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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att tillföra kunskap och förståelse för resenärers motiv till att 

återbesöka en destination upprepade gånger samt förstå hur de utvecklar lojalitet gentemot 

den platsen. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats. Nio respondenter deltog i 

semistrukturerade intervjuer som berörde deras erfarenheter och känslor kring resvanor.  

Som teoretisk utgångspunkt har sammanställningar utformats utifrån den tidigare forskningen 

som grund för analys av empiriskt material. Push- och pull-faktorer presenteras inledningsvis, 

som följs därefter av en modell om lojalitetsutveckling. Som stöd till 

lojalitetsutvecklingsmodellen presenteras en tillitsutvecklingsteori. Slutligen tillämpas 

lojalitetskategoriseringar som gör det möjligt att placera en respondents lojalitet i två olika 

kategoriseringar.  

 

En analys av det insamlade materialet påvisade att beroende på vilket intresse en individ har 

kan resemotivationen skilja sig från person till person. Mat och klimat var båda motiverande 

faktorer för respondenterna att åka tillbaka. Majoriteten av respondenterna ansåg även att 

kunskapen om destinationen motiverade dem till att fortsätta åka tillbaka då denna gav en 

känsla av att vara hemma på semestern samt att de kan då koppla av på en gång. Studiens 

resultat visade även att lokalbefolkningen hade stor påverkan när det gäller respondenternas 

utveckling av lojalitet gentemot destinationen. 
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Abstract 

The purpose of this study was to provide knowledge and understanding of travelers’ 

motivation to revisit a destination and understand how they develop loyalty to that location. 

This study has been conducted qualitatively through semistructured interviews with nine 

respondents that shared their experiences and feelings about their travel habits. 

The theoretical framework has been formulated based on previous research as a basis for 

analyzing the empirical material. Push and pull factors are presented initially, followed by a 

loyalty development model, a trust development theory has also been presented to support the 

loyalty development model, finally a loyalty categorization was used, where the respondents 

loyalty was divided into two categories.  

  

An analysis of the collected material showed that motivation for travel may differ from person 

to person based on individual interest. Food and climate were both motivating factors for 

respondents to travel back. The majority of the respondents also considered that previous 

knowledge of the destination motivated them to continue to travel back as this gave them a 

feeling of being at home during their holidays with them being able to relax at once. The 

study's results also showed that the local population had a major impact on respondents' 

loyalty development to the destination. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras studiens ämne, bakgrunden till återkommande besökare där även 

studiens problemformulering har utvecklats. Vidare presenteras studiens syfte och 

forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med avgränsningar och uppsatsens disposition.  

 

Turismens påverkan på landets ekonomiska tillväxt, den ökade sysselsättningen och 

utvecklingen av den teknologiska infrastrukturen är direkta fördelar inom turismindustrin 

(Sannassee & Seentanah 2015 s.770). Detta bidrar till att städer blir allt mer beroende av 

turism. Många av dem är inte kapabla till att attrahera förstagångsbesökare. Därmed är det 

viktigt att aktivt arbeta med att attrahera återkommande besökare för att kunna bidra till och 

förstärka den lokala ekonomin (Tiefenbacher et al. 2000 s.299).  

  

Lojalitet är en bidragande faktor till att besökare ska känna en önskan att återvända till 

destinationen, vilket även har visat sig påverka återkommande besökares framtida val av 

destination (Stylos et al. 2017, Geng-Qing & Qu 2008). För att få en positiv syn på återbesök 

krävs både tillfredsställelse på destinationen och tidigare positiva erfarenheter (Huang & Hsu 

2009, s.30).  

 

Det är viktigt att förstå en återkommande besökares motivation för att kunna skapa 

erbjudanden som är anpassade för just dem och som bidrar till att de väljer att ständigt 

återkomma till destinationen, vilket utvecklar en känsla av lojalitet. Eftersom det i tidigare 

studier inte har fokuserats på återkommande resenärers motivation (Giraldi 2016, s.43-44) har 

detta resulterat i denna studies huvudfokus: att studera turisters motivation till att återvända 

till en destination flera gånger. Vidare kommer vi att benämna återkommande besökare som 

repeaters. Fenomenet repeaters kommer att presenteras i nästa kapitel.   

 

1.1 Bakgrund 
Generellt sett går det att urskilja turister i två kategorier. Förstagångsbesökare, vilka aldrig 

besökt destinationen tidigare och återkommande besökare, vilka har besökt destinationen 

tidigare (Oppermann 1997, s.56). Morais och Lin (2010) anser att en återkommande besökare 

är en turist som besökt samma destination två eller tre gånger tidigare. Oppermann menar att 

det finns två typer av återkommande besökare. Dels de som åker tillbaka till en destination år 

efter år samt de som har besökt en destination och återvänder flera år senare (Oppermann, 

1997 s.56). Baserat på deras samlade kunskap om repeaters kommer vi i denna studie att syfta 

till en turist som aktivt väljer samma destination för sin semester när vi benämner en repeater. 

