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Sammanfattning 

 
Under de senaste decennierna har turismen i världen ökat kraftigt, inte minst i Sverige. 
Turistindustrin står inför många utmaningar och då konkurrensen ökar och avstånden 
krymper mellan olika länder och världsdelar är det viktigt att beakta de kulturella skillnader 
som finns och vad vi bör känna till om dessa skillnader när det gäller turism. Kunskapen om 
dessa skillnader kan vara avgörande vid marknadsföring och inrättandet av nya resmål. 
  
Turister från Mellanöstern är sällsynta i Sverige och vi vill med denna uppsats ta reda på om 
dessa kulturella och religiösa skillnader kan vara hinder för turism från dessa länder samt 
andra motiv hos dessa medborgares när de reser, samt om det finns eventuella andra motiv 
dom kan vara orsaken till den dåliga besöksstatistiken i Sverige. 
 
Mellan länderna i Mellanöstern finns det stora ekonomiska skillnader och denna studie har 
därför fokuserats på de potentiella turister som kan finnas i Gulf Cooperation Council-
länderna (GCC), där uppsatsen vidare avgränsats till Dubai som ingår i Förenade 
Arabemiraten ”United Arab Emirates, UAE” och till Qatar. Sverige anses vara ett land som 
turister från UAE och Qatar borde vilja besöka, då vi har ett motsatsförhållande i klimatet, 
med en behaglig sommartemperatur och gröna landskap sommartid. Trots detta är antalet 
turister från dessa länder lågt och det borde finnas möjligheter att öka antalet turister till 
Sverige. Denna bakgrund har lett uppsatsens författare till problemformuleringen: vilka motiv 
resenärer har när de skall resa, då de potentiella turisternas ekonomi, lagar och kulturella 
värderingar som råder i UAE och Qatar skiljer sig väsentligt från samhället i Sverige? 
 
Med utgångspunkt i motiv- och kulturteorier är uppsatsens övergripande syfte att undersöka 
turisters resemotiv från UAE och Qatar, samt att belysa några kulturella faktorer som kan 
påverka dessa turisters val av destination. 
– Vad motiverar turister från UAE och Qatar, när de bokar sina resor till en destination? 
– Vilka skillnader finns det i de olika kulturerna mellan UAE, Qatar och Sverige som kan 
övervinnas och möjliggöra ett större utbyte av turister? 
– Vilken lärdom kan Sveriges turistnäring dra från detta?  
 
Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ- och kvantitativ metod. Den kvalitativa 
datainsamlingen har skett med hjälp av personliga intervjuer med medborgare från UAE och 
Qatar, samt intervjuer med lokala aktörer och aktörer från Sverige. Den kvantitativa 
datainsamlingen består av enkäter som delats ut till medborgare i UAE och Qatar. För att 
stärka uppsatsens primärdata har sekundärdata i form av hemsidor, litteratur och 
vetenskapliga artiklar använts.  
 
Slutsatserna av studien är: både motivation och kultur har stor påverkan på turisters val av 
resmål. Kunskap/okunskap om resmålet när det gäller kultur, religion och en mängd olika 
krav som kommer ur detta är viktiga att beakta för att lyckas locka turister från dessa länder.  
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund, problemdiskussion, syfte, frågeställningar 
och avgränsningar som kommer att besvaras under uppsatsens gång. Därefter kommer 
uppsatsens begreppsförklaring och definitioner. 

 
1.1 Bakgrund 
Den globala turismen har ökat kraftigt under de senaste decennierna och Sverige har en av de 
största ökningarna inom turistnäringen i hela Europa. Under år 2015 ökade omsättningen med 
18,5 (7 %) miljarder till 281,7 miljarder kronor. Utländska besökares konsumtion i Sverige 
ökade med 17,9 procent under samma år. Detta bidrog till uppkomsten av nya jobbtillfällen i 
samhället. Antal personer som var sysselsatta med turism i Sverige ökade med 1,5 procent 
under år 2015 (Tillväxtverket, 2016). Omsättningen för turismen i Sverige har ökat med 90 
procent sedan år 2000 (Tillväxtverket 2016). 
 
”Turismen är betydelsefull för svensk ekonomi… Vi har attraktiva resmål med natur- och 
kulturupplevelser som besökare från hela världen efterfrågar” menar Tillväxtverkets 
generaldirektör Gunilla Nordlöf (Swedish plan visitors board 2016). 
 
Besöksnäringen i Sverige blir allt mer betydande och mer omfattande för landets 
sysselsättning samt den ekonomiska tillväxten. Svensk Turism AB (2015) anser att Sverige är 
ett land som har unika naturtillgångar och är rikt på kultur, vilket har gjort Sverige till ett 
attraktivt turistmål för utländska besökare.  
 
Enligt Tillväxtverket (2016) har Sverige en potential till en ännu större tillväxt, vilket innebär 
att det behövs fler företag och destinationer med en kvalitet som tilltalar framtida turister. 
 
Svensk Turisms ordförande Magnus Nilsson säger att: ”Konkurrensen om de internationella 
besökarna är stenhård” (Svensk turism AB 2015). Czinkota & Ronkainen (2007, s. 62) 
belyser att den ökade köpkraften hos kunder och den ökade konkurrensen har breddat 
företagens verksamhetsområden. Visit Sweden marknadsför Sverige i 13 länder: Norge, 
Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Finland, USA, Italien, Frankrike, 
Ryssland, Spanien, Kina och Indien (Visit Sweden marknader 2017). De största marknaderna 
av turister som besöker Stockholm kommer från Tyskland, Storbritannien, USA och Norge 
(Visit Stockholm 2013). 
 
I dagsläget finns det en större förståelse och kunskap om kulturella skillnader som är viktiga 
för företagen när de skall anpassa produkter och tjänster till nya marknader (Czinkota & 
Ronkainen 2007, s. 62). I dagens globala ekonomi är det viktigt för företag att vara medvetna 
om kulturella skillnader, speciellt när det finns en köpare/säljare relation (Ribbink & Grimm, 
2014). Kotler et al. (2005) hävdar att kulturella skillnader är en potentiell fördel eftersom 
dessa olikheter kan ge möjligheter att skapa produkter och tjänster till olika marknader. 
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Czinkota och Ronkainen (2007, s. 62) belyser att en av dagens största utmaningar för företag 
är att hantera människors olika attityder. För att nå framgång krävs en blandning av kulturell 
anpassning, flexibilitet och tolerans för andra människors kultur, tradition, språk och tro. 
 
Under de senaste decennierna har de arabiska ländernas ekonomi totalt förändrats. Vissa 
länder har utvecklats mer än andra genom industrialiseringen och fått nya globala kontaktnät. 
Den ekonomiska blomstringen stimulerades mest i de länder som hade de högsta 
oljeinkomsterna. Inkomsterna används till att skapa välfärdssystem för både anställda och för 
allmänheten i Arab Gulf-länderna (Bjerke 1998, s. 124).  
 
Termen ”arab” betecknar ofta Mellanöstern, medan ordet ”araber” refererar till människor 
som talar arabiska som modersmål. Många av araberna har islam som religion, islam täcker 
alla aspekter på livet som på få andra ställen, menar Bjerke (1998, s. 125). Arabiska språket 
är mycket viktigt och kan räknas som en nyckel för att kunna förstå den arabiska kulturen, 
enligt Bjerke (1998, s. 5). Araber lever i en kollektivistiskt inriktad kultur, vilket innebär att 
sociala relationer är förbestämda och att folk tänker i termer av ”inomgrupper” och 
”utomgrupper” (Bjerke 1998, s. 137). I flera länder i Mellanöstern använder man sharialagar, 
vilket Bjerke (1998, s. 137) menar har medfört en negativ syn på dessa länder.  
 
När arrangörerna av International Economics Association år 2011 beslutade att hålla sin 
världskongress år 2014 i Jordanien, kunde de inte förutse att Mellanöstern skulle bli centralt 
för en av de viktigaste ekonomiska, politiska och sociala övergångarna i vår tid, enligt 
Shantayanan (2016). Den arabiska våren överraskade världen och dess efterdyningar har lett 
till politisk oro, våldsamma konflikter och en försämrad ekonomisk utveckling (Shantayanan, 
2016). 
 
Utbredningen av nya kommunikationstekniker i världen kan innebära att ingen region, stat 
eller regering kan stå isolerad mot den information som sprids och påverkar de sociala och 
politiska rörelserna. De nya kommunikationsmöjligheterna i sociala medier kommer att 
fortsätta påverka utvecklingen i Mellanöstern och i utvecklingsländerna menar Ekaterina 
(2011). 
  
De samlade effekterna av informationsspridningen som sker på sociala medier och i nätverk 
varierar väsentligt från region till region och från ett politiskt sammanhang till ett annat, 
enligt Ekaterina (2011). Länderna som i folkmun tillhör västvärlden har länge legat långt 
fram vad det gäller globalisering, teknologisk utveckling och gränsöverskridande 
kommunikation (Anjum, 2008). Enligt Anjum (2008), krymper västvärldens försprång inom 
tidigare nämnda områden. Bland annat har vissa muslimska länder reducerat detta försprång.  
 
UAE är ett land som tillhör GCC-länderna och räknas till en av världens största oljereserver. 
UAE ligger i hjärtat av Mellanöstern och är en av världens snabbast växande ekonomier på 
grund av oljerikedomar (Balakrishnan, 2008). 
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UAE var fram till år 2006 ett av få länder utan något styrande organ som valts genom 
allmänna val. Efter år 2006 styrs landet av en president som väljs för fem år åt gången, men 
denne saknar dock makt. Det federala högsta rådet styr landet och består av shejkerna från de 
sju emiraten. Abu Dhabi är det dominerande emiratet och har även presidentskapet, men det 
är emirens, shejken av Dubais son, som är statsminister (Balakrishnan, 2008). 
 
Arabiska är det officiella språket i landet, majoriteten av invånarna talar engelska som 
andraspråk, detta på grund av de stora mängder gästarbetare i landet som på 2000-talet bestod 
av mer än tre fjärdedelar av landets befolkning. UAE har Islam som religion (Balakrishnan, 
2008). Medborgarna från UAE kan resa till hela världen utan att behöva ansöka om visum 
sedan år 2014 (World Embassy 2017).  
  
Qatar är också ett av länderna som tillhör GCC. Landet ligger på en halvö och är rikt på olja 
och de håller en hög ekonomisk standard. Deras mål är att alla ska leva väl och att alla ska ha 
chansen till utbildning (Indiska Oceanen 2017). Landet är även en av de största exportörerna 
av naturgas och olja (Globalis 2017). Qatar är ett mångkulturellt land som har islam som 
huvudreligion, men andra religioner tillåts. Landets officiella språk är arabiska men man talar 
även engelska som andraspråk (Visit Qatar 2017). 
 
Turisterna från GCC-länderna, ligger i topp på listan av de som spenderar mest på 
internationell turism. Detta är vad som sporrar konkurrensen hos globala och lokala 
turistföretag för att få dit GCC-turisterna. Studier som publicerades i slutet av år 2014 visade 
att turister från Qatar, följt av Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Kuwait spenderar 
mest pengar på turism. Favorit destinationer för GCC-turister är Storbritannien, Spanien och 
Balkan, Tyskland och Österrike (GCCSTAT 2017). 
 
United Nation World Tourism Organization (UNTWO) definierar turism som: 
”Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning 
för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften” (Turismens begreppsnyckel 
2016, s. 17). 
  
Sandy och Gassner (2012) skriver att anledningen varför människor reser, är att de vill 
komma bort från något, exempelvis från sitt vardagsliv (Sandy & Gassner, 2012). I ett kapitel 
ur boken ”Travel Motivation, Benefits and Constraints to Destinations”, skriver Pearce att 
människan har ett starkt behov av att resa. Anledningarna kan skilja sig från person till 
person, som exempelvis semester, sol och bad och att besöka nära och kära (Wang & Pizam 
2011, kap. 3). 
  
I artikeln ”Travel Motivations of Tourists Visiting Kruger National Park” undersöker 
författarna Peet Van Der Merwe och Melville Saayman, vad som är anledningen till att 
resenärer väljer en viss destination eller en särskild attraktion (Van Der Merwe & Saayman, 
2008). 
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1.2 Problemdiskussion 
Motivationsstudier har inom turismforskningen varit aktuell sedan 1960-talet, en vanlig och 
återkommande teori inom forskningen om motivation är push- och pull teorin (Li et al., 
2015). Kortfattat innebär motivationsstudier undersökningar, där en förståelse om 
konsumenters beteenden skall försöka förklaras. Anledningen till varför motivationsstudier är 
aktuella inom turismforskning är för att den bland annat kan fungera som ett verktyg, eller 
som ett hjälpmedel för marknadsförare av ett destinationsområde. Genom att undersöka 
motivet hos resenärer kan aktörerna på destinationen, anpassa utbudet efter konsumenters 
efterfrågan och på så sätt bli ett attraktivt resmål (Wolfe & Hsu, 2004). 
  
Alla beslut i livet startar med ett motiv, ett behov eller en önskan. De motiv, behov eller 
önskningar som finns är oftast multipla, men där vissa kan vara mer framträdande än andra. 
Då dessa känslor är multipla väljer individen den destinationen som kan tillfredsställa flest 
behov (Wolfe & Hsu, 2004). Några av de motiv, behov eller önskningar kan vara att lära sig 
om och uppleva andra kulturer, sport och natur (Crompton & Mckay, 1997). 
  
Czinkota & Ronkainen (2007, s. 64) menar att begreppet kultur innehåller ett antal 
komponenter som exempelvis språk, religion, attityder och värderingar, beteenden och 
sedvänjor, materiella faktorer samt sociala institutioner. Då många forskare anser att kultur är 
ett viktigt motiv för resenärer när de väljer en destination, menar Tikkanen (2007), att kultur 
även kan vara eller bli till ett hinder, när individen skall välja en destination att resa till. Detta 
kan vara på grund av kulturella skillnader mellan besökarens hemland och destinationen 
(Tikkanen, 2007). Vidare menar Crompton & Mckay (1997) att kulturella skillnader även kan 
motverkas genom att aktörer uppmärksammar eventuella beslutkonfliktsområden och 
förebygger, samt förändrar dessa på destinationsområdet. 
  
Utifrån detta skapades ett intresse av att undersöka vilka motiv resenärer har när de skall resa, 
då de potentiella turisternas ekonomi, lagar och kulturella värderingar som råder i UAE och 
Qatar skiljer sig väsentligt från samhället i Sverige. Då kultur är ett vanligt motiv för resande 
och då många av de faktorer som anses ingå i begreppet kultur återfinns i motivationsstudier 
bland annat, Tikkanen (2007) och Redondo-Carreto et al. (2017), var det även av intresse att 
undersöka eventuella hinder som kan finnas hos dessa resenärer i enlighet med Czinkota & 
Ronkainen (2007, s. 64) sex komponenter som ingår i begreppet kultur. 
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka turisters resemotiv från UAE och Qatar, samt att 
belysa några kulturella faktorer som kan påverka dessa turisters val av destination. 
 
1.4 Frågeställningar 

- Vad motiverar turister från UAE och Qatar, när de bokar sina resor till en destination? 
- Vilka skillnader finns det i de olika kulturerna mellan UAE, Qatar och Sverige som 

kan övervinnas och möjliggöra ett större utbyte av turister? 
- Vilken lärdom kan Sveriges turistnäring dra från detta?  
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1.5 Avgränsning 
Utgångspunkten var att undersöka turister från Mellanöstern, men på grund av instabilitet i de 
flesta arabiska länder, samt de ekonomiska olikheterna, har en avgränsning skett att enbart 
undersöka UAE och Qatar som ingår i Gulf Arabländerna (GCC). De motiv och kulturella 
faktorer som GCC-turister upplever, är i sin tur applicerade och analyserade på hur dessa kan 
ha en påverkan på Sverige som destination. 
 
1.6 Disposition 
Denna uppsats inleds med ett inledande kapitel med bakgrund, problemdiskussion, syfte, 
frågeställningar, avgränsning samt en definitionsdel. Detta följs av metodkapitlet (kapitel 2) 
där de metoder som tillämpats i denna studie presenteras och förklaras. I metoddelen beskrivs 
även begreppen reliabilitet och validitet och hur dessa har applicerats i uppsatsen. 
Metoddelen fortsätter med en beskrivning av etiska värderingar samt uppsatsens metodkritik. 
Kapitel (3) innefattar studiens teoretiska referensram och en presentation av tidigare 
forskning, motivationsstudier och de kulturella definitioner som ligger till grund för denna 
undersökning. Kapitel (4) berör empirin som samlats in genom intervjuer, enkäter samt 
sekundärdata. Detta följs av kapitel (5) som är studiens analysdel. Här diskuteras empirin och 
den teoretiska referensramen. Sedan presenteras kapitel (6) som är studiens slutsats där vi 
utifrån analysen sammanställer om syftet och frågeställningarna besvarats. Kapitel (7) är det 
sista kapitlet som presenteras, där sker en avslutande diskussion med förslag till vidare 
forskning. Slutligen återfinns källförteckning och bilagor. 
 
