalsgruppen (sysselsättning, bosättning, barn eller ej) 
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4.2.2 Påverkan på beslutsfattandet 

Då information och kunskap om den potentiella resan påverkar beslutet för en turist 

(Swarbrooke & Horner 2007) ställdes frågan ”Innan avresa, letar du upp 

information om resmålet?”. 78 av de 79 respondenterna angav att de brukar leta upp 

information om resmålet innan de reser iväg.  

 

Tidigare erfarenheter är även något som påverkar beslutet (Swarbrooke & Horner 

2007). På frågan ”Vilka tidigare erfarenheter påverkar ditt val av resa?” varierade 

svaren respondenterna emellan. En del respondenter ansåg att tidigare erfarenheter 

kring väder, hotellets läge och utbud av aktiviteter var faktorer som påverkar valet av 

resa. Andra respondenter ansåg att alla tidigare erfarenheter spelar in i valet av resa 

medan vissa respondenter ansåg att  tidigare erfarenheter inte har en påverkande roll. 

Sex respondenter ansåg att tidigare erfarenheter kring maten och matutbudet 

påverkar deras beslut.  

 

På frågan ”Innan avresa, letar du upp vad det finns för olika matalternativ på 

resmålet?” svarade 37 av de 79 respondenterna att de inte brukar leta upp olika 

matalternativ på resmålet innan avresa. Majoriteten av respondenterna letar upp olika 

matalternativ och detta görs främst genom internet och rekommendationer från släkt 

och vänner samt resebolagens rekommendationer. Av de respondenterna med barn 

hemma svarade majoriteten att de inte letar upp olika matalternativ. Av de 

respondenter utan barn hemma svarade majoriteten att de letar upp olika 

matalternativ innan avresa.   

 

För att undersöka varför respondenterna väljer att leta upp olika matalternativ på 

resmålet innan avresa ställdes frågan ”Om du letar upp olika matalternativ på 

resmålet, varför gör du detta?”. 35 av de 48 respondenterna som letar upp olika 

matalternativ svarade att anledningen till detta var att de vill ha en översikt över det 

utbud som finns. Fyra respondenter svarade att de gör det då de inte vill ägna tid till 

det på resmålet. Att leta upp olika matalternativ på resmålet är avgörande kring val 

av resmål för fyra andra respondenter. Fem respondenter brukar leta upp olika 

matalternativ av andra anledningar. 
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På frågan ”Med tanke på det magsjukeutbrott som skedde i Turkiet i somras samt 

andra eventuella hälsorisker kring mat. Är detta något som påverkar ditt val av 

resmål?” svarade 32 respondenter att det påverkar. De resterande 47 respondenterna 

svarade att det inte påverkar deras val av resmål. Nedan följer några citat från 

respondenter som svarat ja på ovanstående fråga: 

 

Man vill ju inte åka till ett ställe med dåliga betyg och recensioner pga. 

hälsorisken. 

 

Man vill ju inte bli sjuk och undviker därför hotell som har drabbats av olika 

hälsorisker. 

 

Jag tror att man undermedvetet väljer bort ett resmål som fått dålig publicitet 

oberoende om det handlar om mat eller andra saker redan innan man börjar 

fundera kring ett potentiellt resmål. 

 

Helst bor jag i lägenhet och lagar egen mat på lunch och frukost. Äter jag ute är 

det lite dyrare mat med högre säkerhet. 

 

Nedan följer några citat från respondenter som svarat nej på om hälsorisker är något 

som påverkar valet av resa: 

 

I så fall blir det svårt att resa, det medföljer nästintill alltid en viss risk. 

 

Tänker inte på det som en orsak till varför jag inte skulle välja ett resmål, sådant 

kan hända överallt. 

 

Det påverkar inte valet av resmål för min del, men det skulle nog påverka valet av 

vilken mat jag skulle äta. 

 

4.2.3 Betydelse av faktorer 

På frågan ”Hur viktiga är dessa faktorer i beslutsfattandet av resmål?” rangordnade 

respondenterna faktorerna pris, hotellets läge, hotellets standard, sevärdheter, 

aktiviteter och matutbud utifrån vad som var viktigast för dem i beslutsfattandet av 

resmål. Faktorerna valdes utifrån vår uppfattning kring vilka faktorer som påverkar 

valet av resa och därmed se hur betydande faktorn mat var. Rangordningen 
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utformades enligt följande; 1 = Viktigast, 2 = Viktigt, 3 = Ganska viktigt, 4 = Lite 

viktigt, 5 = Mindre viktigt samt 6 = Minst viktigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 visar att enligt respondenterna var det priset som var den viktigaste faktorn i 

beslutsfattandet. 25 av de 79 respondenterna rangordnade denna faktor som viktigast. 

För sju respondenter var priset minst viktigt i beslutsfattandet av resmål. Hotellets 

läge var den faktor som respondenterna ansåg vara näst viktigast där 23 respondenter 

rangordnade denna faktor som viktigast. Även här var det sju respondenter som 

ansåg hotellets läge som minst viktig i beslutsfattandet av resmål. Nästkommande 

faktor var hotellets standard då 13 respondenter ansåg denna faktor som viktigast vid 

beslutsfattandet. Sevärdheter var den nästkommande faktorn då elva respondenter 

ansåg att detta var viktigast i beslutsfattandet av resmål. Dock ansåg majoriteten att 

sevärdheter var en faktor som var minst viktig. Liknande var det för aktiviteter då 

åtta respondenter ansåg att aktiviteter var viktigast vid beslutsfattandet medan 

majoriteten ansåg att denna faktor var minst viktig. Den faktor som minst 

respondenter ansåg vara viktigast i beslutsfattandet var matutbudet. Endast två 

respondenter ansåg denna faktor som viktigast medan majoriteten ansåg matutbudet 

vara mindre viktigt.  