Repeatern ska inte ha någon vidare koppling till platsen och ska ha besökt destinationen minst  

tre gånger.  

 

Kastenholz et al. (2013) beskriver hur studier om återkommande besökares resor i samband 

med lojalitet kan vara svåra att genomföra då ett fenomen kallat sensation seeking har visat 
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sig vara starkt kopplat till turisters motivation att besöka destinationer. Sensation seeking är 

ett personlighetsdrag associerat till behovet av nyheter och stimulans, begreppet har kopplats 

till ett turistbeteende, detta är något som även Poon (1993) samt Lepp och Gibbson (2008) har 

undersökt. Den tidigare forskningen har visat att det är ovanligt för sensation seeking-turister  

att återkomma till samma destinationer flera gånger (Lepp & Gibbson 2008 s.740-743). 

 

Då repeater-turism behandlar besökare som åker tillbaka till samma destination ett antal 

gånger (Morais & Lin 2010), kan det vara av intresse att förstå varför repeaters väljer att åka 

tillbaka till samma destination istället för att åka till nya (Kastenholz et al. 2013 s.346).  

  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att undersöka svenskar som återupprepade gånger reser utomlands till 

samma destination. Vi vill ta reda på varför de väljer att ständigt återkomma till samma 

destination och vad som får resenärerna att känna lojalitet till destinationen. 

  

 Vad motiverar en repeater att återvända till samma destination istället för att resa till 

olika platser?  

 Hur utvecklar repeaters en känsla av lojalitet gentemot destinationen?  

 

1.3 Avgränsningar 
Vår definition av en repeater är en turist som aktivt väljer samma destination utomlands för 

sin semester och har besökt platsen minst tre gånger. 

  

Vi kommer i denna studie att avgränsa oss till svenska repeaters, oavsett ålder, som reser 

utomlands för semester och inte av andra orsaker såsom arbete, hälsa, ägande av bostad samt 

besöka vänner och familj. Vi har valt att fokusera på svenskar då det kan göra undersökningen 

mer pålitlig med fokus på människor från samma plats. Vi kommer även exkludera resor till 

Sveriges grannländer då dessa resor är så pass vanligt förekommande och enkla att resa till. 

Vi anser därför att ett för brett urval respondenter hade kvalificerats som repeaters i denna  

undersökning och möjligtvis försämrat kvaliteten på respondenternas svar.  

 

Vi avgränsar oss även i undersökningen till endast repeaters motivationer samt hur de 

upplever sina resor. I kapitel 3. Tidigare forskning har de positiva delarna med repeaters 

presenterats, bland annat de ekonomiska aspekterna ur ett marknadsperspektiv. Detta har 

endast gjorts med avsikt att lyfta varför det kan vara av intresse att studera fältet, studien 

kommer däremot inte att behandla hur våra respondenters huvudresmål påverkas av deras 

återkommande resor till destinationen.  

 

1.4 Disposition 
I nuvarande kapitel (1) har bakgrunden av ämnet samt studiens Syfte och forskningsfrågor 

presenterats, där presenteras även de Avgränsningar som gjorts i denna undersökning. 

Följande kapitel (2) visar den Tidigare forskning som har gjorts inom ämnet, denna 
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presenteras under tre rubriker: Lojalitet, Återbesök samt Resemotivation. Den presenterade 

forskningen ämnar att ge läsarna en inblick på fältet för att på så sätt underlätta deras 

förståelse för denna studie. Den tidigare forskningen har även använts som utgångspunkt för 

nästa kapitel (3) Teoretiskt ramverk, denna avser sammanställningar av de mest väsentliga 

delarna av den tidigare forskningen, dessa benämns Resemotivation, 

Lojalitetsutvecklingsmodell, tillitsutvecklingsteori samt Lojalitetskategorisering. Därefter följs 

studien av ett metodkapitel som benämns (4) Tillvägagångssätt. Kapitlet syftar till att förklara 

våra val av metod samt hur etiska aspekter har tagits hänsyn till under studiens gång. 