1.7 Definitioner 
GCC-Gulf Cooperation Council, är de arabiska gulfstaternas samarbetsråd. GCC bildades år 
1981 av länderna: Bahrain, Förenade Arabemiraten (där Dubai ingår), Kuwait, Oman, Qatar 
och Saudiarabien (Ne 2017). 
IATA-The International Air Transport Association, är branschorganisationen för världens 
flygbolag. IATA representerar cirka 265 flygbolag, eller 83 procent av den totala flygtrafiken 
(IATA 2017). 
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2. Metod 
I detta kapitel kommer arbetets olika metoder utförligt att beskrivas och motiveras, på 
vilket sätt arbetet har genomförts samt hur metoderna har använts. De metoder som har 
tillämpats under arbetet består av kvantitativa och kvalitativa metoder (triangulering), med 
intervjuer och enkätundersökningar. Anledningen till att dessa metoder valts, var för att få 
en djupare förståelse om GCC-ländernas medborgare, deras resemotiv och eventuella 
problem de upplever när de skall välja en resedestination. 
  
2.1 Vetenskapssyn 
Ontologi hjälper människor att se och välja vad som skall undersökas, detta beroende på hur 
människor ser på tillvaron och på vad det är som skall undersökas empiriskt (Åsberg 2001, s. 
3). Det finns två synsätt inom ontologin och dessa är ett objektivistiskt eller konstruktivistiskt 
synsätt. 
 
Inriktningen i denna studie kommer att vara objektivistisk för att kunna svara på studiens 
forskningsfrågor. Inom objektivistiskt synsätt ses tingen som något utanför människors 
påverkan eller utanför deras tankeförmåga. Objektivism betyder att sociala företeelser och de 
kategorier som används i vår vardag, har en existens som är oberoende av aktörer (Bryman 
2011, s. 35). Denna studie försöker uppnå en förstärkning av synen på verkligheten, med 
utgångspunkt i studiens teoretiska ram. Detta har skett med hjälp av enkäter och personliga 
intervjuer, med aktörer och medborgare från Dubai och Qatar, samt med aktörer från Sverige. 
 
2.2 Forskningsmetod 
Vid valet av forskningsmetod måste hänsyn tas till vilken, eller vilka datainsamlingsmetoder 
som lämpar sig till undersökningen och dess forskningsfrågor (Bryman 2011, s. 48). Till 
denna undersökning användes en kombination av kvantitativ- och kvalitativ forskning, vilket 
kallas triangulering. 
 
2.2.1 Kvantitativ forskning 
Kvantitativ forskning är en samlingsmetod som används vid insamling av numeriska data, 
samt vid relationen mellan teori och empiri (Bryman 2011, s. 150). Denna studie har en 
kvantitativ inriktning i form av en enkätundersökning som genomfördes med medborgare 
från UAE och Qatar. Bryman (2011, s. 169) menar att det inom den kvantitativa forskningen 
är vanligt att använda sig av intervjuer eller enkätundersökningar. Svaren leder sedan till ett 
generaliserbart resultat i ämnet, som rör den aktuella undersökningen (Bryman 2011, s. 169). 
 
Eliasson (2013, s. 28-30) menar att den kvantitativa metodens variabler kan analyseras 
relativt enkelt och visa på hur dessa variabler fördelar sig bland urvalet som valts inom 
exempelvis organisationer, kommuner, företag och länder. Inom den kvantitativa forskningen 
finns det dock även mer avancerade analysmetoder, detta innebär då att analysarbetet kan bli 
mer tidskrävande. Den kvantitativa metoden passar bäst för att undersöka något på ”bredden” 
och inte gå in på djupet. Inom den kvantitativa forskningen sker en operationalisering, hur 
data skall samlas in och hur denna skall tolkas, detta sker genom enkät- och/eller 
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intervjuundersökningar som består av ett frågeformulär (Eliasson 2013, s. 28-30). Hur den 
kvantitativa datainsamlingen gått till i denna studie, beskrivs i avsnittet 2.4 Datainsamling. 
 
2.2.2 Kvalitativ forskning 
Denna studie baseras även på kvalitativ forskning som lägger tonvikt på ord istället för 
siffror. Bryman (2011, s. 340) menar att kvalitativ forskning är induktiv och tolkande. 
Kvalitativ forskning är även en insamlingsmetod av data, som har tolkningsmöjlighet för att 
få en bättre förståelse av den data som samlats in. Med denna forskningsmetod går det att få 
en bättre struktur för att analysera texter och intervjuer, som rör den aktuella undersökningen 
(Bryman 2011, s. 340). 
  
Inom den kvalitativa forskningsmetoden är användandet av observationer, intervjuer, öppna 
frågor och olika typer av dokument, en vanlig insamlingsmetod av relevant data för 
undersökningen. När det gäller intervjuer består data av ord som skall transkriberas. Hjerm 
et.al (2016, s. 149-150) menar att genom användandet av en kvalitativ metod, bidrar det till 
att en djupare förståelse för olika fenomen erhålls. Dock menar författaren att metoden kan 
vara mer tidskrävande än datainsamling från exempelvis enkäter (Hjerm et.al., 2016, s. 149-
150). Hur den kvalitativa datainsamlingen gått till i denna studie, beskrivs i avsnittet 2.4 
Datainsamling. 
 
2.2.3 Triangulering 
Triangulering innebär att det sker en kombination av exempelvis kvantitativ- och kvalitativ 
forskning, för att få olika data till det fenomen som undersöks. Författaren menar att 
undersökningar som använder sig av detta, både kan förbättra noggrannheten i 
undersökningen då de får olika data att bedöma, men även att validiteten kan bli trovärdigare 
(Jick, 1979). Denscombe (2016, s. 221-225) menar att en kombination av metoder bidrar till 
att forskningsproblemen kan ses ur olika perspektiv och kan tolkas genom olika synvinklar. 
Genom att se på problemen som undersöks i studien ur olika perspektiv, kan detta bidra till 
en större förståelse för studiens ämne och dess problem, men även ge undersökningen mer 
önskvärda fynd. 
 
Genom att exempelvis använda kvalitativa intervjuer till en chef inom en organisation, kan en 
observation av beteendet ske, vilket oftast inte är möjligt vid en kvantitativ metod. Därför 
menar författaren att två eller flera metoder är att föredra, då kan de olika data kan jämföras 
och tolkas (Jick, 1979). 
 
Denna studie bygger dels på kvantitativ forskning i form av enkätundersökning samt en 
kvalitativ forskning i form av kvalitativa intervjuer. Enkätundersökningen i denna studie 
användes för att kunna få olika data att jämföra med den kvalitativa data som samlades in 
under de personliga intervjuerna. Enkätundersökningen gjorde det möjligt att jämföra två 
variabler med varandra och på så sätt finna olika mönster. De personliga intervjuerna som 
genomfördes gav studien en djupare förståelse, då det gavs möjlighet att ställa följdfrågor till 
aktörer och medborgare om resemotiv med mera. Vid de personliga intervjuerna kunde 
respondenternas reaktioner observeras och på så sätt kunde eventuella oklarheter utredas.  
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Vidare menar Jick (1979) att ett av de populäraste sätten att genomföra triangulering är 
genom ”between (or across) method” (Jick, 1979, s. 602). Detta innebär att en korsvalidering 
sker när två eller flera metoder ger jämförbara data och där två eller fler metoder används för 
att undersöka samma fenomen inom ett forskningsproblem (Jick, 1979).  
 
Frågorna som ställdes i de personliga intervjuerna med medborgare (Bilaga 1), enkäten till 
medborgare (Bilaga 2), personliga intervjuer med resebyråer (Bilaga 3), Visit Dubai (Bilaga 
4), Visit Sweden (Bilaga 5) är inte exakt likadant utformade. Detta på grund av att aktörerna 
troligtvis har mer kunskap om vissa frågor som var intressanta att få svar på och där 
medborgarna troligtvis inte var lika kunniga. De personliga intervjuerna med aktörer, 
medborgare och enkätundersökningen bygger dock på samma tema och fenomen, för att 
kunna få jämförbara data om samma fenomen. 
 
Författarna till denna studie anser att en större förståelse om medborgares resemotiv och 
kulturella faktorer uppnåddes tack vare kombinationen av kvantitativ- och kvalitativ 
forskning. Då författarna till denna studie hade begränsat med tid, var det nödvändigt att 
använda sig av både en enkätundersökning och personliga intervjuer för att kunna besvara 
studiens forskningsfrågor samt syfte. 
 
2.3 Tillvägagångssätt 
Författarna av denna studie: Abir, Belen och Linda, reste till Dubai och vistades där från den 
andra till den åttonde mars 2017. I Dubai genomfördes det 10 personliga intervjuer med 
medborgare, så kallade ”locals” för att enklare kunna ställa kompletterande frågor. Det 
delades även ut 80 enkäter med kryssfrågor, samt öppna svarsalternativ på engelska till 
medborgarna. Personliga intervjuer genomfördes med två resebyråer på plats och en 
personlig intervju med en person som arbetar på Department of Tourism and Commerce 
Marketing (DTCM), Visit Dubai. Det har även ägt rum personliga intervjuer med två 
turismaktörer från Qatar, samt 10 personliga intervjuer med medborgare via Skype. 
 
En e-post intervju med en anställd på Visit Sweden har ägt rum, då det inte var möjligt att få 
till en personlig intervju med Visit Sweden. Det utfördes en personlig intervju med en person 
som arbetar på Petra Tours & Travel resebyrå i Stockholm, som är specialiserad på resor till 
Mellanöstern. Urvalet till denna studie kommer att beskrivas grundligt i avsnittet 2.3.1 Urval. 
 
Elektroniska källor och befintlig litteratur har använts till denna undersökning för att få en 
djupare förståelse av de aktuella länderna, studier om motivation och olika faktorer inom 
kulturella skillnader som kan ha en påverkan på turister. Sekundära källor har även använts 
för att kunna stödja denna undersökning. Det har skett en litteraturgenomgång där de mest 
relevanta valts ut för undersökningens syfte. Uppsatsen har även hämtat kompletterande fakta 
från bland annat Visits Swedens hemsida. 
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2.3.1 Urval 
För att göra ett urval till en undersökning måste populationen identifieras, populationen kan 
exempelvis innefatta länder och medborgare. Urvalsramen är en förteckning över de enheter 
som finns i populationen och där sedan ett urval skall göras ifrån (Bryman 2011, s. 179). 
  
Populationen till denna undersökning består av aktörer inom turistindustrin: Visit Dubai, 
Visit Sweden, två resebyråer i Dubai respektive två resebyråer från Qatar, samt en resebyrå 
belägen i Stockholm. Dessa aktörer valdes med anledning av att dessa arbetar inom 
turistindustrin och det ansågs relevant att ha personliga intervjuer med dessa, då de bland 
annat har hand om resebokningar och har kunskap om vilka länder medborgarna i GCC- 
länderna reser till. Intervjufrågorna till dessa aktörer är utformade på ett annat sätt, än de 
frågor som ställdes till medborgarna. Dessa aktörer kontaktades via mail, fler aktörer 
kontaktades men det var dessa som svarade och där tid och plats bokades för personliga 
intervjuer. 
 
Aktörerna i Dubai intervjuades på plats under vår vistelse där, medan aktörerna i Qatar 
intervjuades via skype. Aktören från resebyrån i Sverige intervjuades på plats i Stockholm. 
Det genomfördes även en e-post intervju med Michael Persson Gripkow från Visit Sweden. 
Dessa aktörer presenteras grundligt i avsnittet 2.3.2 och där även datum för när intervjuerna 
ägde rum presenteras. 
 
Från urvalsramen sker sedan ett urval av de som skall ingå i undersökningen. Detta kan göras 
från ett slumpmässigt eller icke sannolikhetsurval. Detta innebär då att det slumpmässiga 
urvalet är att vem som helst blir utvald och att de intervjuas på en specifik plats, vid en 
specifik tid. Medan ett icke sannolikhetsurval innebär att man väljer de personer som skall 
ingå i undersökningen, dessa personer kan vara medlemmar i en grupp eller bo i en specifik 
kommun (Bryman 2011, s. 178-179). 
 
Till denna undersökning användes ett icke sannolikhetsurval till enkäter och till de personliga 
intervjuerna med aktörer och medborgare. För enkäterna samt de personliga intervjuerna med 
aktörer, användes ett bekvämlighetsurval som innebär att de som blir utvalda att delta är de 
som finns tillgängliga för undersökaren (Bryman 2011, s. 194-196). Ett snöbollsurval 
användes sedan till de personliga intervjuerna med medborgarna, då det var aktörerna som 
hjälpte oss att komma i kontakt med dessa (Bryman 2011, s. 196-197). Detta valdes då denna 
studies målgrupp är medborgare i Dubai och Qatar, samt aktörer och därför var det 
nödvändigt att identifiera denna målgrupp. Urvalet riktade sig sedan mot medborgare som är 
24 år och uppåt, då det ansågs relevant att undersöka individer som troligtvis försörjer sig 
själva och som därför har större ekonomiska resurser att resa utomlands. Därför sattes en 
åldersgräns för att på ett lättare sätt se ett samband mellan enkäterna och de personliga 
intervjuer som genomfördes. Enkäterna i denna studie är endast riktade till medborgare och 
inte aktörer. 
 
Vid ett bekvämlighetsurval anser Bryman (2011, s. 194) att det inte går att generalisera de 
funna resultaten och att dessa inte kan vara representativa för hela populationen, då de 
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tillfrågade endast är de som var på plats vid tidpunkten. Vidare menar han att svarsfrekvensen 
dock är hög, respondenterna i denna undersökning svarade på alla frågor och därför blev det 
således inget bortfall. Då denna undersökning både saknade resurser i tid och ekonomi, kunde 
ett sannolikhetsurval inte äga rum, då detta inte hunnits med på grund av att det kräver 
noggranna förberedelser. 
 
Snöbollsurval är vanligt inom den kvalitativa samlingsmetoden, men författaren menar att det 
är möjligt även inom den kvantitativa. Populationen blir inte heller här representativa 
(Bryman 2011, s. 195-196). Detta innebär dock att denna studie är representativ för den 
grundläggande populationen som ingår i urvalsprocessen (Bryman 2011, s. 168). Hur dessa 
enkäter och intervjuer genomfördes presenteras i avsnittet 2.4 Datainsamling. 
 
2.3.2 Presentation av medborgare och aktörer 
Intervjuerna riktades dels till resebyråer i GCC-länderna, UAE och Qatar, samt till 
medborgare, så kallade ”locals”. Det finns här anledning att betänka att aktörerna arbetar 
professionellt och dagligen med turism, medan medborgarna har svarat som individer. 
 
Medborgare från GCC-länderna: 
Medborgarna i denna undersökning är 24 år och uppåt. 10 personliga intervjuer med 
medborgare genomfördes i Dubai, respektive Qatar. Vidare deltog 160 medborgare i 
enkätundersökningen som genomfördes. 
 
Belhasa Group Int'l: är certifierad av ”The International Air Transport Association” (IATA) 
och verksam i UAE sedan år 1996. Enligt ”supervisorn”, Beshoy Fekry, är de en av det bästa 
agenterna i UAE när det gäller turism och fritidsturism (Fekry Beshoy, personlig intervju, 
2017-03-04). 
 
Gezira Travel: är en del av ”Gezira Investment Group of Egypt”, certifierad av IATA och 
verksam sedan år 1984 i Egypten och deras filial i UAE sedan år 2013. Vår kontaktperson är 
Mourad Fouad som är ”sales manager” (Mourad Fouad, personlig intervju, 2017-03-06). 
 
Visit Dubai: arbetar med utveckling, planering, övervakning av turismen samt 
marknadsföring av Dubai som destination. Förutom detta arbete sker en marknadsföring av 
emiratets handelssektor och de är ansvariga för klassificeringen och licensieringen av all 
turistservice såsom exempelvis hotell, resebyråer med mera (Visit Dubai 2017). Vår 
kontaktperson här heter Shaikha Ebrahim Al Mutawa som är ”Director of Permits & Tickets, 
Licensing and Classification”. Shaikha är medborgare i Dubai och har ett stort inflytande 
över turismen i landet (Shaikha Ebrahim Al Mutawa, personlig intervju, 2017-03-07). 
 