 

Tabell 3: Hur viktiga faktorer är i beslutsfattandet av resmål 



  
 

 

23 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Påverkar mycket 

Påverkar ganska mycket 

Påverkar ganska lite 

Påverkar lite 

Påverkar inte alls 

På frågan ”Hur mycket påverkar dessa faktorer i ditt val av resa?” har 

respondenterna rangordnat faktorer i hur mycket de påverkar vid val av resa. Denna 

fråga har utgått från modell 2 (s. 15) och fokuset låg på de interna faktorerna i denna 

modell. Faktorerna var följande; inkomst, intressen, personlighet, tidigare 

erfarenheter, attityd, åsikter samt uppfattning, livsstil, arbetssituation, hälsa, 

familjesituation och kunskap om den potentiella resan. Rangordningen utformades 

enligt följande; påverkar mycket, påverkar ganska mycket, påverkar ganska lite, 

påverkar lite och påverkar inte alls.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt tabell 4 angav majoriteten av respondenterna att inkomst och intressen var de 

faktorer som påverkar mycket vid val av resa. Resterande faktorer (personlighet, 

tidigare erfarenheter, attityd, åsikter samt uppfattning, arbetssituation, hälsa, 

familjesituation och kunskap om den potentiella resan) ansåg majoriteten påverka 

ganska mycket vid val av resa. Intressen och personlighet var de faktorer som ingen 

av respondenterna ansåg inte påverkade beslutet alls. 

  

  

Tabell 4: Hur mycket faktorer påverkar vid val av resa 
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4.2.4 Mat som betydande faktor 

På frågan ”Brukar du boka resor med All Inclusive?” svarade 57 respondenter att de 

inte bokar All Inclusive medan 22 respondenter brukar göra det. Anledningarna till 

varför respondenterna väljer att boka All Inclusive har varierat.  

 

13 av de 58 respondenterna i åldrarna 20-29 år brukar boka All Inclusive medan 

majoriteten i denna åldersgrupp inte brukar göra det. I de resterande åldersgrupperna 

är det jämt fördelat mellan de som brukar boka All Inclusive och de som inte brukar 

göra det.  De respondenter som var i ett förhållande utgjorde majoriteten för de som 

brukar boka All Inclusive. Majoriteten för de som inte brukar boka All Inclusive var 

respondenterna som var singlar. Respondenter som var studerande utgjorde 

majoriteten för de som inte brukar boka All Inclusive medan arbetande utgjorde 

majoriteten. Respondenterna som inte har några barn eller har barn som inte längre 

bor hemma brukar inte boka All Inclusive. Majoriteten av de respondenter med barn 

hemma brukar boka All Inclusive. 

 

För att undersöka hur viktigt det är med matalternativ på login på resmålet ställdes 

frågan ”Är det viktigt att login på resmålet erbjuder olika matalternativ?”. Enligt 33 

av de 79 respondenterna var det viktigt att login på resmålet erbjuder olika 

matalternativ medan de resterande 46 respondenterna ansåg att detta inte var viktigt. 

Majoriteten av de respondenter som ansåg att det inte var viktigt med olika 

matalternativ på login var respondenter utan barn. Av de respondenter som har barn 

hemma ansåg majoriteten av dessa att det var viktigt med olika matalternativ på 

login. Även de respondenter med barn som inte längre bor hemma ansåg att detta var 

viktigt.  

 

På frågan ”Hur viktiga är dessa alternativ när det kommer till att testa den mat som 

är specifik för det besökta landet?” rangordnades följande alternativ; få en kulturell 

upplevelse, testa något nytt, få ny kunskap och få social status. Denna fråga har 

utgått från modell 3 (s. 17) och har då applicerats på vilka faktorer som påverkar 

turisten att testa den specifika maten på resmålet. Rangordningen utformades enligt 

följande; mycket viktigt, ganska viktigt, lite viktigt, mindre viktigt och inte viktigt 

alls. Att få en kulturell upplevelse ansåg majoriteten av respondenterna vara mycket 

viktigt. Att testa något nytt var även ett alternativ som respondenterna ansåg vara 
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mycket viktigt samt ganska viktigt. Majoriteten av respondenterna ansåg att få ny 

kunskap genom att testa mat var ganska viktig medan att få social status ansåg 

majoriteten inte var viktig alls. Endast en respondent ansåg att få social status var 

mycket viktigt.  

 

För att undersöka hur viktiga/inte så viktiga olika matalternativ var för turisten 

ställdes frågan ”Vilka av dessa matalternativ är viktiga/inte så viktiga att login på 

resmålet erbjuder?” Matalternativen respondenterna valde bland var följande; 

frukost, lunch och middag. Rangordningen kring matalternativen var följande; viktigt 

och inte så viktigt. 67 av de 79 respondenterna svarade att frukost var viktigt medan 

resterande ansåg att det inte var så viktigt. Lunch ansågs viktigt för sju respondenter 

samt att middag var viktigt för 20 respondenter. Majoriteten ansåg därmed att 

matalternativen lunch och middag inte var så viktiga.  