Nästkommande kapitel (5) Resultat redogör för det insamlade empiriska materialet samt en 

analysdel, kapitlet är uppbyggt kring tio olika teman: Presentation av respondenter, 

Motivation till resande, Motivation till återbesök, Att välja det bekväma, Att lära känna en 

destination, Att värdera en destination, Att bilda en uppfattning, Att ändra prioriteringar, Att 

lockas till en destination samt Att känna sig som hemma. I det avslutande kapitlet (6) 

Diskussion får läsaren ta del av en sammanfattning av studien där de väsentliga resultaten 

lyfts. Detta kapitel följs av en fullständig källhänvisning av de källor som använts under 

studiens gång samt bilagor som innehåller en intervjumall och en hypotesmodell.  
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2. Tillvägagångssätt 
I detta kapitel presenteras en genomgående förklaring över den valda metoden som anses 

vara relevant för denna studie. Vidare förklaras det praktiska genomförandet samt hur 

urvalet har utförts. Detta kapitel tar även upp de forskningsetiska aspekterna och hur de 

tagits hänsyn till i undersökningen samt en avslutande diskussion kring hur metoden 

genomförts.  

 

2.1 Metodval 
Utgångspunkten i vår studie var att få svar på varför människor väljer att resa tillbaka till 

samma destination ett antal gånger. När vi vet vår utgångspunkt är det enligt Holme & 

Solvang (1997) viktigt att kartlägga vad som ger grund till frågor och tankar (1997 s.100), 

vilket i vårt fall var varför en del väljer att återvända till en destination ett antal gånger när 

tidigare forskning visade att det finns en tendens för människor att upptäcka världen och 

samla på sig nya erfarenheter (Poon 1993; Lepp och Gibbson 2008). 

 

Den tidigare forskningen inom området, som presenteras i nästa kapitel gav en bred kunskap 

om återkommande besökare, samtliga har dock utförts med en kvantitativ metod. Denna 

undersökning ämnar därför att tillföra kunskap genom att studera det kvalitativt och på så sätt 

få en djupare förståelse inom fältet, detta då Holme & Solvang (1997) menar att kvalitativa 

metoder lämpas bäst för att skapa en bra grund till mer fullständiga uppfattningar och djupare 

kunskap inom ämnet (1997 s.92). Eftersom motiven till återkommande besök hos repeaters är 

det som efterfrågats och forskningsfrågorna som studien syftar på efterfrågar respondenternas 

resonemang, ansågs en kvalitativ metod vara mest lämpad för att få fram anledningen till 

återresa.  

  

Studien utgick från semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Patrik Aspers (2007) innebär att 

forskaren har formulerat ett antal frågor men har möjlighet att ställa kompletterande frågor vid 

behov, vilket ger forskaren möjlighet att utveckla en dialog med respondenten. Denna metod 

är lämplig att använda när studien använder sig av intervjuer som  

informationsinhämtningsmetod (2007 s.143).  

  

2.2 Praktiskt genomförande 
En intervjumall verkställdes med fyra huvudrubriker, vilka var: Resevanor, Destinationen, 

Ändringar över tid samt Övriga frågor. Varje huvudrubrik hade ett antal tillhörande 

underfrågor, dock gavs respondenterna möjlighet att prata fritt om sina resevanor och 

destinationen de besökt ett flertal gånger innan besvarandet av frågorna. Se bilaga 1 för 

intervjumall. 

  

En pilotundersökning med tre respondenter utfördes i syfte att få en uppfattning om hur väl 

intervjumallen fungerade. De tre respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval 

(Trost 2010 s.140) från vår egna bekantskapskrets. När intervjuerna från pilotundersökningen 

hade transkriberats och kodats omformulerades ett antal frågor med syfte att underlätta 
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intervjupersonernas förståelse av frågorna samt togs en fråga bort som ansågs ovesäntlig för 

studien.  

 

Vi gick med i facebookgrupper såsom “Vi som gillar att resa”, “All inclusive - den ultimata 

gruppen för dig som älskar att resa” och “svenskar i Thailand”. Dessa grupper har 

tillsammans över 50.000 medlemmar [17-04-06]. Det var genom dessa grupper som vi avsåg 

att hitta resterande respondenter till studien. Detta ändrades under arbetets gång då 

respondenterna blev tillfrågade om de kände till individer med de egenskaper vi var 

intresserade av att komma i kontakt med. Detta kallas enligt Aspers (2007) snöbollsselektion 

och är en användbar teknik när forskaren söker intervjupersoner med särskilda egenskaper. 

Forskaren låter då en respondent bedöma andra respondenter som är av intresse att studera 

(2007 s.95).  