Metri Travel: är en resebyrå som startade år 2014 i Doha, Qatar. De erbjuder tjänster till olika 
typer av utflykter som klassiska, religiösa, pedagogiska, historiska platser. Vår kontaktperson 
är Gad Metri som är ”sales manager” (Gad Metri, Skype intervju, 2017-03-06). 
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Damas travel: resebyrån koncentrerar sig på olika resmål på den Saudiarabiska halvön sedan 
år 2008. Huvudkontoret finns i Doha, Qatar. Kontaktpersonen heter Mamdoh Melhem och är 
ägare (Mamdoh Melhem, Skype intervju, 2017-03-13). 
 
Petra Tours & Travel: är en resebyrå som etablerade sig i Sverige för 25 år sedan. Den är 
centralt placerad på Kungsholmen i Stockholm och har specialiserat sig på resor till 
Mellanöstern. Byrån har IATA-certifikat och bokar alla biljetterna med hjälp av 
bokningssystemet ”Sabre System Bokning”. Kontaktperson är Jean Zanbil som är ägare och 
researrangör (Jean Zanbil, personlig intervju, 2017-03-20). 
 
Visit Sweden: är det officiella kommunikationsbolaget för Sverige som marknadsför svenska 
destinationer och upplevelser utomlands. Visit Sweden marknadsför sig till 13 länder: 
Frankrike, Finland, Danmark, Kina, Norge, Nederländerna, Italien, Ryssland, Spanien, 
Tyskland, USA, Indien och Storbritannien. Personen vi har haft kontakt med på Visit Sweden 
heter Michael Persson Gripkow som är ”Global Brand Officer” (Michael Persson Gripkow, 
e-post intervju, 2017-04-06). 
 
2.4 Datainsamling 
Till datainsamling användes det enkäter som räknas till kvantitativa data, men även 
kvalitativa intervjuer som Bryman (2011, s. 412) anser är det primära valet att använda för 
insamling av kvalitativa data. Data som insamlas med hjälp av intervjuer kan räknas till 
primärkällor och undersökaren kan bland annat använda sig av ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011, s. 412-413). Sekundärdata består av tidigare 
forskning, befintlig litteratur med tidigare forskares data samt fakta från hemsidor (Bryman 
2011, s. 228- 299). 
 
Enkäterna till denna undersökning var skrivna på engelska då medborgarna i Dubai och Qatar 
har arabiska som modersmål. Då en av författarna till denna studie har arabiska som 
modersmål kunde hon, vid eventuella oklarheter, under de personliga intervjuerna med 
medborgare och aktörer hjälpa till att förklara frågorna på arabiska om så behövdes. Den 
arabisktalande författaren översatte svaren till oss på svenska, om respondenten själv inte 
gjorde det på engelska. Under intervjun med Shaikha Ebrahim Al Mutawa (2017-03-07) från 
Visit Dubai talades det både arabiska och engelska, inte bara för att förklara intervjufrågorna 
på arabiska, utan även för att ställa följdfrågor till Shaikha Ebrahim Al Mutawas (2017-03-
07) svar. Detta skedde även vid några tillfällen under de personliga intervjuerna med 
medborgare från Dubai och Qatar vilket upplevdes hos oss att intervjuerna blev mer 
avslappnade. Intervjuerna i Sverige genomfördes på svenska. 
 
2.4.1 Enkäter 
När en enkätundersökning skall genomföras är det viktigt att få så många svar som möjligt. 
Är det för få respondenter som svarar kan detta påverka undersökningen så att resultatet blir 
missvisande. För att undvika missvisande resultat, gäller det att planera undersökningen väl, 
ha en struktur som är tydlig, där ämnet som skall undersökas täcks in med systematiska 
frågor i frågeformuläret, för att underlätta för respondenterna (Eliasson 2013, s. 28-30). I 
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denna studie delades enkäten ut till fem personer innan den aktuella målgruppen fick ta del av 
den. Detta för att få reda på hur dessa tolkade frågor, så onödiga missförstånd kunde 
undvikas. 
 
Fördelarna med enkätundersökningar är bland annat att de inte är så resurskrävande att 
genomföra, då det inte är nödvändigt att ha en intervjuare närvarande, som ofta är fallet vid 
intervjuer. En enkät kan exempelvis läggas ut på ett kontor och kan på så sätt fyllas i när 
respondenten är tillgänglig och sedan samlas in. När en specifik grupp skall tillfrågas, 
exempelvis medborgare i ett land, är det viktigt att enkäten når denna målgrupp vilket kan ske 
på exempelvis ett medborgarkontor (Eliasson 2013, s. 28-30). 
 
Enkäterna i denna studie är endast riktade till medborgare och inte till aktörer. Till denna 
undersökning delades det ut 80 enkäter i Dubai samt 80 enkäter i Qatar. Enkäterna delades ut 
till medborgare på ett medborgarkontor under två dagar, detta för att bland annat Bryman 
(2011, s. 178-179) hävdar vikten av att välja rätt plats för att nå rätt målgrupp. Därför valdes 
ett medborgarkontor för denna studie. Enkäterna i Qatar delade Gad Metri ut åt oss, då 
studiens författare inte hade resurser att bege sig till Qatar. 
 
Bryman (2011, s. 243-244) anser att det är en fördel att använda sig av slutna frågor i 
enkäten, för att det skall bli enklare för respondenterna att svara. Öppna frågor i en enkät 
innebär att respondenten själv kan fylla i ett svar, vilket kan vara bra då det lämnar utrymme 
för oförutsedda svar. En nackdel kan vara att detta kräver mer arbete med kodningen 
(Bryman 2011, s.243-244). Trost (2013, s. 72-73) menar att icke-öppna frågor är 
strukturerade, medan de öppna frågorna är icke-strukturerade. 
 
Enkäten består av sammanlagt åtta frågor, både icke-öppna frågor och frågor där 
medborgarna kunde fylla i ett eget svarsalternativ (Bilaga 2). Enkäterna i Qatar skickades till 
Gad Metri från Metri Travel resebyrå. Han skrev sedan ut enkäterna och lade ut dessa på ett 
medborgarkontor där medborgare i Qatar besvarade dem. Gad Metri bifogade sedan dessa till 
oss i ett mail två veckor senare. 
 
Det är viktigt att ha i åtanke att detta kan ha kommit att påverka studiens resultat (Bryman 
2011, kap. 7) då vi faktiskt inte vet om enkäterna lades ut till medborgare, men då Gad Metri 
själv är medborgare antar vi att han har kontakter med andra medborgare. Enkäterna 
samlades sedan in för bearbetning och analysering, se avsnittet 2.5 Analysmetod. 
 
2.4.2 Kvalitativa intervjuer 
Till denna undersökning användes semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 
intervjuaren utgår från en intervjuguide med öppna frågor som berör undersökningens tema. 
Detta tillvägagångssätt är inte lika fritt som vid en ostrukturerad intervju, där forskaren har 
breda frågor som rör undersökningen, samt att intervjuaren får en viss frihet att påverka 
frågorna (Alvesson 2011, s. 16). 
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Bryman (2011, s. 415-416) menar att den semistrukturerade intervjun inte begränsar 
intervjuaren allt för mycket, då denne har utrymme att ställa följdfrågor för att få en bättre 
förståelse och djupare svar till undersökningen. De semistrukturerade intervjufrågorna går 
även att ändra på i ordningsföljd, om intervjuaren anser detta vara relevant. Annars bör 
intervjun dock begränsas till intervjuguiden. Vidare menar författaren att vid en strukturerad 
intervju är frågorna utformade för att gynna intervjuaren, då denne har utgått från en 
intervjumall och utformat frågorna efter det som är intressant och användbart till 
undersökningen (Bryman 2011, s. 202-205). 
  
De semistrukturerade intervjuerna användes till de personliga intervjuerna, detta valdes på 
grund av att vi spekulerade i att svaren vi skulle få av medborgare och aktörer, möjligen 
skulle vara ytliga och inte lika ärliga som vi hade förväntat oss. Med semistrukturerade 
intervjuer ansåg vi att de fanns möjligheter att ställa följdfrågor, som ansågs vara relevanta 
till denna undersökning. Detta för att kunna få en större förståelse, samt att kunna se om 
svaren från medborgare och aktörer varierade beroende på hur frågorna ställdes, då (Alvesson 
2011, s. 21) menar att svaren kan vara svårtolkade. 
 
Personliga intervjuer genomfördes, ena via Skype med medborgare och aktörer i Qatar och 
den andra genom personliga intervjuer på olika platser i Dubai. För de sistnämnda åkte 
gruppen till Dubai och intervjuade medborgare samt en person från Visit Dubai (DTCM) som 
gruppen fått kontakt med via internet. Anledningen till varför det ansågs relevant att intervjua 
en person som representerar Visit Dubai, var för att denna i sitt arbete besitter kunskap om 
turistindustrin i stort, men även för att se om denne haft eller har något samarbete med 
aktörer inom turistindustrin i Sverige. Det genomfördes två intervjuer med två resebyråer i 
Dubai som kontaktades via mail och telefon innan avresa, där tid och plats för intervjun 
fastställdes. 
 
Skype-intervjuerna genomfördes med medborgare i Qatar samt två resebyråer. Medborgare i 
Qatar kom vi i kontakt med via en av resebyråerna, Metri Travel. Att resebyrån i Qatar 
hjälpte oss att få kontakt med medborgare tror gruppen inte har påverkat undersökningen, då 
frågeställningen handlade om frågor som rör deras motivation till resande, vad de ser som 
hinder när de reser och om de skulle kunna tänka sig att vilja resa till Sverige. Detta gäller 
även de medborgare som Shaikha Ebrahim Al Mutawa från Visit Dubai hjälpte oss få kontakt 
med. 
 
Att det används olika typer av intervjumetoder, genom Skype i Qatar och genom e-post med 
Visit Sweden, kan ha påverkat resultatet. Genom skype kunde dock denna studies författare 
se respondenterna och således förklara eventuella oklarheter som uppstod. E-post intervjun 
med Michael Persson Gripkow från Visit Sweden gav inte lika mycket data som vi fick från 
de andra aktörerna. Därför har kompletterande information hämtats från Visit Swedens 
hemsida (Bryman 2011, kap. 7).  
 
Dock tror vi inte att det kan ha påverkat slutresultatet, på grund av att den semistrukturerade 
metoden gjorde det möjligt att ställa följdfrågor, om vi kände att respondenten varierade i 
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svaren, eller när det var svårtolkade svar. Vidare menar (Hjerm et al., 2016, s. 149-150) att 
det finns nackdelar med denna metod. Det kan vara svårt att få tillräckligt många 
respondenter, det är tidskrävande att utföra intervjuer vilket bidrar till att generaliserbarheten 
är litet (Hjerm et al., 2016, s. 149-150). För transkribering och kodning av intervjuerna, se 
avsnittet 2.5 Analysmetod. 
 
2.4.3 Sekundärdata 
Sekundärdata är sådant material som redan finns till hands på grund av att andra forskare 
undersökt ämnet. Att använda sig av redan befintliga data är ett bra komplement för att 
exempelvis styrka eller motbevisa en teori. Dessutom är det inte lika tidskrävande (Bryman 
2011, s. 299-300). 
 
I denna uppsats består sekundärdata av vetenskapliga artiklar, tidigare forskning, elektroniska 
källor samt befintlig litteratur för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. 
  
2.5 Analysmetod 
 
2.5.1 Kvantitativ analysmetod 
Den kvantitativa analysen kan utföras i olika svårighetsgrader, analysen kan ske genom 
relativt enkla procentberäkningar eller avancerade statiska beräkningar (Hjerm et al., 2014, s. 
87). Inom den kvantitativa metoden kan man undersöka det insamlade materialet i siffror. 
Hjerm et al. (2014, s. 88) skriver att texten analyseras utifrån tre olika metoder: univariat, 
bivariat och multivariat. Detta innebär att man analyserar och jämför en, två eller flera 
variabler med varandra. 
 
Denna studie baseras på bivariat analys som innebär att man analyserar sambandet mellan två 
variabler. Variabler är egenskaper bland enheterna som analyseras, här valdes det att 
analysera motivet till resandet med de kulturella faktorer som en resenär kan stöta på när 
resenären skall välja en destination att resa till (Hjerm et al., 2014, s. 89). Denna studie har 
inte analyserats utifrån statistiska beräkningar, då vi endast ville undersöka sambandet mellan 
olika variabler för att på så sätt kunna se ett mönster, till vilka motiv en resenär har när de 
skall välja en destination. 
 
2.5.2 Kvalitativ analysmetod 
Då denna undersökning även bygger på en kvalitativ ansats var det nödvändigt att även 
analysera dess data. Denscombe (2016, s. 384) menar att de data som insamlats via 
kvalitativa metoder måste organiseras och förberedas innan en analys kan påbörjas. Detta 
görs genom att bland annat originaldata skyddas, så delar inte blir skadade eller förändras. I 
denna studie har allt material sparats från originalet, intervjuerna som använts i denna studie 
har spelats in och sedan transkriberats. Transkribering innebär i detta fall att 
ljudinspelningarna från intervjuerna har spelats upp och sedan skrivits ner till ett dokument. 
Denscombe (2016, s. 384-385) menar att en transkribering kan vara av olika omfattning, 
beroende på hur data skall användas. Till denna studie har alla intervjuer transkriberats, där 
vissa svar varit mer relevanta och betydelsefulla för studiens syfte. 
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Under intervjuerna skrevs det även ner kommentarer på papper där iakttagelser av 
medborgare och aktörer skedde, detta för att kunna se hur de reagerade på frågorna som 
ställdes (Denscombe 2016, s. 384-85). De personliga intervjuerna har sedan kodats, 
innebärandes att materialet från intervjuerna bryts ner till mindre delar, för att på så sätt 
kunna ernå de mest centrala dragen och det som är av störst betydelse för denna studies syfte. 
Efter att kodningen genomförts försökte mönster hittas genom tematisering. Detta gjordes för 
att få djupare förståelse för vad som studerades samt att försöka styrka studiens syfte, med de 
svar intervjuerna gav. Därefter gjordes en summering av data som framkom vid intervjuerna 
så att vissa slutsatser kunde dras (Hjerm et al. 2014, s. 32-43). 
 
2.6 Validitet och reliabilitet 
Enligt Bryman (2011, s. 52) är det många forskare som menar att validitet och reliabilitet 
inom en kvalitativ ansats, inte kan jämföras med de begrepp som används i den kvantitativa 
ansatsen. Eftersom denna studie grundar sig på både kvalitativ och kvantitativ 
forskningsmetod kommer dessa begrepp förklaras inom de båda ansatserna. 
 
2.6.1 Validitet och reliabilitet inom den kvantitativa ansatsen 
Reliabilitet berör frågan om undersökningen kan göras på nytt och få samma resultat, eller 
om resultatet skulle påverkas av det. Reliabilitet tillämpas när man gör en kvantitativ 
undersökning, där man undersöker om egenskaper i undersökningen är stabila eller inte 
(Bryman 2011, s. 49). Reliabilitet handlar om att mäta frågans pålitlighet och följdriktighet. 
Reliabilitet kan indelas i två steg: stabilitet och intern reliabilitet (Bryman 2011, s. 161). 
  
Stabilitet handlar om att mäta stabiliteten hos ett mått. Det vill säga, om man testar något en 
gång och sedan testar det en gång till, skall det finnas ett samband mellan dem, beroende på 
styrkan mellan dessa två mått (Bryman 2011, s. 161). Stabiliteten i undersökningen kan vara 
låg, då samhälle och individer förändras. Görs samma undersökning flera år kommer det se 
annorlunda ut. Sker undersökning inom ett år kan det troligtvis vara stabilt och man kan få 
samma resultat. 
 
Intern reliabilitet innebär att man mäter flera mått mellan varandra och därmed hittar ett 
samband mellan dessa. Skulle det saknas ett samband betyder det att dessa mått saknar inre 
överensstämmelse och följdriktighet samt att måtten är orelaterade med varandra. Då får man 
utföra testet en gång till, fast med andra mått (Bryman 2011, s. 161). I undersökningen 
jämfördes två olika mått, som i det här fallet genomfördes med personliga intervjuer och 
enkäter, här kunde vi hitta ett samband mellan dessa mått. 
 