 

Om respondenterna däremot skulle resa med barn ändrades svaren en aning. På 

frågan ”Om du skulle resa med barn, vilka av dessa matalternativ blir viktiga/inte så 

viktiga att login på resmålet erbjuder?” rangordnade respondenterna alternativen 

frukost, lunch och middag i följande rangordning; viktigt och inte så viktigt. På 

alternativen lunch och middag har ett bortfall skett då några av respondenternas svar 

inte kunde ses. Inställningarna var satta på att alla frågor i enkätundersökningen 

skulle besvaras. Dock har tekniken strulat då några respondenter har kunnat hoppa 

över frågan. Alternativen lunch och middag har besvarats av 77 respektive 76 

respondenter. Nu ansåg 76 av de 79 respondenterna att frukost var viktigt. Lunch var 

nu viktigt för 28 respondeter och middag ansågs nu vara viktigt för 38 respondenter. 

Dock ansåg fortfarande majoriteten att lunch och middag inte var så viktigt även om 

respondenterna skulle resa med barn.  
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5 Analys  

5.1 Inledning 

I detta avsnitt kommer uppsatsens resultat att analyseras för att skapa förståelse för 

uppsatsens slutsatser. Här kommer även ett flertal citat att analyseras då de ansågs 

vara relevanta för uppsatsens totala slutresultat. Även här delas avsnittet in i de fyra 

kategorierna som tidigare presenterats.  

 

5.2 Analys 

5.2.1 Urvalsgruppen 

De turister som reser med matupplevelser som primärt syfte definieras i artikeln av 

Geng-Qing Chi, Chua, Othman & Ab Karim (2013) som kulinariska turister. Dessa 

kulinariska turister nåddes inte i det bekvämlighetsurval som gjordes. Detta går att 

utläsa då ingen av respondenterna angav i enkätundersökningen att matupplevelser 

var det primära syftet i resandet. Bekvämlighetsurvalet resulterade i att majoriteten 

av urvalsgruppen utgjordes av kvinnor i åldrarna 20-29 år. Att det var färre män som 

svarat på enkätundersökningen har sin grund i att dessa respondenter inte var lika 

lättillgängliga då urvalet baserades på Facebook-kontakter. Att enkätundersökningen 

skickades ut via Facebook gjorde också att majoriteten av respondenterna var 

studerande.  

 

De demografiska faktorerna kön, ålder, civilstånd, sysselsättning samt livssituation 

har varit centrala för enkätundersökningen. Vidare i analysen kopplas dessa 

demografiska faktorer med enkätundersökningens resterande frågor. Detta för att se 

om om det kan finnas samband med hur respondenten ser på olika faktorer kring 

beslutsfattandet vid val av resa.  

 

5.2.2 Påverkan på beslutsfattandet 

78 av de 79 respondenterna svarade att de letar upp information om resmålet innan 

avresa vilket inte riktigt stämmer överens med de svaren på vilka faktorer som 

påverkar valet av resa. Utifrån detta resultat går det att dra slutsatsen att det är viktigt 

för en turist att veta något om det resmål som skall besökas. Att turister till största del 

inte reser iväg till något okänt utan till en plats som man vet något om. Dock svarade 

fyra respondenter att information om den potentiella resan inte påverkar alls.  Endast 

en respondent letade inte upp information om den potentiella resan och om 
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information kring resmålet inte påverkar valet av resa hade det setts mer logiskt att 

fyra respondenter svarat att de inte letar upp information om resmålet innan avresa. 

Om information inte påverkar valet av resmål tolkas här letandet av information som 

oviktigt. Ur en annan synvinkel kan det tolkas att även om information har samlats in 

byggs inga fördelar eller nackdelar upp utan resmål kan väljas utan jämförelse. 

Beslutsprocessen för en turist är komplext och enligt Došen & Prebežac (2003) ser 

beslutsprocessen annorlunda ut mellan olika turister. Detta är främst på grund av de 

behov och önskemål turisten har. Turisten tenderar att leta upp mer information 

innan avresa för att vara säker på att resan sedan kommer att uppfylla dennes behov 

och önskemål (Došen & Prebežac 2003). Detta kan även kopplas vidare till modell 1 

(s. 14) där turistens motivation och personlighet spelar en stor roll när turisten väljer 

resmål.  

 

De tidigare erfarenheter som ansågs påverka respondenten var bland annat; bra hotell 

med bra personal, att se och göra på resmålet, säkerhet, rekommendationer från 

vänner, barnens önskemål, vart respondenten tidigare varit samt kultur och 

traditioner. Att endast sex av de 79 respondenterna angav att tidigare erfarenheter 

kring mat påverkar beslutet kring val av resa tyder på att maten på resan inte utgör en 

så stor betydelse för turisten. Det som respondenterna även angav som tidigare 

erfarenheter var kring upplevelser, sevärdheter, vädret, servicen samt att man vill 

upptäcka nya platser och därför inte återvända till samma resmål. Här återkommer 

det till att maten ses mer som bränsle så att turisten orkar göra andra saker och att det 

är de specifika sevärheterna och aktiviteterna som lockar turisten till att välja ett 

resmål. Vilka tidigare erfarenheter turisten har kan här kopplas till modell 1 (s.14) 

och då främst till turistens uppfattningsförmåga. Hur turister uppfattar olika saker 

varierar och något som en turist uppfattar som viktigt att ha i åtanke vid nästa resa, 

kan en annan turist inte se det som viktigt. Detta kan även kopplas till om turisten 

blir influerad av dennes referensgrupp eller av familjen och utefter det baserar sitt val 

av resa på andra personers tidigare erfarenheter. 