  

Inför studien hölls åtta intervjuer, varav en besvarades av ett par som rest ihop. Sex intervjuer 

hölls hemma hos de intervjuade, en intervju hölls på ett café och en intervju hölls via Skype 

då respondenten idag bor permanent på den destination som återbesökts många gånger. En 

fördel med att de flesta intervjuer genomfördes hemma hos respektive respondent är enligt 

Trost (2010 s.65) tryggheten respondenterna känner i sin hemmiljö. Endast två intervjuer 

genomfördes på andra platser. Respondenten som intervjuades via Skype befann sig i sitt hem 

under intervjun vilket kan ha bidragit till en känsla av trygghet. Vi hade inte möjlighet till en 

personlig intervju med henne då hon inte befann sig i Sverige under tiden intervjuerna 

genomfördes, då ansågs en Skypeintervju med videosamtal vara det bästa alternativet efter 

omständigheterna. Intervjun som genomfördes på ett café var på en offentlig plats vilket kan 

vara mindre önskvärt. Platsen valdes dock av intervjupersonen själv för att hon skulle vara så 

bekväm som möjligt i situationen och ansågs därför vara en lämplig plats för hennes intervju.  

Intervjuerna som genomfördes varade mellan 30-60 minuter och vi upplevde inga nämnvärda 

störande moment under något av intervjutillfällena.  

 

Intervjupersonernas ålder varierade mellan ca 25 och 79 år och de reser till olika 

destinationer. Vi ville framförallt ha lämpliga respondenter till denna undersökning, därför las 

inte fokus på deras ålder när respondenterna valdes, vilket resulterade i ett brett åldersspann. 

På liknande sätt var det väsentliga i studien att ha personer som tycker om att åka till en 

specifik destination återkommande gånger. Vilken destination är inte väsentlig då studien 

fokuserar på respondenternas motiv till att åka till sin valda destination och inte varför en 

specifik destination attraherar repeaters. Intervjupersonerna kommer framöver att benämnas 

efter deras fingerade namn, nedan kommer även deras ungefärliga ålder samt vilken 

destination de valt att prata om under intervjuerna att presenteras: 

 

Emanuel, 25 - Mallorca, Spanien  

Sara, 26 - London, England  

Emma, 27 - Bad Gastein, Österrike 

Lovisa, 28 - London, England 

Emilia, 52 - Ao Nang, Thailand 

Mårten, 54 - Torremolinos, Spanien   
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Magdalena, 58 - Paris, Frankrike  

Anna, 77 - Alanya, Turkiet  

Ola, 79 - Alanya, Turkiet   

  

2.3 Analysmetod 

Analysarbetet påbörjades i samband med att det transkriberade materialet insamlats, 

transkriberingen innefattar omvandlingen av data till material som går att analysera (Hjerm et 

al. 2014 s.31). Syftet är att minska materialet så endast det väsentliga är kvar, detta är  

någonting som pågår under hela analysens gång (Hjerm et al. 2014 s.37).  

 

Kodningens syfte är att allt material ska hanteras systematiskt för att inte allt för hastiga 

slutsatser ska dras, utan att forskarna ska se vad den insamlade datan faktiskt visar. Kodning 

som analysmetod ska enligt Hjerm et al. (2014) användas på så sätt att forskaren ska dela upp 

all data i olika teman eller kategorier, dessa kommer fram när de väsentliga begreppen i 

materialet urskiljs. Koden i sig är de olika namnen som forskaren ger de olika kategorierna 

med information (2014 s.32, 37). Kodningen av materialet började när de tre intervjuerna från 

pilotundersökningen transkriberats för att få en övergripande bild av det insamlade materialet. 

När alla intervjuer hade genomförts samlades pilotundersökningens data med 

transkriberingarna från resterande intervjuer, vidare sammanställdes koderna från samtliga 

intervjuer. Dessa delades upp i elva koder, vilka var: Resvanor, Återbesök, Turistfällor, Syfte, 

Samhörighet, Kultur, Gastronomi, Boende, Transportförbindelser, Säkerhet samt Förändring. 

Varje kod fick en tillhörande färg som användes för att metodiskt hitta de delar i empirin som 

bäst tillhörde varje kod.  

  

Då kodningen är första steget i hela analysprocessen måste denna enligt Hjerm et al. (2014) 

göras väldigt noggrant. Dels genom att inte göra dem för breda, också genom att ständigt 

jämföra de redan skapade koderna med ny information som samlats in (2014 s.37-38).  

Koderna användes som utgångspunkt i indelningen av den empiriska datan, när koderna hade 

fastställts analyserades de gentemot det teoretiska ramverket för studien vilket kallas 

tematisering. Det innebär att de mest betydelsefulla kopplingarna och mönster mellan koderna 

identifieras med hänsyn till studiens frågeställningar, teorier och empiri för att skapa en 

djupare förståelse i det studerade ämnet (2014 s.40-41). Sammanställningen resulterade i de 

rubriker som utgör resultatkapitlet. Dessa rubriker kommer att presenteras senare i studien. 