Validitet undersöker och bedömer slutsatsen i ett arbete, det undersöker främst om 
forskningsfrågan och slutsatsen har ett samband med varandra eller inte. Det vill säga att det 
mäter validiteten i frågan. Validitet kan anpassas för både kvantitativ och kvalitativ forskning 
(Bryman 2011, s. 50). Validitet kan delas in i fem steg: ytvaliditet, samtidig validitet, 
prediktiv validitet, begreppsvaliditet & konvergent validitet (Bryman 2011, s. 163).  
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Ytvaliditet handlar om att utveckla ett mått som kan spegla innehållet i måttet. Det kan man 
göra genom att fråga andra om deras åsikter (Bryman 2011, s. 163). Efter att ha frågat andra 
personer om undersökningen, visade det sig att dessa personer delade vår uppfattning och 
därmed blir ytvaliditeten hög. 
  
Samtidig validitet innebär att forskaren använder sig av ett kriterium där han eller hon kan se 
skillnader mellan mått, som kan vara relevanta till undersökningens syfte (Bryman 2011, s. 
163). I undersökningen använder vi oss inte av samtidig validitet, då vi inte utgår från något 
kriterium. På grund av detta blir vår samtidiga validitet låg. 
 
Prediktiv validitet betyder att forskaren använder sig av kriterium som inte finns i nuet, utan 
ett framtida kriterium (Bryman 2011, s. 163). Prediktiv validitet användes inte i 
undersökningen då denna studie syftar till nuet. 
 
Begreppsvaliditet strävar efter att bedöma och förklara måtten i frågan. Denna görs om 
forskaren behöver härleda någon hypotes som anses vara relevant för frågan (Bryman 2011, 
s. 163). Utifrån det har vi undersökt och bedömt vad det är turister vill ernå när de reser. På så 
sätt skapar vi en hypotes med de upplevelser turister eftersträvar att få tillfredsställda under 
en resa. 
 
Konvergent validitet innebär att validiteten av ett mått bör bedömas utifrån andra mått och 
även jämföra tillvägagångssättet på dessa. Detta kan hjälpa till att avgöra validiteten i frågan, 
då man jämför två olika mått som har samlats in på två olika sätt (Bryman 2011, s. 164). 
Undersökningen består av både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Vi kan inte till 
100 procent säga att resultatet är sanningsenligt då vi inte vet om respondenterna vi har 
intervjuat, har varit helt ärliga när de har besvarat frågorna. 
 
Validiteten i undersökningen är låg eftersom den utfördes inom en stor population med få 
respondenter. Då det endast delades ut 160 enkäter i två länder, har inte ett representativt 
urval uppnåtts. Innebärandes att svaren inte kan generaliseras till den övriga populationen, 
som i sin tur ger undersökningen en låg validitet. 
 
Urvalet är inte representativt då respondenterna, medborgare och aktörer, tillfrågades som 
grupp och därefter själva erbjöd sig delta. Något urval av dessa frivilliga gjordes inte av oss. 
Därför råder en låg validitet och forskningsresultatet går därför inte att generalisera till den 
övriga populationen. 
 
2.6.2 Validitet och reliabilitet inom den kvalitativa ansatsen 
Bryman (2016, s. 52) menar att reliabiliteten och validiteten i den kvalitativa forskningen 
beskrivs med andra begrepp än vad som görs i den kvantitativa metoden. Undersökningen bör 
även bedömas med andra kriterier. Begreppen i den kvalitativa metoden är följande: 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman 2011, s. 52). 
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Trovärdighet rör frågan om resultaten är sannolika eller trovärdiga. Det innebär att 
respondenterna skall godkänna att den som intervjuare har uppfattat svaren korrekt. Detta kan 
ske genom att resultaten skickas till respondenterna i efterhand för att få en återkoppling, 
vilket i denna studie gjordes i efterhand via mail (Bryman 2011, s. 354). Författarna till denna 
studie har även följt vetenskapsrådets regler av hur en undersökning bör gå till (se avsnittet 
2.7 Etik). 
 
Överförbarhet handlar om de funna resultaten kan användas i andra sammanhang. Denna 
studies resultat skulle troligtvis inte kunna användas i andra sammanhang, enbart då de 
specificerar sig på Dubai samt Qatar. Dock skulle resultaten som funnits kunna komplettera 
andra undersöknings syften (Bryman 2011, s. 52). 
 
Pålitligheten handlar om resultatet skulle bli detsamma eller liknande, om exempelvis 
intervjun utfördes vid ett annat tillfälle. Pålitligheten i denna studie anses vara låg i de 
personliga intervjuerna, då gruppen anser att medborgarna och aktörerna kanske inte skulle 
svara likadant vid ett senare tillfälle. Om intervjuerna på nytt skulle göras inom ett år, anser 
gruppen dock att respondenterna skulle svara likadant. Pålitligheten kommer troligtvis 
förändras med åren, då världen förändras och åsikter, olika värderingar eller situationer 
kommer fortsätta förändras (Bryman 2011, s. 52). 
 
Konfirmering handlar exempelvis om huruvida intervjuaren kan ha påverkat den intervjuades 
svar, eller tolkat dessa felaktigt på grund av egna värderingar. Under intervjuerna har alla i 
gruppen försökt hålla sig så neutrala som möjligt, därför anser studiens författare att våra 
egna värderingar inte påverkat respondenternas svar (Bryman 2011, s. 53). 
 
2.7 Etik 
Vid en forskningsgenomgång är det viktigt att forskaren beaktar de etiska aspekterna och 
ställningstagandena, vid val av sociala miljöer, intervjufrågor och i skrivandet. Den etiska 
reflektionen är viktig, personerna som deltar i en forskning bör få ta del av om det finns etiskt 
känsliga, eller kontroversiella tolkningar i uppsatsen innan den publiceras (Eliasson 1995, s. 
152). 
 
Vetenskapsrådet anser att det finns två krav som bör följas: forskningskravet samt 
individskyddskravet. När en vetenskaplig undersökning skall genomföras, menar rådet att 
dessa krav skall vägas mot varandra och författaren skall själv fundera på, om dennes 
undersökning kan leda till negativa konsekvenser för bland annat berörda uppgiftslämnare. 
Forskningskravet innebär att samhället i stort är beroende av forskning av hög kvalitet, samt 
undersöker frågor som är av betydelse för samhället. Det innebär också att en förbättring av 
metoder och utveckling av befintliga kunskaper ständigt äger rum (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Individskyddskravet innefattar forskningsetiska principer, för att människor inte skall skadas 
fysiskt eller psykiskt. Inom individskyddskravet finns det även fyra allmänna huvudkrav: 
Informationskravet: innebär att de deltagande i undersökningen skall informeras om syftet, 
att det är frivilligt att delta och att de har rätt avbryta sitt deltagande om de vill. 
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Samtyckeskravet: innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i 
undersökningen. Deltagarna har rätt att bestämma hur länge de kan delta och att allt skall 
anpassas till deras villkor, samt att de har rätt att avbryta utan påföljder. 
Konfidentialitetskravet: innebär att respondenternas svar skall förvaras så att ingen 
utomstående ska kunna se vad de svarat. Personerna som kommer att delta i undersökningen 
ska inte kunna identifieras. 
Nyttjandekravet: innebär att allt som samlas in från de deltagande endast användas i 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). 
 
Under undersökningsprocessen försökte gruppen förhålla sig så objektivt som möjligt för att 
kunna presentera resultaten så korrekt som möjligt, genom hela uppsatsen. Inför intervjuerna 
skickades intervjufrågorna till respondenterna i förväg. Medborgarna och aktörerna 
informerades om att deras identitetet inte skall avslöjas. Det finns ingen tidigare koppling 
eller kontakt mellan intervjuare och respondenter. Innan intervjuerna med respondenterna 
började, informerades respondenterna om syftet med undersökningen och de fick möjlighet 
att ställa frågor. 
 
De intervjuade aktörernas namn samt yrkeskategori står med i denna undersökning, då det var 
relevant för syftet. Dessa aktörer har godkänt att deras identitet, samt deras svar får finnas 
med i undersökningen. All information som samlades in från deltagarna kommer endast 
användas i denna uppsats. Författarna till denna studie anser att de etikkrav som angavs ovan, 
är uppfyllda i denna undersökning. 
 
2.8 Metodkritik 
Det finns olika strategier för att undersöka sanningshalten i olika undersökningsmetoder. När 
det gäller sanningshalten i intervjuer menar Eriksson och Hultman (2014, s. 104) att det finns 
tre punkter forskaren bör ta ställning till:  
Intervjuareffekten: om samspelet mellan intervjuaren och respondenten inte hålls neutralt kan 
detta påverka resultatet. 
Haloeffekten: intervjun kan påverkas av sådant som egentligen inte skall bedömas, det kan 
vara faktorer som att den intervjuade är en känd person.  
Centraltendensen: innebär att intervjupersonerna kan undvika att uttrycka extremvärden i 
uttalandena då detta inte ger ett sanningsenligt svar (Eriksson & Hultman 2014, s. 104). 
 
Under hela intervjuprocessen bör forskaren vara kritisk mot det som sägs, särskilt viktigt är 
detta om det finns ett egenintresse hos den som blir intervjuad. En intervju kan vara bra, då 
intervjuaren kan avläsa exempelvis kroppsspråket som inte framgår i enkätundersökningar. 
Även att det uppstår ett samspel mellan intervjuaren och den intervjuade (Eriksson & 
Hultman 2014, s. 103). 
 
Metodvalen i en undersökning är viktiga. Dessa skall vara relevanta och trovärdiga. Metod är 
ett verktyg som hjälper undersökaren att samla in data, exempelvis via enkäter, observationer 
och intervjuer. Inför metodvalet bör man ta hänsyn till två frågor: ”Möjligheten att göra 
stickprov samt att avgränsa populationen och för Vem/Vilka skall resultatet gälla?” 
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(Eriksson & Hultman 2014, s. 91). Detta för att studien både skall kunna omprövas av andra 
forskare och prövas i studien, samt för att kunna dra slutsatser utifrån generaliseringar. 
Forskare måste kritiskt granska och motivera sina metodval. Giltighet och tillförlitlighet är 
också viktiga punkter att ta hänsyn till (Eriksson & Hultman 2014, s. 91). 
 
Under intervjuerna med aktörerna tänkte vi kritiskt för att de kan ha haft ett egenintresse i 
ämnet och vi tänkte, att dessa kanske ville framställa sig så bra som möjligt. Därför har 
Eriksson & Hultmans (2014, s. 91) tips följts, hur man skall tänka vid intervjuer: 
Intervjuareffekten, Haloeffekten & Centraltendensen. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras teorierna som har valts och legat till grund för uppsatsen. 
Kapitlet kommer att ge en beskrivning av tidigare forskning och de valda teorierna. 
Därefter följer en beskrivning av motivationsstudier, en förklaring av kultur samt ett antal 
kulturella faktorer. 
 
3.1 Tidigare Forskning 
I artikeln ”An examination of general, nondestination-specific versus destination-specific 
motivational factors” undersöker författarna vad som motiverar turister att resa till en 
specifik destination. Författarna menar att forskning om resemotiv är väldigt viktig för alla 
aktörer på destinationen. Detta för att få förståelse om varför personer reser och vilka faktorer 
som avgör valet av en destination. Motiven hos turisten att resa är resultatet av både externa 
och interna faktorer som driver turisten till handling (Gursoy et al., 2010). 
 
En ofta upprepad motivationsteori inom turismforskningen är push- och pull, som utgår från 
att turisten pushas till att resa, på grund av att de vill tillfredsställa ett behov eller en önskan 
och där pull-motivet är destinationens erbjudande, som de tror kan uppfylla denna önskan 
eller ett behov (Gursoy et al., 2010). 
 
Leask (2010) skriver i sin artikel ”Progress in visitor attraction research: Towards more 
effective management” att besöksattraktioner är en stor faktor till varför människor reser och 
stannar på en destination. Besöksattraktioner spelar därför en stor roll inom turismen och kan 
motivera en turist att besöka en specifik destination (Leask, 2010). 
 
Furness (2005) belyser i sin artikel ”Developing cultural competence” att kulturen är ett 
begrepp som är svårt att definiera, han skriver att kulturen är en social struktur som överförs 
från generation till generation. Kultur består även av vår kunskap, tradition, religion, livsstil, 
familj, språk och moral. Kultur är följaktligen något väldigt kraftfullt och alltid föränderligt 
anser Furness (2005). 
 
Czinkota och Ronkainen (2007, s. 64) hävdar att få kulturer idag är homogena. Detta innebär 
att länderna ofta består av interkulturella olikheter grundade i nationalitet, religion eller 
geografiska områden. Detta har lett till att internationella marknadsförare måste 
veta vad som finns för kulturella olikheter, för att kunna identifiera möjligheter och problem 
på dessa marknader (Czinkota & Ronkainen 2007, s. 64). 
 
3.2 Motivationsstudier 
Sedan 1960-talet har stort fokus legat på att studera motivation inom turismen. Under åren 
har därför många modeller och teorier utvecklats för att kunna studera detta område, bland 
annat push- och pull-teorin som skapades av Dann år 1981 (Li et al., 2015). Tikkanen (2007) 
menar att relationen mellan motivation, behov och valet av destination dock är ett komplext 
område. 
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Motivationsstudier är sådana studier som försöker förklara konsumenters beteenden. Inom 
denna forskning utgår forskarna från att medvetna och omedvetna motiv, påverkar det 
mänskliga beteendet. I artikeln, ”An application of the social psychological model of tourism 
motivation” definieras motivation som: ”För att skapa ett motiv” (Wolfe & Hsu 2004, s. 30) 
eller uppmanar att driva fram något och där motiv definieras som: ”Något (ett behov eller en 
önskan) som leder till att en person agerar” (Wolfe & Hsu 2004, s. 30). Inom 
turismlitteraturen beskrivs detta oftast ske när det finns ett behov hos turisten. 
 
Genom att försöka förstå vad som sker, utgår forskarna från att människor försöker nå ett 
jämviktstillstånd bland psykiska, sociala och fysiska aspekter inom sig själva. Behovet 
uppstår när det finns en obalans i jämvikten. För att få tillfredsställelse måste då denna 
obalans återställas och förorsakar då en motivation (Wolfe & Hsu, 2004). Genom forskningar 
och studier inom detta område, kan marknadsförare på destinationen både påverka 
besökarens beteende, samtidigt som marknadsföraren tar fram tjänster och produkter som 
tillfredsställer besökarnas motiv eller behov (Wolfe & Hsu, 2004).                  
 
För att ett resebeslut skall tas krävs motiv, behov eller önskningar hos individen. 
Anledningen till att människor reser är många och de flesta forskare inom turismen är 
överens om att resebeslut tas på grund av att det finns fler motiv, behov eller önskningar. 
Vissa motiv, behov eller önskningar kan dock vara starkare än andra och resenären väljer den 
destinationen som resenären tror sig ge mest tillfredsställelse (Crompton & Mckay, 1997). 
 
Flera studier har visat att word-of-mouth (WOM) kommunikation ofta har ett starkt 
inflytande på bedömningar av produkter och tjänster enligt Paul et al. (1991). 
Mitchell (2005). Han menar att kunder föredrar ett budskap som kommer direkt från familj, 
vänner eller bekanta och är mer tveksamma till reklam.  
 
Därför har reseföretag minskat sitt fokus på den traditionella marknadsföringen som annonser 
och broschyrer för att övertyga sina kunder. De har istället börjat fokusera på åtgärder för att 
stimulera kundernas spontana WOM, angående produkter och tjänster, menar Kelly (2007).   
                                                 
3.2.1 Push- och Pull-faktorer 
I grunden innebär denna teori att människor reser på grund av att de blir ”pushade” att resa 
till följd av interna beslut samt psykologiska faktorer och ”pulled” på grund av externa 
faktorer på destinationens attribut. Vilket betyder att människor reser både till följd av 
destinationens lockelse, eller på grund av dess erbjudanden och att personliga önskningar 
samt behov, gör att människor reser för att tillfredsställa sig själva (Li et al., 2015). 
 
Selby (2004, s. 68-69) menar att motiv som gör att en person kan bli pushad att resa, kan vara 
psykologiska faktorer såsom behovet och önskan om att lämna det vardagliga livet, men även 
att det finns resurser för att resa. Pull-faktorer är sådana motiv som ger personen sociala och 
kulturella fördelar på destinationen. Viktiga pull-faktorer hos människor kan vara språk, 
religion och kultur (Selby 2004, s. 68-69). 
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3.2.3 Relationen mellan motivationsstudier och kultur 
Några motiv för resande till en specifik destination kan vara landets kultur, exempelvis 
religion och språk, natur, sport samt att besöka historiska platser. Många turister vill uppleva 
nya kulturer och destinationer (Crompton & Mckay, 1997). Redondo-Carretero et al. (2017) 
menar att kultur och turism även har en stark koppling till varandra och kan vara en 
motivation hos individen vid valet av destination. Personliga värderingar som ses tillhöra 
begreppet kultur, har även de, funnits ge positiva effekter på motivation för resande.  
Personliga värderingar kan således påverka valet av destination (Li et al., 2015). 
 