 

Ett flertal av respondenterna angav att de inte brukar leta upp matalternativ innan 

avresa utan de tar det som det kommer när de väl är på plats. Detta kan tolkas att det 

matutbud som finns inte är betydande vid val av resa. Dock har maten en viss 

betydelse men det ses mer som en nödvändighet för respondenterna. Majoriteten av 
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respondenterna letar upp olika matalternativ på resmålet, dock skiljer det sig mellan 

respondenterna kring hur de gör detta. Många letar upp de olika matalternativen 

genom internet vilket ansågs vara ganska väntat redan innan undersökningen 

påbörjades då internet och annan teknologi har blivit en stor del av dagens samhälle. 

Att uppmärksamma rekommendationer från släkt och vänner samt resebolagen var 

det även många av respondenterna som gjorde för att ta reda på olika matalternativ. 

Att prata med släkt och vänner och lyssna på deras rekommendationer kan ses som 

betryggande för turisten. Turisten kan känna tillit till en familjemedlem eller vän och 

genom det anse att rekommendationerna är sanna kring ett resmål. 

Rekommendationer från släkt och vänner kan här kopplas till modell 1 (s.14) genom 

att turisten blir influerad från familjen eller sin referensgrupp, vilket är något som 

påverkar turistens beslutsprocess. 

 

Majoriteten av respondenterna ansåg att de inte påverkades av hälsorisker kring mat 

vid deras val av resa. Detta kan vara för att respondenterna inte ser maten som en 

viktig faktor vid beslutsfattandet utan att det är något som sker på plats. En 

respondent svarade följande: 

Tänker inte på det som en orsak till varför jag inte skulle välja ett 

resmål, sådant kan hända överallt. 

 

Detta kan också kopplas till modell 1 (s. 14) där det bland annat handlar om vad 

turisten har för uppfattningsförmåga, motivation och influenser från dess omvärld. 

Turisten kan bli influerad av andra att inte åka till ett specifikt resmål på grund av 

hälsorisker. Det kan även handla om dennes uppfattningsförmåga och vad turisten 

själv uppfattar som en risk. Här svarar ett flertal respondenter att det alltid finns en 

risk att bli sjuk och att det handlar om att vara försiktig med vad man äter på 

resmålet. Även hur motiverad en turist är till att prova olika maträtter styr 

uppfattningen kring hälsorisker, vissa är mer motiverade till främmande mat än 

andra. Enligt Mak, Lumbers, Eves & Chang (2012) kan turisten ha matrelaterade 

karaktärsdrag som styr dennes motivation. Detta kan ha en betydelse i hur motiverad 

en turist är till att testa främmande mat på resmålet. 
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5.2.3 Betydelse av faktorer 

Priset var den faktor som majoriteten av respondenterna ansåg som mycket viktigt 

vid beslutsfattandet. Även hotellets läge och standard ansågs av många respondenter 

som mycket viktigt. Dessa tre faktorer kan ses som de större delarna i ett beslut och 

också de som svarar mest på vad turisten har för behov och önskemål. Resultatet 

påvisar att sevärdheter, aktiviteter och matutbud på det specifika resmålet inte är av 

så stor vikt vid beslutsfattandet. Autenticitet inom turism behandlar, som tidigare 

nämnts, mening och betydelse för turisten. Att många turister har en strävan att vilja 

uppleva det unika och fly från vardagen (Reisinger & Steiner 2006). Sevärdheter, 

aktiviteter och matutbud kan bidra till att turisten får uppleva det unika på det 

specifika resmålet. De svarande respondenter ansåg dock inte att dessa faktorer var 

så viktiga i beslutsfattandet vid val av resmål. 

 

Frågan ”Hur mycket påverkar dessa faktorer i ditt val av resa?” har utformats 

utifrån modell 2 (s. 15) vilken behandlar de interna samt externa faktorerna som 

påverkar turisten vid val av resa. Fokus har legat på de interna faktorerna vilka också 

kan kopplas till de psykologiska faktorerna i modell 1 (s. 14). Alla de faktorer som 

presenteras i modell 2 har inte lika stor påverkan på turisten vid val av resa 

(Swarbrooke & Horner 2007). Detta har  även framkommit ur resultatet i denna 

uppsats då alla faktorer har prioriterats olika av alla respondenter. Enligt majoriteten 

av respondenterna var inkomst den faktor som påverkar mycket vid val av resa. 

Majoriteten av respondenterna har tidigare också svarat att priset var den faktor som 

var mycket viktig vid beslutsfattandet. Även intressen var en faktor som påverkar 

respondenterna mycket vid val av resa. Dock så svarade majoriteten att aktiviteter 

och sevärdheter var faktorer som inte var viktiga vid beslutsfattandet. Ingen av 

respondenterna ansåg att intressen och personlighet inte påverkar alls. Detta kan 

tolkas att respondenterna beslutar kring resmål som svarar på deras önskemål och 

behov. Turister vill därmed boka resor som ger betydelse för deras personlighet och 

intressen, även om det skiljer sig mellan respondenterna hur mycket det påverkar. 