  

2.4 Forskningsetiska aspekter 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) tar upp 

två riktlinjer som forskare bör förhålla sig till när forskning bedrivs. Målet med dessa är att 

god forskning ska bedrivas utan att kränka eller skada någon. Dessa principer är: 

Forskningskravet samt Individskyddskravet. Forskningskravet ämnar gynna forskning. Då 

denna är av stor vikt för samhället ska den kunna utvecklas på ett bra sätt, hålla hög kvalitet, 

utveckla och fördjupa kunskap samt att metoder förbättras. Individskyddskravet ämnar skydda 
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individer från kränkningar samt att skadas fysiskt och psykiskt, vilket är utgångspunkten för 

all forskningsetik (2002 s.5).  

  

Individskyddskravet är i sin tur indelat i fyra huvudkrav, vilka är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet (2002 s.6). Informationskravet 

innebär att medverkande ska ha kännedom om vad deras deltagande kommer att innebära för 

arbetet samt att de deltar frivilligt och kan när som helst avbryta sin medverkan (2002 s.7). 

Inför denna studie har samtliga intervjupersoner blivit informerade om studiens syfte samt att 

de kan välja att avsluta sitt deltagande när som helst under arbetets gång. Samtyckeskravet 

innebär att forskaren ska få ett godkännande från deltagaren innan påbörjad medverkan i 

forskningen. I fall där deltagaren är under 15 år krävs ett godkännande från deltagarens 

vårdnadshavare (2002 s.9). Samtliga respondenter har vid intervjutillfället varit över 25 år, 

vilket innebär att endast deras godkännande behövts inför arbetet. Konfidentialitetskravet 

innebär att känslig information och personuppgifter om de medverkande som insamlats under 

arbetets gång ska vara oidentifierbara för obehöriga personer, detta gäller även 

transkriberingarna (2002 s.12). I denna studie har fingerade namn använts samt en ungefärlig 

ålder på respondenterna. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material endast ska 

användas i forskningssyfte och därmed inte användas för andra ändamål (2002 s.14). Detta är 

någonting som efterlevts under studiens gång och alla transkriberingar kommer stanna hos 

författarna.  

 

2.5 Diskussion kring metod 
Tillvägagångssättet för att nå våra respondenter till en början kan diskuteras. Vi valde att göra 

ett bekvämlighetsurval genom våra bekanta för att hitta de tre första respondenterna inför 

pilotundersökningen. Ett bekvämlighetsurval är bekvämt för skribenten och inte alltid 

optimalt för studien, dock gjordes detta endast inför de tre första intervjuerna då 

respondenterna blev tillfrågade om att nämna eventuella respondenter som de ansåg lämpliga 

för studiens syfte, vilket resulterade i snöbollsselektion (Aspers 2007). Utifrån 

rekommendationerna valdes de respondenter som vi, utifrån vår definition av repeaters ansåg 

vara bäst lämpade för studiens syfte.   

 

Intervjustrukturen i denna studie kan diskuteras då semistrukturerade intervjuer främst består 

av färdigt utformade frågor. Med färdiga frågor finns det risk för intervjuaren att styra 

respondenternas svar och därmed får de svaren han vill ha och inte de svaren som 

respondenterna vill ge. Semistrukturerade intervjuer ger dock intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor vilket i sin tur ger respondenten möjlighet att utveckla sina svar. Av den 

anledningen upplevde vi under intervjuerna att respondenterna själva resonerade kring sina  

motiveringar, istället för att försöka ge de svar som de antog att vi var ute efter.  

 

En Skypeintervju genomfördes med respondenten som benämns Sara i studien, detta kan ses 

som en nackdel då personintervjuer är att föredra. Då Sara för tillfället är bosatt i London 

fanns det inget bättre alternativ. Trots detta upplevde vi inga problem med intervjun, då denna 

genomfördes som ett videosamtal så att den skulle likna en personintervju i största möjliga 
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mån. Även en gruppintervju genomfördes med respondenterna som benämns Anna och Ola. 

En viss problematik kan uppstå vid gruppintervjuer då en person ofta tenderar att prata mer än 

resterande intervjupersoner. Anna var i detta fall den som svarade mest utförligt under 

intervjun, trots det upplevde vi det endast som positivt att intervjua båda samtidigt då deras 

svar kompletterade varandra, detta då de har genomfört alla sina resor till Alanya ihop.  
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras den tidigare forskningen kring lojalitet, repeaters och 

resemotivation. Forskningen som presenteras nedan visar att repeaters är ekonomiskt 

fördelaktigt och något destinationer ska sträva efter. Viktiga faktorer för återbesök som 

presenteras i studierna är kvalitet, transportfaciliteter, säkerhet och priser på destinationen. 

Shoppingmöjligheter, kunskap om destinationen samt möjligheten till avkoppling på 

destinationen är andra faktorer som bidrar till en positiv syn på återbesök. Slutligen anser 

många forskare att push- och pull-faktorer är en viktig del i beslutet om att åka tillbaka till en 

destination, något som kommer att utvecklas i kapitel 4. Teoretiskt ramverk.  