Vidare menar Tikkanen (2007) att skillnader i exempelvis kulturen, mellan besökarens 
hemland och destinationens, kan vara ett hinder för turisterna att välja en specifik destination. 
Orsaken kan bero på kulturella skillnader som kan kännas skrämmande. Tikkanen (2007) 
nämner att även maten, som ofta kan vara annorlunda än hemmavid kan bli ett problem. 
 
3.3 Kulturdefinition 
Enligt Czinkota och Ronkainen (2007, s. 61) har kulturdefinition olika innehåll och skiljer sig 
betydligt åt, beroende på i vilken kontext begreppet ”kultur” definieras. En del forskare 
anknyter kultur med konst och underhållning, medan andra syftar på värderingar, normer och 
attityder som sitter djupt i människor (Czinkota & Ronkainen, 2007, s. 61). Författarna menar 
att kulturen är något man lär sig, främst från föräldrar. Kultur är något som överförs från 
generation till generation (Czinkota & Ronkainen, 2007, s. 61). Harrison och Turner (2011) 
anser att kultur är något som är väldigt komplext och svårdefinierat. Kulturen ingår i 
konstruktionen av människors identitet och deras syn på varandra. Kulturen skapar också 
sociala interaktioner och beteenden. 
 
Enligt Lidskog & Deniz (2009, s. 62) inrymmer kulturen krav på hur medlemmarna inom 
samma kultur ska bete sig, exempelvis i deras handlingar och sätt att tänka. Detta innebär att 
varje medlem av en viss kultur mer eller mindre är tvingad att följa kulturens krav (Lidskog 
& Deniz 2009, s. 62). Denna undersökning utgår från de definitioner som mest passar syftet 
med denna uppsats, närmare bestämt, Czinkota & Ronkainen (2007, s. 64). 
 
Vad gäller den arabiska kulturen, menar Bjerke (1998, s. 137) att medlemmarna av denna 
kultur lägger stor vikt vid familjen och tillhör kollektivismen. Medlemmarna i den svenska 
kulturen tillhör istället det individualistiska samhället, där det inte läggs så stor vikt på 
familjen, menar Daun (1996). 
 
3.3.1 Kulturell påverkan 
Det finns ett antal viktiga komponenter som har en stark påverkan på kulturen, enligt 
Czinkota & Ronkainen (2007, s. 64). Dessa komponenter är både verkliga (materiella 
faktorer) och abstrakta (attityder och värderingar). Ett företag som avser att etablera sig på en 
marknad i en ny region eller nytt land, måste anpassa sig till dessa komponenter. Många 
tjänster och även produkter är oberoende av kulturen och dessa faktorer påverkas inte, medan 
andra marknader kräver väldigt stora anpassningar (Czinkota & Ronkainen, 2007, s. 64). De 
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komponenter som Czinkota & Ronkainen (2007) presenterar är: språk, religion, attityder och 
värderingar, beteende och sedvänjor, materiella faktorer samt sociala institutioner. 
 
Språk 
Språk har förklarats som kulturens spegel enligt Czinkota & Ronkainen (2007, s. 65). Språk 
kan delas in i två grundbegrepp: verbalt och icke-verbalt språk. Verbalt språk är talet och 
icke-verbalt språk består av bland annat gester, kroppsspråk och ögonkontakt. 
Människor känner sig mer komfortabla och bekväma med att tala sitt modersmål. 
Reseföretaget kan då med fördel använda detta, vilket kan leda till framgång. Information på 
turistens modersmål öppnar upp för ett enklare informationsutbyte och ger därmed en större 
möjlighet att ta del av den aktuella marknaden (Czinkota & Ronkainen 2007, s. 65). 
 
Czinkota & Ronkainen (2007, s. 65) menar att engelskan är ett språk som är väldigt utbrett, 
som många människor i världen behärskar och en positiv reaktion kan fås om företaget kan 
kommunicera på det lokala språket. Företag som översätter sina reklamkampanjer till det 
lokala språket uppfattas som mer seriösa på den aktuella marknaden. Felöversättning eller fel 
tolkning kan dock leda till allvarliga konsekvenser, eftersom ord som har en speciell 
betydelse på ett språk, kan betyda något helt annat på det andra. Det är därför viktigt att 
företag lägger stor vikt vid valet av tolk eller översättningsprogram (Czinkota & Ronkainen 
2007, s. 65). 
 
Czinkota & Ronkainen (2007, s. 65) belyser att det ickeverbala språket som finns inom alla 
kulturer måste beaktas, liksom att fullt ut kunna behärska det verbala språket. Tid, vänskap 
och affärsavtal är det icke-verbala element som finns bland de andra elementen, ögonkontakt, 
gester och kroppsspråk. I många kulturer ses tid som något bestämt, medan det i andra 
kulturer/länder inte är märkligt om någon är försenad till ett möte (Czinkota & Ronkainen 
2007, s. 65). 
 
Religion 
Czinkota & Ronkainen (2007, s. 68) anser att i religion ingår en tro på existensen av en större 
makt. Många troende personer har bara förståelse för sin egen religion och det som sägs i 
andra religioner är förmodligen oriktigt. Religionens påverkan på kulturen är självklart olika 
beroende på hur dominant religionen är i samhället och i kulturen. I islamiska länder är 
religionens inverkan på samhället stort och i vissa länder påverkas även lagstiftningen.  
Det offentliga rummet domineras alltmer av en kulturell norm, som grundar sig på en rad 
strikta regler, en serie regler som hämtats från strängt tolkade religiösa texter. Religion kan då 
vara en dominerande del av den allmänna ideologin enligt El Alaoui (2001). Vidare förklarar 
Czinkota & Ronkainen (2007, s. 68) att religionen påverkar personens dagliga liv, bland 
annat köpbeteende, klädval samt mat som konsumeras. 
 
De religiösa riterna/traditionerna är olika beroende på religion. Kännedom om dessa olikheter 
kan vara av stor betydelse för marknadsföring, där då marknadsföringen måste anpassas till 
de lokala förhållandena. Islam är en av de största religionerna i världen enligt Czinkota & 
Ronkainen (2007). Islam är den dominerande religionen i Mellanöstern, därför är det viktigt 
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för internationella företag som vill skapa en marknad i Mellanöstern, att känna till och 
anpassa sig till de religiösa faktorer som påverkar vardagen för muslimerna (Czinkota & 
Ronkainen 2007, s. 68). 
 
Attityd och värderingar 
Värderingar kan definieras som delade uppfattningar, eller gruppnormer som har blivit 
internaliserade hos individerna redan från tidig ålder. Attityder är utvärderingar av alternativ 
som bygger på dessa normer. Värderingar och attityder är djupt rotade och påverkar vårt 
beteende och ett internationellt företag måste anpassa sig till dessa attityder och värderingar 
(Czinkota & Ronkainen 2007, s. 69). Vidare beskriver författarna att den generella 
inställningen till förändring ofta är mer välkomnande i industrialiserade länder och mer 
konservativ och avvaktande i traditionsbundna samhällen, speciellt om förändringen kommer 
utifrån, från en annan kultur/region/land (Czinkota & Ronkainen 2007, s. 69). 
 
Beteende och Sedvänjor 
Enligt Czinkota & Ronkainen (2007) skiljer sig beteende och sedvänjor åt i olika kulturer och 
det är viktigt att förstå de olika beteendena i olika kulturer. En persons inkorrekta tolkning av 
ett beteende kan leda till fel konsekvenser med stora missförstånd som följd. En 
grundförutsättning för att kunna bli en del av den globala marknaden, är förmågan att tolka 
alla typer av kommunikation. En enkel förhandling i Mellanöstern, kan till exempel ta flera 
dagar då den arabiska parten hellre vill prata om icke affärsrelaterade ämnen (Czinkota & 
Ronkainen 2007, s. 71). 
 
Materiella faktorer 
De materiella faktorerna kommer ursprungligen från teknologi som direkt påverkar ett 
samhälles sätt att organisera sin ekonomi. Detta kan ses i möjligheten till tillgångar och 
statusen på den grundläggande ekonomiska, sociala och finansiella infrastrukturen. Dessa 
faktorer består av transport, energi och kommunikationssystem (Czinkota & Ronkainen 2007, 
s. 73). 
 
Sociala institutioner 
Czinkota & Ronkainen (2007) menar att synen på sociala konstellationer påverkar hur 
människor ser på varandra. Det som människor i västvärlden anser vara en familj, består i 
regel av föräldrar och barn, men kan i andra delar av världen inkludera även mor och 
farföräldrar samt kusiner. Dessa olika sätt att se på familjen påverkar deras köpmönster och 
måste beaktas vid marknadsföring och annat (Czinkota & Ronkainen 2007, s. 76). 
 
Hofstede et al. (2011., s. 128-130) skriver att de människor som ingår i det individualistiska 
samhället, kan ha ett annat sätt att tänka, det är inte självklart att de skall skapa relationer med 
andra människor, utan det sker oftast frivilligt. Annars brukar de hålla sig för sig själva. De 
människor som tillhör det kollektivistiska samhället har inte ett behov av att knyta relationer 
med andra människor, då de redan ingår i grupper sedan födseln, som då oftast är 
familjegruppen. Dessa personer är oftast i sällskap av andra människor exempelvis 
familjemedlemmar (Hofstede et al., 2011, s. 128-130). 
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3.4 Teoriernas koppling till studien 
Denna studie syftar till att försöka få en förståelse för vilka motiv som finns när en individ 
beslutar sig för att resa. Därför ansågs det vara nödvändigt att göra en litteraturgenomgång av 
befintlig litteratur inom motivationsstudier. Motiv kan variera från person till person och det 
är därför viktigt att komma ihåg att detta kan vara ett komplext undersökningsområde 
(Tikkanen, 2007). Vidare menar Redondo-Carretero et al. (2017) att kultur och turism har en 
stark koppling till varandra. Crompton & Mckay (1997) menar att kultur och kulturella 
faktorer kan vara ett motiv till varför människor reser, medan Li et al. (2015) även anser att 
kulturella värderingar och faktorer bidrar till att vissa destinationer väljs bort. 
  
Bjerke (1999, s. 127) menar att araber har en annan kultur än exempelvis oss svenskar. 
Czinkota & Ronkainen (2007 s. 64) talar även om sex kulturella komponenter som har 
inverkan på individer, både i samhället och det vardagliga livet. Vidare menar Tikkanen 
(2007) att människor kan avskräckas att resa till ett land om det finns för stora kulturella 
skillnader. Då ett motiv för resande bland annat är kulturella upplevelser, var det därför 
intressant att försöka förstå vad dessa turister upplever för kulturella faktorer, som kan vara 
problematiskt när de väljer en destination att resa till och hur Sverige förhåller sig i dagsläget 
inom dessa områden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

4. Empiri 
I detta kapitel sker en kort presentation av respondenterna i denna undersökning, aktörer 
och medborgare från UAE, Qatar och Sverige. Vidare presenteras den insamlade 
primärdata i form av personliga intervjuer och enkäter som genomförts. Empirin består 
även av sekundärdata, i form av fakta om Sverige och Visit Sweden, som hämtats från 
olika hemsidor.  
 
Aktörerna från UAE: 
Resebyrå: Belhasa. Kontaktpersonen är Beshoy Fekry som har yrkestiteln, ”Supervisor - 
Outbound Leisure Travel”. 
Resebyrå: Gezira Investment Group. Kontaktpersonen är Mourad Fouad som har yrkestiteln 
”Sales Manager”. 
Visit Dubai: kontaktpersonen är Shaikha Ebrahim Al Mutawa som har yrkestiteln ”Director 
of Permits & Tickets, Licensing and Classification”. Shaikha är även medborgare i Dubai och 
har ett stort inflytande över turismen i landet. 
 
Aktörerna från Qatar: 
Resebyrå: Metri Travel. Kontaktpersonen är Gad Metri som har yrkestiteln ”Sales Manager”. 
Resebyrå: Damas travel. Kontaktpersonen är Mamdoh Melhem som har yrkestiteln ”ägare”. 
Aktörerna från Sverige: 
Resebyrå: Petra Tours & Travel. Kontaktpersonen är Jean Zanbil som har yrkestiteln ”ägare”. 
Visit Sweden: kontaktpersonen är Michael Persson Gripkow som har yrkestiteln ”Global 
Brand Officer. 
 
Medborgare från Dubai och Qatar: 
Personliga intervjuer och enkäter riktades till medborgare, så kallade ”locals” i GCC-länderna 
(UAE och Qatar). Enkäten har endast besvarats av medborgare från GCC-länderna.  
 
Nedan presenteras de intervju- och enkätresultat som erhölls av medborgare och aktörer. 
Enkätundersökningen som genomfördes med medborgare i Dubai samt Qatar, bygger på 
samma tema som de personliga intervjuerna och några frågor är likadant utformade. De är 
dessa frågor som analyserats och jämförts och för att underlätta för läsaren presenteras 
enkätresultaten efter varje fråga. I de personliga intervjuerna och i enkätundersökningen var 
det relevant att fråga om medborgarna och aktörerna har någon kunskap om Sverige och om 
medborgarna skulle kunna tänka sig att besöka Sverige, vilket presenteras nedan. 
 
● Vad har du för kunskap om Sverige? 
 
Svaren från personliga intervjuer med aktörerna i Dubai och Qatar angående deras kunskap 
om Sverige: 
Aktörerna svarade att de känner till Sverige och att Sverige är ett litet land som ligger i 
Europa, samt att Sverige är ett av de skandinaviska länderna. Sverige anses av aktörerna vara 
ett vackert land, rikt på attraktioner som övriga delar av Skandinavien. Beshoy Fekry nämnde 
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bland annat att Stockholm är Sveriges huvudstad och även nobelprisets hemstad (Fekry 
Beshoy, personlig intervju 2017-03-04). Vidare menade aktörerna att svenskar anses ha en 
hög levnadsstandard. Aktörerna svarade även att Sverige är ett kallt land året om. 
 
Svaren från personliga intervjuer med GCC-medborgare angående deras kunskap om 
Sverige: 
De flesta medborgare visste att Sverige låg i Europa och att det är ett av de skandinaviska 
länderna. De visste att Sverige har stora skogsytor samt att man här kan skåda norrsken. 
Klimatet ansågs vara ett problem, då de menade att Sverige är ett kallt land med mycket snö. 
Sveriges natur verkade locka medborgarna, de såg naturen som en faktor till att Sverige var 
ett intressant resmål. De kände även till att man kan röra sig fritt i skogen på grund av 
allemansrätten, som inte finns i Dubai och Qatar. Detta var det som lockade mest. 
 
Resultatet från enkätundersökningen med GCC-medborgare angående deras kunskap om 
Sverige: 
Resultatet från enkätundersökningen visade att majoriteten av medborgarna inte kände till 
Sverige.  
  

  
  
● Är du intresserad av att resa till Sverige? 
 
Svaren från personliga intervjuer med aktörerna i Dubai och Qatar: 
Alla tillfrågade aktörer från Dubai och Qatar anser att Sverige skulle kunna vara ett bra 
resmål för GCC-turister, men att resan bör kombineras med ett eller två grannländer. De 
önskade att Sverige kunde uppmärksamma dessa speciella önskemål och anstränga sig för att 
kunna erbjuda denna speciella grupp halalmat, rum att be i samt möjlighet till avskildhet. 
 
Fekry Beshoy från Belhasa Group Int'l berättade att han besökt vänner och släkt i Malmö och 
Göteborg som ligger i Sverige ett flertal gånger. Han ansåg att övriga Sverige och framförallt 
Stockholm, var något han överväger att besöka (Fekry Beshoy, personlig intervju, 2017-03-
04). Shaikha Ebrahim Al Mutawa från Visit Dubai, har inte besökt Sverige men under 
intervjun medgav hon att hon skall resa dit (Shaikha Ebrahim Al Mutawa, personlig intervju, 
2017-03-07). 
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Svaren från personliga intervjuer med GCC-medborgare i Dubai och Qatar: 
Många medborgare som intervjuades uppgav att det skulle kunna tänka sig att besöka 
Sverige, några ville ha mer information och en av medborgarna svarade nej, detta på grund av 
att han inte tyckte om kallt väder. Ingen av de medborgare vi intervjuade hade besökt 
Sverige. 
 