Enligt Reisinger & Steiner (2006) vill turister fly från vardagen och uppleva det 

unika. Turisten väljer ett resmål som besvarar dennes önskemål och främjar dennes 

personlighet och intressen. Turisten kan då känna sig mer fri, och genom att uppleva 

det autentiska på ett resmål känner sig turisten själv mer autentisk och separeras från 

det vardagliga oautentiska livet (Reisinger & Steiner 2006).  
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5.2.4 Mat som betydande faktor 

De respondenter som brukar boka All Inclusive har alla nämnt bekvämlighet som 

orsak. En del har haft bekvämlighet tillsammans med andra orsaker såsom 

tidsbesparande, ekonomiska orsaker samt trygghet medan andra endast har haft 

bekvämlighet som orsak. Majoriteten av respondenterna var studerande och svarade 

att de inte brukar boka All Inclusive. Detta kan tolkas genom inkomst och pris. De 

respondenter som brukar boka All Inclusive var arbetande vilket också här kan 

kopplas till hur inkomst påverkar beslutet av resa. Resonemanget kring detta går att 

koppla till modell 2 (s. 15) som också tidigare nämnts i föregående kategori då 

inkomst var den faktor som påverkar mest vid val av resa enligt respondenterna.  

 

Dock så svarade majoriteten av respondenterna att de inte brukar boka All Inclusive. 

Detta kan bero på att respondenter vill uppleva det lokala matutbudet, att det inte 

bara handlar om att mat ska ge energi. Detta kan kopplas till modell 3 (s. 17) genom 

att när turisten är på resmålet vill denne få en kulturell upplevelse och därmed testa 

det lokala matutbudet. Majoriteten av de respondenter med barn hemma bokar All 

Inclusive vilket visar att det är ett bekvämt sätt att resa när barnen är med. 

Bekvämlighet var nämligen den största orsaken till varför dessa respondenter bokar 

All Inclusive. För dessa turister blir det inte lika viktigt med att testa det lokala 

matutbudet utan det är viktigare att förse sina barn med mat. Detta kan kopplas till 

modellen av Mak, Lumbers, Eves & Chang (2012) då de fysiska faktorerna påverkar 

turisten mest, nu när denne inte bara har sig själv att prioritera. 

 

Av de respondenterna med barn hemma ansåg majoriteten att det var viktigt att login 

på resmålet erbjuder olika matalternativ vilket här kan kopplas till modellen av Mak, 

Lumbers, Eves & Chang (2012). Fysiska faktorer, såsom hunger och törst, påverkar 

konsumtionen av mat hos turister. De turister som reser med barn har säkerligen de 

fysiska faktorerna som primära medan andra faktorer, om de finns hos turisten, 

såsom motivation och matrelaterade karaktärsdrag inte blir lika viktiga. Vikten av att 

förse sina barn med mat blir nog väldigt viktigt och därför kan det ses som en 

bekvämlighet och nödvändighet att login på resmålet erbjuder olika matalternativ. 

Majoriteten av alla respondenter svarade att det inte var viktigt att resmålet erbjuder 

olika matalternativ. Underliggande faktorer till detta kan vara de resterande som 

modellen av Mak, Lumbers, Eves & Chang (2012) behandlar, nämligen; 
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kulturella/religiösa influenser, personliga matrelaterade karaktärsdrag, utsättande 

effekt/tidigare erfarenheter samt sociodemografiska faktorer.  

 

Personliga matrelaterade karaktärsdrag kan här kopplas vidare till modell 3 (s.17). 

Turisten har ett önskemål av att testa den lokala maten och därmed blir det inte 

viktigt att login erbjuder olika matalternativ. Turisten är av sådan karaktär att vilja få 

en kulturell upplevelse och testa något nytt. Även här kan tidigare erfarenheter vara 

en orsak till varför det inte är viktigt att login erbjuder olika matalternativ. Turisten 

har bra tidigare erfarenheter när det kommer till att hitta olika matalternativ på egen 

hand och därmed inte ser vikten i att login ska erbjuda detta.  

 

En respondent svarade följande kring om det är viktigt att login på resmålet erbjuder 

olika matalternativ: 

Det är viktigt att hotellet kan erbjuda bra mat så att man orkar hålla 

energin uppe samt att det finns näringsrik och varierad mat så att alla 

hittar något de gillar. 

 

Maten har därmed betydelse för vistelsen på resmålet, men med orsaken till att hålla 

energin uppe till att göra andra saker. Maten blir inte det som utgör upplevelsen av 

resan utan är det som bidrar till att turisten får energin till att uppleva annat på 

resmålet.  

 

Som tidigare nämnts i den teoretiska referensramen finns det fem underliggande 

faktorer av motivation till vad det är som får turister att vilja testa den mat som är 

specifikt för det besökta landet. Motivationsfaktorerna består av kulturell upplevelse, 

relationen mellan människor, hälsa, upplevelsen genom känslor och sinnen samt det 

lockande med mat (Kim & Eves 2012). Detta har även en nära koppling till modell 3 

(s. 17) som behandlar vikten av att testa den lokala maten på resmålet. Relationen 

mellan människor uppfattas här som att få social status vilket inte var viktigt alls för 

majoriteten av respondenterna. Detta kan även kopplas till att respondenterna inte 

ansåg att matutbudet var viktigt vid beslutsfattandet. Respondenterna väljer därmed 

inte resmål utifrån matutbudet och genom detta heller inte anser att testa den lokala 

maten ger social status utan är endast något som påverkar den individuella själen. 
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Majoriteten av respondenterna ansåg att få en kulturell upplevelse var mycket viktigt. 

Enligt Kim, Eves & Scarles (2009) handlar den kulturella upplevelsen om att turisten 

vill testa det lokala matutbudet för att komma bort från de dagliga rutinerna. Att få 

ny kunskap genom den lokala maten ansågs ganska viktigt för respondenterna. Även 

här kan det kopplas till vikten av matutbudet vid beslutsfattandet, att det är ingenting 

som styr själva beslutet men att väl på plats blir att få ny kunskap ganska viktig. 