  

3.1 Lojalitet 
Lojalitetsforskningen går tillbaka många år och anses vara en av de mest undersökta 

ämnen idag (Sun et al. 2013 s.549). Turistlojalitetsforskningen är idag mycket omfattande, 

vilket gör att en fullständig översikt över tidigare empiriska studier inom ämnet är svår att 

åstadkomma i denna studie, därför sammanfattas här endast de mest relevanta resultaten för 

denna undersökning. 

  

Konsumentlojalitet samt upprepade köp inom rekreationsområden har studerats en del. Martin 

Oppermanns artikel Tourism Destination Loyalty var en av de första att fokusera på lojalitet 

gentemot en destination. I artikeln förklaras vikten av lojalitet för att ha ett framgångsrikt 

företag (Oppermann 2000, s.80). Antón et al. (2017) påpekar att lojalitet både har visat sig 

vara en central målsättning för företag inom sektorn samt att återkommande besökare är en 

konkurrensfördel för destinationer, då de återkommande besökarna bidrar till lönsamheten på 

destinationen (2017 s.238). 

  

Oliver (1997) utvecklade en lojalitetsutvecklingsprocess som är baserad på beteendelojalitet 

och attitydlojalitet. Denna process utgår från produktens kvalitet, om kunden favoriserar ett 

specifikt varumärke eller produkt, om kunden upplever en skyldighet gentemot det specifika 

märket samt ett steg hos kunden där attityd ombildas till handling. Denna process visar även 

att kunden kommer att hitta ett annat alternativ vid misslyckande från företagets sida (Kim et 

al. 2015, s.175-176; Harris & Goode 2004). Lojalitetsutvecklingsprocessen har senare blivit 

breddad och utmanad av andra forskare (Antón et al. 2017 s.240; Kim et al. 2015 s.175; Yi & 

La 2004). Exempelvis menar Kim, Vogt & Knutson (2015) att beteendelojalitet mäts i hur 

många gånger en destination besökts och attitydlojalitet handlar om upprepning och 

rekommendationer från kundens sida. Vidare menar de att kundlojalitet innebär ett åtagande 

från kundens sida till att konsumera produkten eller tjänsten igen trots att det finns liknande 

produkter eller tjänster på marknaden (2015 s.175). Yoon & Uysal (2005) menar dock att 

lojalitet gentemot en destination kan kopplas till relationen som push- och pull-faktorer 

erhåller samt att motivationen är en viktig faktor (Yoon & Uysal 2005 s.55). En bra indikator 

till besökarens framtida val av destination samt att vissa besökare återkommer till en 

destination upprepade gånger kan enligt ett flertal studier vara motivinfluerad lojalitet. Att de 

återkommer visar en stark lojalitet till destinationen (Stylos et al. 2017; Geng-Qing & Qu 

2008; Oppermann 2000; Yoon & Uysal 2005).  
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Faktorer som bidrar till skapandet av lojalitet menar Sun et al. (2013) är Tillfredsställelse, 

Servicekvalitet, Turisters motivation, Uppfattat värde, Engagemang, Destinationens image, 

Kunskap om destinationen, Informationssökningsbeteende samt Tidigare besök och 

erfarenheter på destinationen (2013 s.549; 557). Kim et al. (2015) påstår däremot att ett flertal 

interaktioner mellan kunder och personal under en upplevelse bidrar till skapandet av en 

attityd och ett emotionellt åtagande mot destinationen hos kunden. Genom att skapa en 

“wow” upplevelse för kunden bildas emotionella band mellan kund och företag, tjänst eller 

produkt. Kim et al. (2015) anser att lojalitet är mer relaterat till kundtillfredsställelse än 

välbehag (2015 s.188), något som även Antón et al. (2017) och Sun et al. (2013) påstår i sina 

studier. Samtliga menar att tillfredsställelse hos kunden är den viktigaste variabeln för att en 

turist ska vilja åka tillbaka samt rekommendera destinationen för andra (Antón et al. 2017 

s.238; Sun et al. 2013 s.557; Kim et al. 2015 s.188).  

  

3.2 Återbesök 
Det finns ett stort antal studier om turisttillfredsställelse, återkommande turister, 

marknadsföring av destinationer som resmål samt effekten av platsens attraktivitet, dock finns 

det väldigt lite forskning om vikten av tillit och förtroende som en bidragande faktor för 

återkommande besökare (Sannassee & Seetanah 2015, s.771). Enligt Antón et al. (2017) har 

turistnäringen i första hand fokuserat på att attrahera nya turister, även då lojalitet till en 

destination har varit en viktig faktor när en turist väljer att åka tillbaka till en destination.  