Resultatet från enkätundersökningen med GCC-medborgare angående om de vill resa till 
Sverige: 
I enkätundersökningen framkom det att majoriteten av medborgarna är intresserade av att 
besöka Sverige. Enkäten bestod även av en fråga som: ”Har du besökt Sverige?”, där fem 
personer svarade ”Ja”. 
 

 
 

4.1 Motivationsfaktorer 
 
● Vad är motivet till att GCC-turister reser? Vilka är de viktigaste faktorerna som gör 
att de vill besöka ett land? 
 
Svaren från personliga intervjuer med aktörerna i Dubai och Qatar: 
I intervjun med Shaikha Ebrahim Al Mutawa (2017-03-07) sa hon att medborgarna i Dubai 
ofta är välbärgade och att de har sex semesterveckor. Landet är även stabilt och dessa faktorer 
menar hon, är bidragande faktorer till att de kan bli pushad till att resa (Shaikha Ebrahim Al 
Mutawa, personlig intervju, 2017-03-07). De andra aktörerna svarade att ett motiv till att resa 
är det dåliga klimatet i hemlandet. Detta infaller under sommaren, främst mellan juni till 
augusti, då det blir för varmt och de därför vill ”fly” från de varmaste månaderna. Under 
dessa månader väljer de att följa ”trenden” vilket innebär att GCC-medborgare ofta reser till 
det svalare Europa. 
 
GCC-turisterna stannar inte långa perioder på en och samma plats när de väljer att resa till 
Europa, de besöker gärna fler länder, eftersom de inte anser att Europa är en solsemester ort. 
Om de vill åka på solsemester resor, är de borta en längre period och åker istället till längre 
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bort som till exempel Thailand (Shaikha Ebrahim Al Mutawa, personlig intervju, 2017-03-
07). 
  
Att kunna resa med hela familjen, ibland ca 30-40 personer, är ett stort önskemål menade 
aktörerna. Medborgarna vill kunna bo och färdas tillsammans och detta i viss avskildhet. 
Shaikha Ebrahim Al Mutawa sa att: ”UAE är ett muslimskt land med sharialagar, vilket 
betyder att invånarna har en annan syn på vad som är acceptabelt än vad den västerländska 
kulturen har” (Shaikha Ebrahim Al Mutawa, personlig intervju 2017-03-07). Vidare 
förklarade hon att halalmat innebär att djuren slaktas enligt de islamiska föreskrifterna. Fekry 
Beshoy (2017-03-04) förstärker Shaikha Ebrahim Al Mutawas (2017-03-07) utsägelser 
genom att säga, ”GCC-turister ofta väljer att äta vegetariska rätter på restauranger som inte 
serverar halalmat. Det är på grund av att många länder inte har tillgång på finare 
restauranger som serverar enligt islamiska föreskrifter” (Fekry Beshoy, personlig intervju, 
2017-03-04).  
 
De andra aktörerna svarade att medborgarna ofta vill resa till länder där de har familj och 
vänner, då känner de sig mer bekväma. 
  
Svaren från personliga intervjuer med GCC-medborgare i Dubai och Qatar 
Medborgarna svarade att de är intresserade av att upptäcka nya länder och kulturer, samt att 
få nya upplevelser i varje destination de befinner sig på. De vill få kunskap om historiska 
platser genom att besöka museer och andra kulturarv. Naturen var något som de ansåg vara 
lockande, samt utövningen av utomhusaktiviteter såsom vandring eller sportaktiviteter. 
GCC-medborgarna menar att de även söker även lyx när de reser till Europa vilket innebär att 
de söker halalturism som exempelvis, lyxhotell som har tillgång till bönerum, restauranger 
som serverar halalmat, men de menar även att de vill ha ett aktivt nattliv och olika kulturella 
upplevelser. 
 
De flesta medborgare menar att de vill resa till länder där de har familj och vänner, då det kan 
få dem att känna sig mer bekväma. De uttryckte även att landets säkerhet, samt den politiska 
stabilitet var något som kunde avgöra deras motiv till resandet. 
 
Resultatet från enkätundersökningen med GCC-medborgare angående motivationsfaktorer: 
Som diagrammet visar var intressena blandade hos medborgarna. Äventyr, natur, shopping 
och besöksattraktioner var de motiv som de flesta medborgare ansåg vara viktiga. 
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● Vad anser du om Word-of-Mouth? (Frågan ställdes enbart till aktörer) 

 
Svaren från personliga intervjuer med aktörer i Dubai och Qatar: 
Shaikha Ebrahim Al Mutawa från Visit Dubai (2017-03-07) anser att ”Word of mouth” 
(WOM), är den mest effektiva marknadsföringsmetoden bland ”locals” i UAE, eftersom 
källan oftast är en person man känner. Hon säger att WOM också kan få motsatt effekt då 
dåliga omdömen kan förstöra en destinations image. Det är alltså väldigt viktigt att turister 
som besökt ett resmål kommer hem och lämnar positiva omdömen (Shaikha Ebrahim Al 
Mutawa, personlig intervju, 2017-03-07). 
 
WOM är enligt Shaikha Ebrahim Al Mutawa dessutom den mest utbredda informationskällan 
och blir väldigt viktig då familjerna/släkterna ofta är stora och har ett tätt umgänge. Extra 
viktig blir metoden då medborgarna i UAE och Qatar är minoriteter i sina egna hemländer. 
Detta gör att sammanhållningen är stor och de har en gemensam kultur, med gemensamma 
aktiviteter som gör att information sprids brett och snabbt. Shaikha Ebrahim Al Mutawa ger 
oss ett exempel på ett litet samhälle som ligger i Österrike, Vorarlberg, som består av ett antal 
regioner. För ca sex år sedan åkte flera familjer tillsammans från Dubai dit. Hon menar att 
alla medborgare var mycket nöjda med resan och vid hemkomsten rekommenderades 
turistmålet till släkt och vänner. Shaikha Ebrahim Al Mutawa menar att sedan dess är 
Österrike ett av de mest populära resmålen hos medborgarna i UAE (Shaikha Ebrahim Al 
Mutawa, personlig intervju, 2017-03-07). 
 
Shaikha Ebrahim Al Mutawa berättar att det är svårt att ändra på ett negativt rykte och att det 
är viktigt att kunna påverka genom att ha goda relationer med sina kunder och alltid leverera 
den service och kvalitet som är utlovad. Ett viktigt verktyg för att undvika negativ 
ryktesspridning är hur missnöjda kunder behandlas och att man arbetar hårt med att 
återuppbygga en god relation med dessa kunder (Shaikha Ebrahim Al Mutawa, personlig 
intervju, 2017-03-07). 
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Shaikha Ebrahim Al Mutawa (2017-03-07)  berättade om sina erfarenheter som anställd på 
Visit Dubai och hur de arbetar med att försöka sprida en bra och positiv bild av Dubai: ”Vi 
försöker förmedla positiva budskap till våra kunder och vid olika nätverkssammankomster. Vi 
vill att våra kunder skall få ett positivt intryck av Dubai. Vi försöker få referenser från 
existerande kunder för att visa potentiella kunder. Majoriteten av informationen sprids dock 
genom WOM och av turister som har en egen erfarenhet från Dubai” (Shaikha Ebrahim Al 
Mutawa, personlig intervju, 2017-03-07).  
 
Förutom turisterna, är de personer som kommer till Dubai för att arbeta en kortare eller längre 
tid viktiga för den bild som sprids av Dubai. Dessa personer är ofta återkommande och reser 
hem och semestrar menar hon (Shaikha Ebrahim Al Mutawa, personlig intervju, 2017-03-07). 
 
Medborgare från GCC-länderna, enligt Shaikha Ebrahim Al Mutawa (2017-03-07), väljer att 
tro mer på vad deras familjer har att säga om resmålet än vad reklam visar om destinationen. 
Hon menar att medborgarnas resemotiv blir förstärkt när informationen kommer från släkt 
och vänner. 
 
Jean Zanbil från Petra Tours & Travel berättar av egna erfarenheter att de turister från GCC-
länderna han har arrangerat resor för, har kommenterat att de var nöjda med resan och att det 
var en resa de skulle rekommendera till släkt och vänner (Jean Zanbil, personlig intervju, 
2017-03-20). 
 
4.2 Kulturella faktorer 
 
● Vilka är de kulturella faktorer som skulle kunna hindra GCC-turister att resa till 
en viss destination? 
 

Svaren från personliga intervjuer med aktörerna i Dubai och Qatar: 
Aktörerna menade att religionen är viktig för medborgarna och att den ställer vissa krav i 
livet, som tidigare nämnts. Fekry Beshoy menade att de underlättar när medborgare slipper 
ansöka om visum, men även att länderna måste ta hänsyn till olika kulturer (Fekry Beshoy, 
personlig intervju 2017-03-04). Gad Metri sa att: ”Medborgare från GCC-länderna ställer 
höga krav på allt. Är det något som saknas, väljer de en annan destination som kan erbjuda 
mest tillfredsställelse vad gäller attraktioner, boenden med mera”. (Gad Metri, Skype 
intervju, 2017-03-06). 
 
Svaren från personliga intervjuer med GCC-medborgare i Dubai och Qatar 
Medborgare från Qatar uttryckte att väntan på att få sin visa utfärdad var påfrestande. 
Medborgare från Dubai behöver inte ha visum sedan år 2014. En del av medborgarna nämnde 
att det var viktigt med destinationens renhet samt kvaliteten på flyget. Boendet var också 
något som de ansåg skulle hålla hög klass. En del ansåg även att det var viktigt att kunna 
använda sig av lokala transportmedel, för att ta sig från boendet till turistattraktionerna. 
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Språket var även något som oroade många medborgare. Språk är något de anser vara en 
viktig faktor, då de helst vill kunna kommunicera på engelska eller på sitt eget språk. De 
tycker även att länder borde anpassa sina skyltar på engelska. Detta skulle underlätta för 
turister när de ska läsa skyltar och prata med destinationens lokalbefolkning. Andra faktorer 
de menade kunde hindra dem är restaurangutbud (måste finnas halalmat), möjligheten för 
dem att utöva sin religion, att landet inte är säkert, samt bristen på att de inte kan få vistas 
avskilt från andra människor. Några medborgare menade att de ofta valde bort destinationer, 
där kulturen skiljer sig för mycket och nämnde rädsla för ”kulturkrock”. 
 
Resultatet från enkätundersökningen med GCC-medborgare angående de faktorer som 
hindrar dem att resa till en destination: 
Enkätundersökningen visade att faktorer som kvaliteten på tjänsterna, språket och religionen 
var sådant som kunde påverka valet av resmål. Priset var den faktorn som de oroade sig minst 
för. 
 

  
  
 ● När medborgarna reser, vill de resa i grupp, med familjen eller ensamma? 
 
Svaren från personliga intervjuer med aktörerna i Dubai, Qatar samt Sverige: 
Aktörerna från Dubai och Qatar svarade att medborgarna helst väljer att resa med hela sin 
familj. Shaikha Ebrahim Al Mutawa från Visit Dubai (2017-03-07) svarade att utifrån hennes 
erfarenheter, vill medborgare kunna resa med hela sin familj. Detta innebär att det blir en 
grupp på ca 30 till 40 individer. De vill även kunna färdas tillsammans, bo tillsammans och 
även ha en viss avskildhet tillsammans. 
  
Jean Zanbil från Petra Tours & Travel (2017-03-20) sa att han utifrån sina erfarenheter kunde 
konstatera att varje grupp som han har arrangerat resor för, har bestått av ca 30 till 35 
individer. I dessa grupper är alla släkt eller känner varandra.  
 
Svaren från personliga intervjuer med GCC-medborgare i Dubai och Qatar 
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Medborgarnas svar skiljer sig mellan män och kvinnor. En minoritet av männen svarade att 
de kunde tänka sig att resa med vänner. Kvinnorna svarade att de helst vill åka med familjen. 
Både män och kvinnor svarade att de helst åker med familjen, med vänner och vänners 
vänner som de är bekanta med. De vill inte åka utomlands med en okänd medresenär. 
 
Resultatet från enkätundersökningen med GCC-medborgare angående resesällskap:  
Majoriteterna av medborgarna som svarade på enkäten vill resa med familjen eller i grupper. 
 

 
 

4.3 Sverige och Visit Sweden 
Visit Sweden, är det officiella kommunikationsbolaget för Sverige som marknadsför svenska 
destinationer och upplevelser, med målet att öka människors lust att resa till Sverige. 
Visit Sweden har två tydliga fokus: att marknadsföra varumärket Sverige internationellt och 
att marknadsföra svenska destinationer och upplevelser utomlands. Målgruppen som väljer 
Sverige som destination är: ”Vardagssmitande livsnjutare, aktiva naturälskare och nyfikna 
upptäckare” (Visit Sweden uppdrag 2017). Visit Sweden menar att de kontinuerligt ökar 
marknadsföringen internationellt för att möta nya resenärer (Visit Sweden uppdrag 2017). 
  
Visit Sweden, tillsammans med besöksnäringen i Sverige, har fullt fokus på år 2020 där målet 
bland annat är att konsumtionen bland utländska besökare skall fördubblas. Detta skall ske 
genom en satsning på marknadsföring internationellt, skapa fler upplevelser och strategiska 
samarbeten för att Sverige skall bli ett prioriterat förstahandsval och en attraktiv destination 
för turister som vill få nya upplevelser och besöka nya platser (Visit Sweden uppdrag 2017). 
 
Visit Sweden marknadsför Sverige till 13 länder, som Visit Sweden tror har invånare med 
störst intresse av att vilja resa till Sverige. Visit Sweden framhäver framför allt Sveriges natur 
och livsstil i sin marknadsföring. Visit Sweden kan erbjuda turister natur och kreativitet 
(design, mode, musik) men även kultur och attraktioner (Visit Swedens uppdrag 2017). 
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Vidare anser Visit Sweden att de i framtiden bland annat kommer att satsa på naturturism för 
att möta den efterfrågan som finns bland utländska resenärer (Visit Sweden prioriteringar 
2017). Några av de saker Visit Sweden framhäver på deras hemsida är saker att göra och 
uppleva, norrsken, friluftsliv, sport och äventyr, kulturella upplevelser och konst (Visit 
Sweden uppleva 2017).  
 
Vad gäller transportmöjligheter i Sverige varierar det var i landet man befinner sig. I 
storstäderna är de kommunala transportmedlen goda, med exempelvis tunnelbana, buss och 
pendeltåg (Visit Sweden transport 2017). Vidare menar Visit Sweden att Sverige blivit en 
destination med matupplevelser. Det finns ett stort och varierat utbud, av restauranger och 
barer med hög kvalitet (Visit Sweden restauranger 2017). Utbudet av restauranger som 
serverar enligt halal är dock relativt begränsad, vid en överblick av utbudet i 
Stockholmsområdet (Halal restauranger 2017).  
 
Vidare menar Visit Sweden att det även finns boenden i olika prisklasser och syfte, allt från 
enklare stugor till ”lyxiga” hotell (Visit Sweden boenden 2017). I Sverige finns det även 
moskéer för de som vill utöva sin religion, samt bönerum och böneplatser (Moskéer i norden 
2017). På Visit Swedens hemsida går det att finna en shoppingguide över Stockholm där 
affärer i olika prisklasser finns (Visit Sweden shopping 2017). 
 
● Vad har Sverige att erbjuda, vad har Sverige för strategier för att öka turismen 

till Sverige och för att locka potentiella målgrupper? (Frågan ställdes enbart till 
aktörer) 

 
Svaren från personliga intervjuer med aktörerna i Dubai, Qatar samt Sverige: 
Samtliga tillfrågade aktörer från UAE och Qatar ansåg att de inte sett någon marknadsföring 
från Sveriges sida. Således saknas samarbete med aktörer i Sverige. Dessa aktörer tror dock 
Sverige skulle vara ett bra resmål för medborgare i GCC-länderna och poängterade att de ofta 
reser inom Europa, där Storbritannien och Amsterdam ligger i topp. 
  
Michael Persson Gripkow (2017-04-06) från Visit Sweden menar att Sverige är ett unikt land 
som kan locka många turister, eftersom landet har både vacker natur och en intressant livsstil. 
De andra länderna i Skandinavien har endast det ena eller det andra menar han. Vidare säger 
han att Visit Sweden inte gör någon marknadsföring i Dubai och Qatar på grund av 
begränsade ekonomiska resurser, samt att han inte tror det finns något intresse bland dessa 
turister att besöka Sverige (Michael Persson Gripkow, e-post intervju, 2017-04-06). 
  