Samt att den nya kunskapen turisten erhåller är endast för det individuella och 

ingenting som ger social status enligt respondenterna.  Det kan även kopplas till 

vikten av matutbudet vid beslutsfattandet.  Det inte finns någonting som styr själva 

beslutet, men när turisten väl är på plats anses det ganska viktigt att erhålla ny 

kunskap. Dessutom är den nyerhållna kunskapen enligt respondenterna enbart för 

turistens individuella själ vilket i sin tur resulterar i att det inte ger social status. 

 

Modell 3 (s. 17) påvisar att få en kulturell upplevelse samt testa något nytt kan 

påverka viljan till att testa den mat som är specifik för resmålet. Detta kan även 

kopplas till autenticitet och att det finns en relation kopplad mellan turisten och 

maten på det besökta resmålet. Som nämnts i tidigare forskning av Beer (2008) blir 

autenticitet en viktig del i turismupplevelser. Resultatet av enkätundersökningen 

påvisar att turisten motiveras av att känna koppling till det besökta landet genom att 

testa den mat som är specifik där.  

 

Resultatet påvisar att maten har betydelse men är inte något som påverkar valet av 

resa genom detta blir det inte viktigt för turisten att erhålla ny kunskap eller få social 

status genom maten. Om matupplevelser var viktiga för turisten och även en 

motiverande faktor för val av resa hade säkerligen alternativet att få social status 

blivit alltmer viktigt. Detta kan även kopplas till modell 1 (s.14) som påvisar att 

turisten kan påverkas av dennes referensgrupp. Tillhör turisten en referensgrupp med 

kulinariska turister kan det bli viktigare för denne att erfara unika matupplevelser för 

att erhålla social status i gruppen.  

 

Frukosten ansåg majoriteten av respondenterna vara viktig och reser turisten med 

barn anser fler respondenter att frukosten blir viktig. Lunch och middag ansåg 

respondenterna vara de matalternativ som blir viktigare om turisten reser med barn.  

Dessa resultat kan tolkas utifrån ett bekvämlighetsperspektiv. Att resa med barn 
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tolkas här som mer krävande och därför kan det underlätta att ha olika matalternativ 

på login för att underlätta vistelsen. Även från den tidigare frågan kring vikten av att 

login på resmålet erbjuder olika matalternativ ansåg de respondenter med barn 

hemma att detta var viktigt. Det är med andra ord viktigare att login på ett resmål 

erbjuder olika matalternativ enligt turister om de skulle resa med barn. Detta kan 

även kopplas till orsaken till varför majoriteten av respondenterna med barn hemma 

bokar All Inclusive av bekvämlighetsorsaker. Rangordningen av de olika 

matalternativen såg likadan ut om respondenterna reste utan barn respektive med 

barn, rangordningen blev följande; frukost, middag, lunch, där frukosten är viktigast. 

Skulle respondenterna resa med barn ökade antalet och fler ansåg att matalternativen 

var viktiga, rangordningen förblev den samma. Även detta går att koppla till 

modellen av Mak, Lumbers, Eves & Chang (2012) som tar upp att det finns fysiska 

faktorer som är grunden till motivationen kring matkonsumtion. Det blir viktigare att 

uppfylla det behovet när barn är med på resan än att uppfylla egna personliga 

önskemål.  

  

Genom att även koppla detta till Kim, Eves & Scarles (2009) teori om de faktorer 

som påverkar turisten till att testa den lokala maten kan demografiska faktorer ha en 

speciell mening i sammanhanget. Då fler respondenter ansåg att det blev viktigare 

med de olika matalternativen på login när man reser med barn, så minskar 

motivationen till att testa det lokala utbudet. Reser turisten utan barn så ansågs det att 

frukosten var det matalternativ som var viktigt, medan lunch och middag inte var så 

viktigt. Detta kan tyda på att när personen reser med barn är det en trygghet om login 

kan erbjuda olika matalternativ medan om personen reser utan barn så finns det inte 

en lika stor oro att inte finna matalternativ.  

 

Respondenterna i enkätundersökningen påvisar att maten är en betydande faktor samt 

har mening för resandet men utgörs mer som en nödvändighet för att kunna uppleva 

annat på resmålet. Utifrån resultatet på frågan ”Hur viktiga är dessa faktorer i 

beslutsfattandet av resmål?” svarade endast två respondenter att matutbudet var 

mycket viktigt. 19 av de 79 respondenterna svarade att matutbudet var lite viktigt. 

Matutbudet ses inte som en viktig faktor vid beslutsfattandet och heller inget som 

egentligen påverkar beslutet. Nedan följer ett citat från en av respondenterna kring 

detta:  
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Mat har stor betydelse men inte så att man väljer resa efter mat utan 

det är sådant som sker på plats. Det kan göra resan till det bättre eller 

sämre, men inget man lägger vikt vid innan avresan. 

 

En annan respondent skrev på följande sett: 

Oftast baserar jag inte alls mitt val av resmål efter vad det finns för 

matutbud. Jag ser maten som en bonus om landet erbjuder goda 

måltider. Självklart är man nyfiken och vill testa några av landets 

specialiteter, men det kommer med resan som oftast väljs utifrån 

andra faktorer. 

 

Två andra respondenter skrev följande angående hur viktigt matutbudet är i 

beslutsfattandet av resmål: 

I mitt fall är inte själva matfrågan viktig. Självklart är det trevligt om 

man kan prova en ny matkultur, men det är inte en avgörande faktor i 

valet av resmål för min del. 