  

I beslutet om att åka tillbaka till en destination menar Alegre & Cladera (2010) att kvalitet är 

en betydelsefull faktor. Förstagångsbesökare förknippar ofta höga priser med kvalitet, medan 

repeaters har mer information om destinationen och ser inte priset som ett bevis på kvalitet. 

På grund av detta menar Alegre och Cladera (2010) att repeaters kan vara mer ekonomiska 

men ändå uppleva samma kvalitet på destinationen (Alegre & Cladera 2010, s.530).  

  

Sannassee & Seetanah (2015) menar att på grund av det ökande antalet resmål och 

investeringarna på de befintliga resmålen är det lika viktigt att locka nya turister som att 

uppmana besökare att åka tillbaka (2015, s.771). Det krävs motivation och samspel mellan 

turisternas lojalitet och tillfredsställelse på destinationen för att det ska bli ett lyckat resmål 

enligt Giraldi (2016). Det är viktigt att förstå repeaters motivation för att skapa passande 

erbjudanden som behåller turisterna på destinationen (2016, s.43). Ett flertal forskare 

instämmer att återkommande besökare är något att sträva efter (Kim et al. 2015 s.175, 

Oppermann 2000, s.78; Sun et al. 2013, s.549). En av anledningarna till detta är de minskade 

marknadsföringskostnaderna (Oppermann 2000, s.78; Sun et al. 2013, s.549). Kim, Vogt & 

Knutson (2015) anser att det är enklare och billigare med återkommande besökare än att locka 

nya turister till destinationen (2015, s.175). Enligt Stylos et al. (2017) är det av vikt att reda ut 

vilka faktorer som ökar turisters avsikt att återkomma till en destination. Studiens resultat 

visar på att det finns mycket som kan förbättras för att öka turisternas avsikt att återbesöka en 

destination (2017 s.25-26).  
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Även Tjørve et al. (2015) påstår att repeaters är eftertraktade då det inte kostar lika mycket att 

marknadsföra sig till dem och de bidrar till en högre tillfredsställdhet nivå bland besökarna 

(2015 s.2). För att kunna utveckla en fungerande marknadsplan för destinationen och fokusera 

på vissa grupper är turisters kännedom om destinationen en viktig variabel. God kännedom 

om en destination är relaterat till antalet besök på platsen och att det därför finns en skillnad 

mellan förstagångsbesökare och återkommande turister enligt Tan (2016 s.1-2). Han menar 

även att en destinations image påverkas positivt av turisters tidigare erfarenheter och 

intentionen att åka tillbaka till samma destination. Tan anser även att återkommande besökare 

till en destination är ett kostnadseffektivt och önskvärt marknadssegment för 

destinationsmarknadsförings organisationer (Tan 2016 s.1-2). 

  

3.3 Resemotivation  
En destinations attraktionskraft beskrivs som destinationens förmåga att ge besökaren 

personliga fördelar, enligt Sannassee & Boopendra (2015). Med detta menas att intresset för 

den valda destinationen återspeglar besökarens uppfattning om destinationens möjlighet att 

tillfredsställa sina behov. Destinationen kommer att ha attribut som tilltalar den potentiella 

besökaren som kommer att vara mer benägen att välja destinationen. Studien fokuserar på 

efterfrågan, ju mer attraktiv en destination är, desto fler turister kommer att vilja besöka 

platsen. Detta resulterar i fler potentiella turister (Sannassee & Boopendra 2015 s.774).  

 

För att förstå beteenden hos turister är turismmotivation av stor betydelse enligt Li & Zhang 

(2016 s.85-86). Tidigare forskning (Huang & Hsu 2009; Aytun Ozturk & Gogtas 2017; Antón 

et al. 2017) har fastställt att den övergripande tillfredsställelsen på destinationen påverkar 

besökarens avsikt att återkomma till destinationen samt att rekommendera destinationen till 

andra. Det anses därför vara viktigt att kunna precisera de betydelsefulla 

destinationsattributen som ökar turisters tillfredsställelse med resan. Turistens tillfredsställelse 

med transport, säkerhet samt pris visades ha störst påverkan enligt Aytun Ozturk & Gogtas 

(2017 s.194).  

  

Shopping, kunskap om destinationen och möjlighet till avkoppling anser Huang och Hsu 

(2009) vara starka faktorer för en positiv syn på återbesök. De menar att beteende och 

motivation är interrelaterade och för att turisten ska få en positiv syn på återbesök anser de att 

det krävs Positiva tidigare reseerfarenheter och Tillfredsställelse på den tidigare besökta 

destinationen (Huang & Hsu 2009 s.30). Dessa faktorer krävs för att turisten ska utveckla ett 

känslomässigt band till destinationen (Huang & Hsu 2009 s.42). Klenosky (2002) anser att 

pull-faktorerna är pådrivande för motivationen (push-faktorerna) och spelar en stor roll i 

beslutet om val av destination. Dessa faktorer är inte beroende av varandra, men heller inte 

helt oberoende och en faktor kan ha olika betydelse för olika individer (Klenosky 2002 s.394). 