Petra Tours & Travel har under flera år arrangerat resor för många turistgrupper från GCC- 
länderna. Varje grupp har bestått av ca 30 till 35 personer. Tjänsterna har bestått i att Petra 
Tours & Travel har bokat transport till och från flygplatsen, bokat hotell, arabisktalande 
guide, rum för böner, tillgång till halalmat på restauranger, fisketurer för män och 
shoppingrundor för kvinnor med barn. De har hyrt två stora båtar för att transportera 
kunderna till och från en liten ö i Stockholms skärgård så att de kunde rå sig själva. På ön 
ordnade Petra Tours & Travel en grillfest med servitörer. Jean Zanbil som är researrangören 
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på resebyrån berättade att vinstmarginalen inte blev så stor som önskats. Jean Zanbil menade 
att dessa målgrupper är krävande och därav har han inte fortsatt med att arrangera dessa typer 
av gruppresor (Jean Zanbil, personlig intervju 2017-03-20). 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras den teoretiska referensramen med koppling till den insamlade 
empirin samt en presentation av de upptäckter som gjorts i denna studie. Vidare analyseras 
empirin från Visit Sweden löpande i kapitlen. 
 
5.1 Motivation 
Crompton & Mckay (1997) menar att motiv vid val av destination kan vara exempelvis 
kultur, religion, natur och historiska platser. En återkommande teori inom motivationsstudier 
är push- och pull teorin (Sung et al, 2015). För att det skall finnas ett motiv för att resa till 
Sverige måste det därför finnas någon form av kunskap om landet. 
   
Vid de personliga intervjuerna som genomfördes med aktörer och medborgare från GCC- 
länderna framkom det att en viss kunskap fanns om Sverige. Kunskapen som fanns bland 
dessa respondenter var bland annat Sveriges geografiska läge, att Sverige har en vacker natur 
och där några respondenter visste att Sverige är rikt på attraktioner. I enlighet med Crompton 
& Mackay (1997) så kan naturen vara en faktor vid valet av destination, vilket framkom vara 
ett motiv bland alla inblandade respondenter i denna studie.  
 
I intervjun med Shaikha Ebrahim Al Mutawa (2017-03-07) framkom det att medborgarna i 
Dubai ofta är välbärgade och att de får sex semesterveckor per år. Detta menar Shaikha 
Ebrahim Al Mutawa (2017-03-07) kan vara en avgörande faktor för att en individ skall kunna 
resa, då brist på ekonomiska resurser eller avsaknad av standardiserad semester inte kan göra 
en resa möjlig. Dessa faktorer tar även Li et al. (2015) samt Selby (2004, s. 68-69) upp som 
viktiga push-faktorer hos en individ. Dessa författare menar även att dessa beslut kan vara 
psykologiska, att det uppstår ett motiv, behov eller en önskan hos individen att komma bort 
från det vardagliga livet. Vid de personliga intervjuerna och i enkäterna med medborgarna 
framkom det att många väljer att resa för att fly värmen i Dubai och Qatar. Detta sker främst 
under juni till augusti, då det är som varmast. Medborgarna menar att de då vill resa till ett 
land som har ett svalare klimat. I intervjun med Shaikha Ebrahim Al Mutawa (2017-03-07) är 
det främst under denna period medborgare i Dubai reser till Europa. 
  
Li et al. (2015) menar att pull-faktorer handlar om destinationens attribut, bland annat dess 
erbjudanden på attraktioner och faciliteter. I de personliga intervjuerna och i enkäten 
framkom det att motiven och pull-faktorerna för resor och valet av destination varierar, men 
att det är viktigt med ett varierat utbud för alla åldrar. Detta i enlighet med Li et al. (2015), 
som anser att destinationens erbjudanden är viktiga.  
 
Då Shaikha Ebrahim Al Mutawa (2017-03-07) menar att medborgarna i Dubai ofta är 
välbärgade, så söker dessa även ”lyx”, både hemma och när de reser. Hon poängterade att det 
är viktigt att det därför finns shoppingmöjligheter med kända varumärken och sådant som kan 
erbjuda denna målgrupp ”lyx” på destinationen. Tillgången på shopping var något som även 
bekräftades av medborgarna. Detta är ett viktigt motiv när de väljer en destination att resa till. 
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Visit Sweden har bland annat shoppingguider över Stockholm, då de menar att shopping är 
ett viktigt motiv för resenärer som åker till storstäder (Visit Sweden shopping 2017).  
 
Andra motiv som lockar vid val av destination är landets kultur, natur och kulturella 
upplevelser. Vidare menar medborgarna att de gärna besöker nya platser för att utöva sport 
och för att besöka museer med mera. Detta menar även Crompton & Mackay (1997) är 
vanliga motiv hos resenärer. Dessa motiv som presenterats ovan, är sådana motiv som 
medverkande medborgare i denna studie har, oavsett vilken destination de skall resa till. 
  
Motivationsstudier är viktiga inom turismforskningen, då dessa bland annat kan fungera som 
hjälpmedel och verktyg för marknadsförare på ett destinationsområde, för att hitta lösningar 
så att de skall kunna tillfredsställa besökares behov (Wolfe & Hsu, 2004). För att en 
inströmning av turister från Förenade Arabemiraten och Qatar skall vara aktuell för Sveriges 
del, framkom det i intervjuerna med aktörerna att, likt Wolfe & Hsu (2004), måste Sverige 
kunna tillfredsställa medborgarnas behov, men även satsa på att bli mer synliga 
internationellt. Aktörerna i UAE (Dubai) och Qatar menade att de inte sett någon 
marknadsföring från Sveriges håll, riktad mot relevanta målgrupper i dessa länder. Men om 
detta gjordes trodde aktörerna att Sverige skulle kunna bli ett attraktivt resmål.  
 
Michael Persson Gripkow säger även han, att det inte sker någon marknadsföring i dagsläget 
riktad till turister i GCC-länderna från Visit Swedens håll. Detta på grund av att de inte tror 
att dessa turister är intresserade av det Sverige har att erbjuda, men även på grund av brist på 
ekonomiska resurser. Det framkom även att Michael Persson Gripkow inte tror att turister 
från GCC-länderna har någon kunskap om Sverige (Michael Persson Gripkow, e-post 
intervju 2017-04-06). Detta kan till viss del dementeras, då det vid denna studie framkom, att 
det finns en viss kunskap om Sverige och därför inte är ett helt okänt land för medborgare i 
dessa länder. 
  
På Visit Swedens hemsida står det att de riktar sig till ”Nyfikna upptäckare, vardagssmitande 
livsnjutare och aktiva naturälskare” (Visit Sweden 2017). De marknadsför sig till 13 länder, 
där Visit Sweden antar dess befolkning har störst vilja att besöka Sverige. Visit Sweden har 
fullt fokus på år 2020 där konsumtionen från utländska besökare skall fördubblas. Detta skall 
ske genom en satsning på fler upplevelser och förbättrad tillgänglighet, för att människor som 
är nyfikna på Sverige skall resa dit. På Visit Swedens hemsida finns information om vad som 
finns att göra i Sverige, allt från natur, till matupplevelser och att det finns ett stort utbud av 
attraktioner (Visit Sweden 2017). 
 
Vid intervjuerna framkom det att både medborgarna och aktörerna är nyfikna på Sverige, dels 
på grund av naturen. Många menade dock att de skulle behöva lite mer information om 
Sverige innan de bokar en resa. De erbjudanden Visit Sweden anser sig ha att erbjuda till 
besökare är sådana motiv som turister från GCC-länderna vill ha när de väljer en destination 
att resa till. I intervjun med Michael Persson Gripkow framkom det att Visit Sweden även 
riktar sig till personer som vill uppleva kultur och svensk natur. Sverige har kreativa 
aktiviteter som mode, musik och design och är även rikt på attraktioner som passar olika 
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åldrar menar han (Michael Persson Gripkow, e-post intervju 2017-04-06). Dessa motiv för att 
resa överensstämmer med Wolfe & Hsu (2004) teori samt de motiv medborgarna svarade att 
de vill ha. 
  
Mitchell (2005) menar att konsumenter föredrar ett budskap som kommer direkt från familj, 
vänner och bekanta. Detta kunde förstärkas med det Shaikha Ebrahim Al Mutawa sa i den 
personliga intervjun. Shaikha Ebrahim Al Mutawa kunde konstatera att medborgarna från 
GCC-länderna har en nära relation till sin familj och vänner, WOM anses därför vara en stor 
och viktig informationskälla för dem (Shaikha Ebrahim Al Mutawa, personlig intervju 2017-
03-07). 
   
Shaikha Ebrahim Al Mutawa menar att anledningen till att de väljer Europa som destination, 
främst London och Amsterdam, är för att dessa städer har ett bra och varierat utbud. Det är 
speciellt dessa städer som rekommenderas och sprids genom WOM, både på plats och vid 
hemkomst. Medborgarna återvänder oftast till dessa städer flera gånger, men det betyder inte 
att de inte vill upptäcka nya platser, utan mer att de vill resa till en destination de redan 
känner igen och känner sig bekväma i (Shaikha Ebrahim Al Mutawa, personlig intervju 2017-
03-07). 
  
Jean Zanbil från Petra Tours & Travel, vars resebyrå är belägen i Stockholm, säger att han 
arrangerat resor åt medborgare från dessa länder. Dessa resenärer reste med sin familj och 
han menade att de var nöjda med det de såg och upplevde på plats, vilket innebar att de 
rekommenderade Sverige som en destination för vänner och familj vid hemkomsten. Dock 
menar Jean Zanbil att medborgarna från GCC-länderna ställer för höga krav och att bristen på 
ekonomiska resurser, gör att han inte fortsätter att satsa på att få återkommande resenärer från 
GCC-länderna (Jean Zanbil, personlig intervju 2017-03-20). 
 
5.2 Kulturella faktorer 
Wolfe & Hsu (2004) menar att en destination bör anpassa sitt utbud efter efterfrågan för att 
bli ett attraktivt resmål och där Crompton & Mckay (1997) menar att en destination kan 
identifiera eventuella kulturella problemområden, för att fler resenärer skall välja 
destinationen. Därför valdes det att analysera Czinkota & Ronkainen (2007, s. 64) sex 
komponenter inom kulturbegreppet applicerat på Sverige som destination. 
  
Då begreppet kultur har en stark koppling till turism och således även kan vara en motivation 
till resande, Redondo-Carretero et al. (2017), menar Tikkanen (2007) att vissa kulturella 
faktorer kan bli ett hinder vid valet av destination. Detta menar medborgarna och aktörerna 
stämmer, dock var det många av medborgarna som svarade att de gärna vill uppleva nya 
kulturer när de skall resa. 
  
Czinkota & Ronkainen (2007) skriver att språket är en viktig faktor i det kulturella 
sammanhanget. Författarna anser att människor känner sig komfortabla och bekväma när de 
får möjlighet att tala sitt eget språk (Czinkota & Ronkainen 2007, s. 65). Detta kunde 
bekräftas med svaren från medborgarna i GCC-länderna. Dessa menade att språket var något 
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som skapade oro när de reser och kan därför ses som ett hinder och således påverka valet av 
en destination att resa till. Det var till exempel viktigt för medborgarna att åka till en 
destination där invånarna kan prata engelska. De uppgav att de då skulle känna sig 
bekvämare på destinationen och på ett lättare sätt kunna förstå och samtala med 
lokalbefolkningen.  
 
De påpekade även att det var viktigt att det finns skyltar på engelska och även gärna på 
arabiska, detta för att kunna förstå vägbeskrivningar och restaurangmenyer med mera. Enligt 
Shaikha Ebrahim Al Mutawa (2017-03-07) står alla skyltar på engelska och arabiska i Dubai, 
detta för att underlätta för turister. Det kan vara ett problemområde för vissa destinationer om 
det inte är skyltat ordentligt menar hon (Shaikha Ebrahim Al Mutawa, personlig intervju 
2017-03-07). Crompton & Mckay (1997) menar att destinationer kan uppmärksamma 
eventuella problem och således lösa och motverka problemområden. 
  
Czinkota & Ronkainen (2007, s. 68) skriver även att religionen är en faktor i det kulturella 
sammanhanget. Författarna anser att religionen ingår i en tro på en större makt, som kan 
påverka kulturen olika beroende på hur styrande religionen är i samhället och kulturen. Detta 
stämmer överens med svaren från medborgarna i GCC-länderna då de flesta människor har 
islam som religion och därför förhåller sig till vissa lagar (Shantayanan, 2016). Medborgarna 
svarade att när de är ute och reser är tillgången till restauranger som erbjuder halalmat 
nödvändigt.  
 
Visit Sweden menar att det finns ett stort och varierat utbud av restauranger i Sverige (Visit 
Sweden restauranger 2017). Dock verkar utbudet på restauranger som serverar halalmat 
begränsat (Halal restauranger 2017). Medborgarna ser gärna att det finns tillgång till 
bönerum. De religiösa riterna/traditionerna är olika beroende på religion och därför måste 
aktörer på destinationen veta hur de skall föra ut sitt budskap, då religiösa faktorer som mat, 
köpbeteende och klädkod påverkar deras vardagliga liv (Czinkota & Ronkainen 2007, s. 68). 
I Sverige finns det olika typer av böneplatser och moskéer för de som vill utöva sin religion 
(Moskéer i norden 2017). 
  
Czinkota & Ronkainen (2007, s. 68) anser att religion och kultur påverkar de värderingar, 
normer och attityder hos individer redan i tidig ålder. Värderingarna som skapats påverkar 
deras attityder och beteende mot omvärlden och att det även påverkar hur de uppfattar saker 
och ting (Czinkota & Ronkainen 2007, s. 68). Shaikha Ebrahim Al Mutawa från Visit Dubai 
(2017-03-07), sa att på grund av att medborgare från GCC-länderna är muslimer så följer de 
sharialagar och har en annan syn på vad som anses vara acceptabelt, jämfört med den 
västerländska kulturen. Det är därför viktigt att resebyråer har förståelse för att individer 
uppfattar saker på olika sätt och att alla individers tolkningsförmåga skiljer sig från varandra.  
 
Några bland medborgarna menade även att det är av vikt att destinationen faktiskt har det de 
säger sig ha att erbjuda, då det framkom att tillit var viktigt hos dessa personer. Vidare 
menade Shaikha Ebrahim Al Mutawa (2017-03-07) att många medborgare reser till 
Amsterdam, som hon menade skiljer sig ganska stort från exempelvis de värderingar som 
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råder i Dubai. Att många av medborgarna i GCC-länderna ofta reser till Europa är en fördel 
för Sverige då dessa troligtvis har någon form av erfarenhet av hur normer, värderingar och 
attityder fungerar bland människorna i Europa. 
  
Shaikha Ebrahim Al Mutawa (2017-03-07) menar att det är viktigt att kunna förstå andra 
människors beteende, både som resenär och som aktör på en destination. Det kan handla om 
hur man hälsar eller hur en människa beter sig. Detta stämmer överens med det Czinkota & 
Ronkainen (2007, s. 69) anser om betydelsen av att förstå de olika beteendena som råder i 
olika kulturer. Annars kan detta leda till missförstånd och konflikter menar författarna. Några 
av medborgarna menade att de oroade sig lite för detta, de talade om ”kulturkrock”, men de 
ansåg inte att det skulle uppstå i länder inom Europa. 
 
Czinkota & Ronkainen (2007, s. 73) skriver även att materiella och ekonomiska faktorer som 
transport, energi, faciliteter och kommunikationssystem kan skilja sig runt om i världen och 
därmed påverka individers val av destination. I intervjuerna och i enkäten framkom det att 
resmålet måste ha god tillgång på transportmedel, både lokala transportmedel som 
tunnelbana, men även taxi. Några av medborgarna menade att de gärna vill ha tillgång till en 
privatchaufför. Viktigt för medborgarna är även att destinationen är renlig och städad, vilket 
innebär att det finns krav på sådan teknologi med (Czinkota & Ronkainen 2007, s. 73). 
 
Vad gäller transportmöjligheter i Sverige varierar det var i landet man befinner sig. I 
storstäderna är kommunikationerna goda, med exempelvis, tunnelbana, buss och pendeltåg 
(Visit Sweden transport 2017). I intervjun med Shaikha Ebrahim Al Mutawa menade hon att 
Förenade Arabemiraten är ett renligt land utan skräp på offentliga platser. Därför är det 
viktigt att destinationsområdet är renligt (Shaikha Ebrahim Al Mutawa, personlig intervju 
2017-03-07). Medborgarna ansåg att det var viktigt med olika typer av boenden, i olika 
prisklasser och standarder. Detta menar Visit Sweden finns i Sverige (Visit Sweden boenden 
2017). 
  