 

Mat är en del av upplevelsen. Maten kanske inte motiverar min resa 

men det är något som kan förgylla den. 

 

En del av respondenterna ser maten som en viktig faktor och har betydelse för val av 

resa. Nedan följer ett citat från en respondent kring vad maten har för betydelse för 

dennes resande: 

Mat är en del av kulturen och därför uppfattar jag den som en viktig 

del av mina resor både ur ett kulturellt samt kunskapsperspektiv. Det 

är även en viktig del för resan som helhet, om maten varit dålig hela 

resan har man ett sämre minne av den redan än från en resa där 

maten varit bra. 

 

En annan respondent svarade följande angående betydelsen av mat i sitt resande: 

Det har väldigt stor betydelse och jag skulle kunna resa till en 

destination endast på grund av dess mat. 

 

En tredje respondent svarade följande: 

Det har stor betydelse eftersom man på semestern spenderar en hel 

del tid till att äta. Det har störst betydelse på kvällen då jag eftersöker 
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en mysig restaurang med god mat som man kan sitta länge på. På 

dagen duger det med något lätt för att snabbt kunna återgå till t ex. 

stranden och aktiviteter.  

 

Utifrån dessa citat dras följande analys; maten är en betydande faktor men i annan 

utsträckning än vad det kan vara för en kulinarisk turist. En kulinarisk turist besöker 

ett resmål med matupplevelser som primära syfte (Geng-Qing Chi, Chua, Othman & 

Ab Karim 2013). Enligt de svarande respondenterna är mat en faktor som har 

betydelse i fråga kring att få energi till att göra andra saker på semestern. Detta utgör 

en större vikt än att erhålla unika matupplevelser. Mat är inte den faktor som 

påverkar mest vid val av resa. 
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6 Slutsatser 

Uppsatsen formades i syfte att undersöka om mat är en betydande faktor vid val av 

resa för turister. Det vill säga hur stor attraktion maten har när en turist ska ta beslut 

om sin resa. Svaren från respondenterna har varierat på grund av demografiska 

faktorer. Detta kan ses främst utifrån respondenternas ålder, sysselsättning samt om 

respondenten har barn eller ej. Om respondenten skulle resa med barn blir 

bekvämlighet viktigare än om resan hade skett utan barn och därmed ökar betydelsen 

för mat som faktor på resan. Respondenterna var mer benägna att boka All Inclusive 

samt att vikten av att login på resmålet kan erbjuda olika matalternativ blev större om 

barn var med på resan. 

 

De modeller som presenterats i den teoretiska referensramen stämmer överens med 

verkligheten och har framgått genom resultatet från enkätundersökningen. De 

faktorer som presenterats i dessa modeller har alla blivit nämnda att de påverkar 

turisten vid val av resa. Dock har det framgått att alla faktorer inte varit lika 

betydande vilket även modellerna har antytt. Uppsatsens genomgående teorier och 

modeller stödjer med andra ord det resultat som framkommit ur undersökningen för 

denna uppsats.  Alla delar i modellerna har inte styrkts i helhet då de applicerats 

specifikt på mat som faktor i denna uppsats och inte i allmän bemärkelse kring 

turistbeteende.  

 

I modell 1 har delarna socioekonomiska influenser, kulturella influenser och 

inlärning inte styrkts i denna uppsats. Uppsatsens resultat har styrkt influenser från 

referensgrupp och familj samt de faktorer kring personlighet, motivation samt 

uppfattningsförmåga. De interna faktorerna i modell 2 har alla uppmärksammats i 

denna uppsats och även här påvisar resultatet att faktorerna har olika stor påverkan 

på beslutet. Modell 3 har applicerats specifikt på matutbudet och vilka faktorer det är 

som påverkar turisten till att testa den mat som är specifik för resemålet. Genom 

detta har delar av modellen styrkts utifrån uppsatsens resultat men inte fulländat då 

modellen utformats efter uppsatsens preferenser och alla faktorer inte kunnat 

applicerats på just matutbudet.  

 

Mat är, för denna urvalsgrupp, inte en faktor som påverkar beslutet vid val av resa, 

dock är det en faktor som bidrar till helhetsupplevelsen. Maten ses mer som en 
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nödvändighet för respondenterna i denna urvalsgrupp och respondenterna menar att 

maten är mer av ett bränsle för att kunna göra andra saker såsom aktiviteter och 

besöka sevärdheter. Maten i sig påverkar alltså inte själva beslutet eller valet av resa, 

men har ändå betydelse väl på resmålet. Majoriteten av respondenterna ansåg att 

matutbudet på resmålet var en mindre viktig faktor medan det endast var två av 

respondenterna som ansåg denna faktor som viktigast. Det går med andra ord att dra 

slutsatsen att mat inte prioriteras före andra faktorer såsom pris, hotellets läge, 

hotellets standard, sevärdheter och aktiviteter.   

 

Med mer eftertanke kring metod för insamlandet av data hade intervjuer gett en mer 

djupare inblick i hur betydande mat är för turister. Enkätundersökningen valdes då 

det ansågs ge en mer generell bild över matens betydelse samt att det skulle nå ett 

större urval av respondenter. Som slutsats ser vi nu att ett mindre urval av 

respondenter och ett mer djupgående alternativ hade varit mer fördelaktigt för denna 

sortens uppsats. Med intervjuer hade vi kunnat ställa de frågor som ansågs 

nödvändiga samt att det hade gått att gå tillbaka till den intervjuade personen om det 

skulle behövas ytterligare svar eller om något var otydligt. Att intervjua hade även 

varit ett sätt att lättare förstå exakt hur tankegången kring mat och dess betydelse ser 

ut för turister.   
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8 Bilagor  

8.1 Bilaga 1: Informationsblad till enkätundersökningen 

 

Hej! 

Vi är två studenter som går på Turismprogrammet vid Linnéuniversitet i Kalmar. Vi 

ska skriva vårt examensarbete som ska behandla ämnet kring konsumentbeteende 

hos turister med en inriktning på hur stor vikt mat utgör vid val av resa. Därför skulle 

vi vara tacksamma om du vill hjälpa oss med detta genom att svara på denna 

enkätundersökning.  

 

Enkäten består av två delar med 10 frågor i vardera del, glöm inte att besvara båda 

delarna. Det är helt frivilligt att delta och det tar några minuter att besvara. Svaren 

kommer att behandlas konfidentiellt och ingen enskild individ kommer att vara 

möjlig att identifiera, med andra ord är deltagandet helt anonymt.  

 

Tack på förhand! 

Johanna Lundgren & Petra Harlén 
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8.2 Bilaga 2: Enkät kring konsumentbeteende hos turister (del 1 av 2) na ida  

 

1. Ålder 

20-29 år 

30-39 år 

40-49 år 

50-59 år 

60+ år 

 

2. Kön 

Man 

Kvinna 

 

3. Civilstånd 

Gift 

Singel 

I ett förhållande 
 

 

4. Sysselsättning 

Studerande 

Arbetar 

Arbetslös 

Pensionär 

Annat 

 

 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/MySurvey_EditorPage.aspx?sm=mxy9tLI3V21aTyjplskmDRURR7UQ%2bwhNJVzxikvCFsARJYp8QMPlYkx4IX2RCuH6
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5. Bosättning 

Storstad < 200 000 invånare 

Större stad < 50 000 invånare 

Mindre stad < 10 000 invånare 

Ort > 10 000 invånare 

 

6. Har du barn som fortfarande bor hemma? 

Ja 

Nej 

Har inga barn 
 

 

7. Hur bokar du helst din resa? 

Via resebolagens hemsida (Ving, Fritidsresor, Resia, mfl.) 

Via en fysisk resebyrå (Ving, Fritidsresor, Resia, mfl.) 

På egen hand via jämförelsesidor på internet (Destination.se, Trivago.se, mfl.) 

Annat 

 

 

8. Rangordna dessa faktorer 1-6 (där 1 är viktigast och 6 är minst viktig)   

I hur viktiga de är i beslutsfattandet av resmål. 

Hotellets läge 

Hotellets standard 

Matutbud 

Aktiviteter 

Sevärdheter 

Pris 
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9. Hur mycket påverkar dessa faktorer i ditt val av resa? 

 
Mycket 

Ganska 

mycket 

Ganska 

lite 
Lite Inte alls 

Personlighet      

Inkomst      

Hälsa      

Familjesituation      

Arbetssituation      

Tidigare erfarenheter      

Intressen      

Kunskap om den potentiella 

resan 
     

Livsstil      

Attityd, åsikter och uppfattning      

10. Brukar du boka resor med All Inclusive? Om ja, varför?  

(Välj ett eller flera svarsalternativ.) 

Bekvämlighet 

Ekonomiska orsaker 

Trygghet 

Tidsbesparande 

Nej, bokar inte All Inclusive 

Annat 
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8.3 Bilaga 3: Enkät kring konsumentbeteende hos turister (del 2 av 2) 

  

1. Innan avresa, letar du upp information om resmålet? 

Ja 

Nej 

 

2. Är det viktigt att login på resmålet erbjuder olika matalternativ? 

Ja 

Nej 

 

3. Vilka tidigare erfarenheter påverkar ditt val av resa? 

 

4. Innan avresa, letar du upp vad det finns för olika matalternativ på 

resmålet? Om ja, på vilket sätt? (Välj ett eller flera svarsalternativ.) 

Resebolagets rekommendationer 

Släkt och vänner 

Internet 

Tidningar 

Nej, kollar inte upp olika matalternativ 

Annat 

 

 

5. Om du letar upp olika matalternativ på resmålet, varför gör du detta?  

(Välj ett eller flera svarsalternativ.) 

Vill inte ägna tid till det på resmålet 

Vill ha en översikt över det utbud som finns 

Det är avgörande kring val av resmål 

Nej, kollar inte upp olika matalternativ 
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8. Om du skulle resa med barn. Vilka av dessa matalternativ blir  

viktiga/inte så viktiga att login på resmålet erbjuder? 

 
Viktigt Inte så viktigt 

Frukost   

Lunch   

Middag   

 

Annat 

 

 

6. Vilka av dessa matalternativ är viktiga/inte så viktiga att login på resmålet  

erbjuder. 

 
Viktigt Inte så viktigt 

Frukost   

Lunch   

Middag   

 

7. Hur viktiga är dessa alternativ när det kommer till att testa den mat som  

är specifik för det besökta landet? 

 

Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt 
Ganska lite Lite Inte alls 

Få en kulturell 

upplevelse 
     

Testa något nytt      

Få ny kunskap      

Få social status      
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9. Med tanke på det magsjukeutbrott som skedde i Turkiet i somras samt andra eventuella 

hälsorisker kring mat. Är detta något som påverkar ditt val av resmål? 

Ja 

Nej 

Varför? 

 

 

10. Skriv gärna med egna ord vad mat har för betydelse i ditt resande.  

Denna fråga är frivillig att besvara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