Czinkota & Ronkainen (2007, s. 76) skriver till slut om de sociala institutionerna som en 
faktor som kan påverka det kulturella sammanhanget, hur människor ser på varandra och vad 
det innebär att tillhöra exempelvis en familj. Czinkota & Ronkainen (2007, s. 76) syn på 
sociala konstruktionerna stämmer även med Hofstede et al. (2011) syn på det 
individualistiska och kollektivistiska samhället. Författaren menar att, i det individualistiska 
samhället står individen mer ensam men har bra relationer till andra, medan det 
kollektivistiska samhället inte tänker på sådant, eftersom de som ingår i familjen redan tillhör 
en grupp från födseln (Hofstede et al. (2011). Uttryck för detta synsätt framkom även i svaren 
från aktörerna och medborgarna från GCC-länderna, då de ofta vill resa med sina familjer 
och i grupp. 
 
I intervjun med Shaikha Ebrahim Al Mutawa från Visit Dubai (2017-03-07) berättade hon att 
utifrån egna erfarenheter kunde hon konstatera att medborgarna oftast vill resa med hela 
familjen, vilket kan innebära att det är upp till 30-40 personer som åker, här känner alla 
varandra, det är ingen som åker med som inte känner någon i gruppen. När de reser vill de 
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också färdas tillsammans, bo tillsammans och upptäcka destinationen tillsammans och ändå 
ha en viss avskildhet från andra människor. Detta förstärktes även i den personliga intervjun 
som genomfördes med Jean Zanbil från Petras Tours & Travel (2017-03-20). 
  
Svaren från medborgarna från Dubai och Qatar skiljer sig lite från aktörernas svar. Svaren 
skiljde sig även mellan män och kvinnor. I enkäten framkom det att män kunde tänka sig att 
resa utan sin familj, att de kunde tänka sig att resa ensamma eller med vänner. Kvinnor 
svarade att de vill resa med sin familj samt med vänner. Enligt Shaikha Ebrahim Al Mutawa 
(2017-03-07), kan en av anledningarna till varför det skiljer sig mellan män och kvinnor vara 
för att kvinnorna känner sig tryggare med familjen eller med sin man, vilket torde vara 
kulturellt betingat menar hon (Shaikha Ebrahim Al Mutawa, personlig intervju 2017-03-07). 
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som föredragits utifrån analysen, där även 
uppsatsens syfte uppnås och frågeställningarna besvaras. 
  
Syftet med denna uppsats var att undersöka turisters resemotiv från Förenade Arabemiraten 
och Qatar, samt att belysa några kulturella faktorer som kan påverka dessa turisters val av 
destination. Studien har sedan utgått från tre frågeställningar: 

- Vad motiverar turister från Förenade Arabemiraten och Qatar, när de bokar sina resor 
till en destination? 

- Vilka skillnader finns det i de olika kulturerna mellan UAE, Qatar och Sverige som 
kan övervinnas och möjliggöra ett större utbyte av turister?  

- Vilken lärdom kan Sveriges turistnäring dra från detta?  
 
Resemotiven bland medborgarna varierar av olika orsaker. De väljer i första hand att resa till 
länder som har ett varierat och rikt utbud av attraktioner och sevärdheter. De vill ha tillgång 
till shopping och attraktioner som kan ge medborgarna nya upplevelser, erfarenheter och ny 
kunskap. Kultur och natur var viktiga motiv för flertalet medborgare vid valet av destination. 
 
Vidare kände många av medborgarna och aktörerna till att Sverige har en vacker natur och 
kan erbjuda olika upplevelser, attraktioner och sevärdheter. 
 
Klimatet är en av faktorerna för motivation, då det vid intervjuerna och i enkäten, framkom 
att många av medborgarna reser till Europa när de har det som varmast i sina hemländer. När 
medborgarna har svalare temperatur i sitt hemland reser det dock gärna till varmare länder 
som exempelvis Thailand. 
 
Språket är en viktig faktor, skillnaden ligger här i att arabiska är medborgarnas modersmål, 
men det officiella språket är engelska. I Sverige talar de flesta engelska av olika kvalitéer. 
 
Religionen innehåller många faktorer att känna till och ta hänsyn till. GCC-länderna är så gott 
som uteslutande islamiska länder. I de personliga intervjuerna och enkäten framkom 
önskemål om bönerum och tillgång till halalmat. Sedvänjor som ramadan och andra religiösa 
riter gör att vår kunskap om dessa människor måste uppmärksammas. Vidare finns religiösa 
och kulturella skillnader i synsättet på män och kvinnor som måste beaktas. 
 
GCC-medborgarna lever med en mycket hög levnadsstandard, vid en resa till Sverige ställer 
de höga krav på kvaliteten på boenden och andra faciliteter. De är vana med egen bil och 
privatchaufför och hyser, som framgår av intervjuer och enkäter, en viss oro för de lokala 
boenden och transportmedlen.   
 
De sociala strukturerna spelar också roll, då grupper med turister från GCC-länderna kan 
bestå av många individer som vill resa, bo och umgås tillsammans. Dessutom vill dessa ha 
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tillgång till en viss avskildhet, vilket innebär att lokala resor, hotell- och restaurangbesök med 
mera måste organiseras väl. 
 
Word of mouth är en viktig informationskälla för medborgare i GCC-länderna. Information 
och rykten sprids väldigt fort och effektivt bland medborgarna. WOM överträffar reklam och 
marknadsföring, vilket har en påverkan på hur information och reklamkampanjer gentemot 
dessa medborgare skall framföras. 
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7. Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 
Att få turister från GCC-länderna att besöka Sverige är en stor utmaning. Att informera om 
Sverige och att ta till sig kunskap om de kulturella olikheterna är av största vikt. Vidare finns 
krav på en mycket hög standard på resa, faciliteter och boenden, vilket gör att bilden av 
Sverige som turistland är förenat med stora kostnader, för att kunna tillfredsställa dessa 
medborgares krav. 
 
Önskan om halalturism måste tillgodoses samt kravet på gruppresor med många personer 
som skall hanteras samtidigt. Möjligheten till viss avskildhet måste beaktas, detta innebär att 
boende och resor måste planeras med större logistiska svårigheter och även till relativt stora 
kostnader. Ett mindre lyckat företag skulle kunna innebära att word of mouth omöjliggör 
fortsatt turism. 
 
Visit Sweden, tillsammans med besöksnäringen i Sverige, menar att de har fullt fokus på år 
2020, där målet bland annat är att konsumtionen bland utländska besökare skall fördubblas. 
Då turister från GCC-länder anses vara några av de turister som spenderar mest på 
internationell turism, anser författarna av denna uppsats att, Visit Sweden och andra aktörer 
bör satsa på marknadsföring till dessa länder. Under de personliga intervjuerna framkom det 
att medborgarna är välbärgade. Av den anledningen är den globala konkurrensen om dessa 
turister mycket stor. 
 
Författarna till denna studie anser att Sverige bör satsa mer på marknadsföring internationellt, 
men främst till potentiella turister från GCC-länderna. I dagsläget marknadsför Visit Sweden 
sig till 13 länder, varav många ligger i Europa. Hur länge denna marknadsföring har riktats 
till länder inom Europa är för oss okänt, men vi tror framförallt att turister från andra delar i 
Europa kommer till Sverige ändå, utan kostsamma marknadsföringsstrategier och kampanjer.  
 
Marknadsföring och information till GCC-länderna bör självklart göras på engelska, men som 
en kvalitetshöjande åtgärd anser studiens författare att den skall föras fram på arabiska som är 
deras språk. Även mottagandet i Sverige kan gynnas om arabisktalande personal kan möta 
upp och vara figurera som kontaktpersoner. Vi anser även att aktörer i Sverige bör förbättra 
den information och skyltning som redan finns, exempelvis i affärer och på 
restaurangmenyer.  
 
I Sverige finns det en stor öppenhet för många olika kulturer och religioner, men även ett 
oförstående i vardagen för dessa kulturer och religioners egenheter och krav. Visit Sweden 
saluför att de kollektiva transportmedlen är goda, framförallt i storstäderna, men kravet från 
medborgarna är nog högre än så.  
 
Sverige kan erbjuda avskildhet inom boenden i viss mån, man kan även få en viss avskildhet 
på restauranger, om även i begränsad omfattning. 
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I intervjun med Michael Persson Gripkow, framkom det att han inte trodde att turister från 
GCC-ländera skulle vara intresserade av att besöka Sverige, då Sverige inte har något att 
erbjuda dem. Den mängd av kunskap som fanns om Sverige bland respondenterna, både 
bland aktörerna och medborgarna, visade att de hade en viss kunskap om Sverige men att 
denna har stora brister och måste förbättras. Många av medborgarna och aktörerna svarade att 
Sverige är ett land som de kan tänka sig att besöka och några hade även besök Sverige. 
  
Författarna till denna studie anser att syftet uppnåtts då ett fokus legat på resemotiv bland 
medborgarna i GCC-länderna. Vi fick kunskap om deras resemotiv vid de personliga 
intervjuerna och i enkäten som genomfördes. Ett annat fokus var att belysa kulturella faktorer 
som kan påverka medborgarnas val av destination. 
 
Författarna till denna studie tycker det skulle vara intressant att se ytterligare forskning om 
hur en eventuell marknadsföring till UAE och Qatar skulle utformas samt vilka strategier som 
skulle kunna användas. För att lyckas nå ut till dessa medborgare anser vi att en 
målgruppsanalys av medborgarna måste göras. Detta för att kunna specialisera 
marknadsföringen till specifik grupp, för att på så sätt undersöka vilka målgrupper man bör 
rikta marknadsföringen till. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
Personlig intervju med medborgare i UAE samt Qatar 
1. Vad vet du om Sverige? 
2. Vill du resa till Sverige? 
3. Vad lockar dig att resa, vad vill du se? 
4. Vilka är de viktigaste faktorerna som gör att du vill besöka ett land? 
5. När du reser, vill du resa i grupp, med familjen eller ensam? 
6. Vad får dig att känna obehag när du reser till ett land? (exempel det politiska systemet i 
landet? kulturen? polissystemet? de lokala transporterna eller språket). 
7. Hur skulle du helst bo under vistelsen? 
8. Hur lång tid anser du vara lagom för en resa? 
9. Hur stor budget brukar du ha för en resa och under resan? 
10. Vill du helst stanna på en och samma plats, eller resa mellan flera resmål? 
11. När du besöker en plats, vilken servicenivå önskar du? 
  
Frågorna på Engelska 
1- What do you know about Sweden? 
2- Would you be willing to travel to Sweden? 
3- What attracts you to travel, what do you want to see/experience? 
4 - What are the main factors that makes you want to visit a country? 
5 - When you travel, do you travel anywhere in company or alone? 
(Alone, couple, family, group) 
6- What makes you feel discomfort when you travel to a country? (- ex. the political system 
in the country, the culture, the police system, the local transport) 
7- How would you rather live during your stay? 
8- How long is a reasonable amount of time to travel? 
9- What is your budget when you travel and under your time there? 
10 - Would you rather visit a place at a time, or do you want to travel between multiple 
countries? 
11- When you visit a place, what service do you want to have? 
(Ex. guided excursion, private driver, etc.) 
 
Bilaga 2 
 
Survey about the knowledge of Sweden (Enkäten till GCC-medborgare) 
1. Your age? 
Less than 24 
Between 24 and 39 



 
 

Between 40 and 55 
Over 60 
2. You are? 
Student 
Employee 
Employer 
Retired 
............... 
3. What are your main interests in selecting a destination? 
Adventure        Night life      Culture        Health 
Nature              Religion       Shopping         Sport 
Visiting friends/relatives                           Visiting attractions 
Other…………………………………………………………………………………… 
4. What are the most challenging problems that you face when choosing a destination? 
Quality of services 
Reliability 
Language difficulties 
Price 
Religion 
......................................................................................................................................... 
5. When you travel, you travel anywhere in company or alone? 
Alone 
Couple 
Family 
Group 
6. Do you know anything about Sweden?                                     
Yes…………………………………………………………………………………… 
No 
7. Have you ever visit Sweden?             
Yes                                            
No 
 If yes, what is your impression?  
………………………………………………………………….. 
8. Is Sweden a country you are interested in to visit?               
Yes                               No 
 
Bilaga 3 
 
Intervjumall till resebyråerna 
1. Can you do a short description about your company? 
2. What do you know about Sweden? 
3. Have you done any marketing about Sweden? If not, could you consider to start with 
marketing Sweden? 



 
 

4. Do you have any cooperation with any travel agencies/company in Sweden? If not, can 
you consider to start such a cooperation? 
5. Do you think Sweden would be attractive for GCC-tourists? 
6. What do you think about Sweden as a tourism destination? 
7. What's the approximate number of travellers booked through your offices to Sweden last 
year? 
8. Which city or cities is the most visited in Sweden from your customers? 
9. What is the age group that are most interested about Sweden among your customers? 
10. Do you have any feedback from your customers after visiting Sweden? 
11. Is Sweden a recommended destination for your customers\repeated customers? 
12. Have you seen any increasing in the tourist’s number to Sweden after the decision to lift 
the visa requirements to EU for most GCC-citizens? 
13. Which is the most attractive destination for GCC-tourists in Europe? 
14. Which is the main reason for GCC-tourist to travel? (- Shopping, Culture, History, else) 
15. Who are more interested in travelling according your statistics? Is it families, singles, 
older people (WHOP: wealthy healthy older people), Partners without children (DINK; dual 
income no kids). 
 
Bilaga 4 
 
Intervjufrågor till Shaikha Ebrahim Al Mutawa från visit Dubai/DMCT 
1- Who are you and what is your job? 
2- What does DTCM, do/means? 
3- We read at your website that you are responsible for regulation, planning and development 
for the tourism in Dubai – how do you manage that? 
4- We read that you have office in several countries for example Stockholm. How do you 
cooperate with them? 
5- Do you have any cooperation with other tourism companies and authority in Sweden? If 
yes – witch? If not- why? 
6- How do you market Dubai internationally? 
7- What image do you want tourists to have of Dubai? 
8- What are your vision about Dubai? 
9- Who are more interested in travelling according your statistics? Is it families, singles, older 
people (WHOP: wealthy healthy older people), Partners without children (DINK; dual 
income no kids) 
10- Which is the main reason for GCC-tourist to travel? - Shopping, Culture, History, etc. 
11- Which is the most attractive destination for GCC-tourists in Europe? – do you have any 
statistic? 
12- Have you seen any increasing in the tourist’s number to Sweden after the decision to lift 
the visa requirements to EU for most GCC-citizens? 
13- What do you think Sweden has to change, to be more attractive for GCC-tourist? 
14- Which type of challenge you think Sweden will face if the tourism from GCC-countries 
increase? 



 
 

15- Do you think that a more effective marketing from Sweden would affect the growth of 
tourism from Dubai to Sweden? 
16- And if Sweden would promote more efficient, which type of publicity you think should 
be used? Ex. Social media? TV? Radio? Newspaper? 
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Mailintervju med Michael Persson Gripkow, Visit sweden 
1. Varför väjer ni att endast marknadsföra Sverige till 13 länder? 
2. Vilka strategier har ni för att öka turismen till Sverige? 
3. Enligt Er, vad har Sverige att erbjuda turister som har speciella önskemål? 
4. Tror ni att Sverige uppfyller dessa turister önskemål? 
5. Vad skiljer Sverige från andra Skandinaviska länder? 
6. Varför utökar inte ni marknadsföringen till Mellanöstern? (Kanske inte ens finns ett 
intresse hos Er om detta) 
7. Har ni någon plan för framtiden att utöka marknadsföringen till t.ex. Dubai och Qatar? 
8. Utifrån era erfarenhet vad tror ni hindrar Dubai och Qatar att välja Sverige som 
destination? 
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Uppsatsindelning 
I denna uppsats har samtliga medlemmar deltagit i alla delar. Kapitel 1. Inledning, ansvarade 
alla gruppmedlemmar över då detta kapitel bygger på hela uppsatsens syfte. Vidare har 
ansvarsfördelningen skett som nedan: 
Abir Stenhammar: kapitel 4. Empiri & kapitel 6. Slutsats. 
Belen Paz Rivero: kapitel 2. Metod & 7. Avslutande diskussion och förslag till vidare 
forskning. 
Linda Svärdman: kapitel 3. Teori & kapitel 5. Analys. 