Även Yousefi och Marzuki (2015) har bedrivit en studie baserad på push- och pull-faktorer, 

där de identifierade tre olika motivationsfaktorer för resande: Nyhets- och kunskapssökande, 

Självförbättring samt Vila och avkoppling (Yousefi & Marzuki 2015 s.54). De pull-faktorer 

som identifierades för val av destination var Miljö och säkerhet, Kultur och historia samt 

Turismfaciliteter (Yousefi & Marzuki 2015 s.46-47).   
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4. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel kommer en teoretisk syntes presenteras. Utifrån de forskningar som 

presenterades i kapitlet Tidigare forskning har en sammanställning av de betydande 

studierna utvecklats, vilka kommer att användas som grund för studiens teoretiska ramverk. 

Inledningsvis beskrivs Push- och Pull-faktorer utefter bland annat David Klenosky, Maryam 

Yousefi och Azizan Marzukis resonemang. Vidare presenteras en lojalitetsutvecklingsmodell, 

utvecklad genom Xiaoxia Sun, Christina Geng-Qing Chi samt Honggang Xus hypotesmodell. 

Ytterligare presenteras en tillitsutveckingsteori av Raja Vinesh Sannassee samt Boopendra 

Seetanah för att stödja lojalitetsutvecklingsmodellen. Avslutningsvis presenteras en 

lojalitetskategorisering av bland annat Miran Kim och Carmen Antón. Samtliga kommer 

användas för att analysera det insamlade materialet i kapitlet som benämns 5. Resultat.  

  

4.1 Resemotivation  

I studierna som kommer att presenteras nedan introduceras turisters motivation till resande 

som en relevant aspekt för att förklara förhållandet mellan tidigare tillfredsställelse på en 

destination och intentionen att åka tillbaka till denna.  

  

Turismmotivation går att dela upp i två delar: interna motiv, även kallat push-faktorer och 

externa motiv, pull-faktorer (Klenosky 2002; Antón et al. 2017; Yousefi & Marzuki 2015). 

Push- och pull-faktorerna är fundamentala för att tydliggöra varför människor reser samt för 

att förstå deras resebeteende (Yousefi & Marzuki 2015 s.47). 

  

Push-faktorerna är enligt Klenosky (2002 s.385), Yousefi och Marzuki (2015 s.51;41) och 

Antón et al. (2017 s.244) det som får människor att ta ett beslut om att åka på semester. Pull-

faktorerna är enligt dem det som får människor att välja en destination framför en annan när 

beslutet om resa fattats. De menar att push-faktorer kan vara behovet av nyheter och 

informationssökande, behovet av självkänsla samt behovet av att fly och dessa faktorer 

motiverar människor att resa. Push-faktorer kan även vara vila och avslappning, hälsa, 

äventyr, uppnå prestige samt social interaktion. Utifrån push-faktorerna menar Yousefi och 

Marzuki (2015 s.51) att en särskild anledning till att resa är strävan efter olika erfarenheter 

eller livsstilar som inte går att få i sin hemmiljö.  

  

Enligt Antón et al. och Yousefi & Marzuki är pull-faktorer vad som attraherar en individ att 

åka till en specifik destination. Dessa faktorer är mer konkreta och kan vara destinationens 

Kulturella-, Historiska-, Konstnärliga, eller Naturliga arv, Turistuppfattningar samt 

Förväntningar på destinationen (Antón et al. 2017 s.244-245; Yousefi & Marzuki 2015 s.41) 

samt Stränder, Sol, Billiga flygbiljetter och Sportanläggningar (Klenosky 2002 s.385). 

  

I Yousefi och Marzukis (2015) studie identifierades 18 push-faktorer och 18 pull-faktorer. 

Studien kom fram till att de viktigaste push-faktorerna är: Nyhet och kunskapssökning, 

Självförbättring, samt Vila och avkoppling. Dem viktigaste pull-faktorerna i studien är: 

Kulturella och historiska attraktioner, Turismfaciliteter samt Miljö och säkerhet (2015 s.46-

47).  
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Även om push- och pull-faktorerna betraktas som två separata beslut bör dessa inte betraktas 

som helt oberoende av varandra. Känslorna driver människor till att resa och dem emotionella 

fördelarna av semester drar dem till destinationen. Den ena fungerar inte utan den andra 

(Antón et al. 2017 s.245; Klenosky 2002 s.385). Klenosky menar även att destinationens pull-

faktorer förstärker motivationen för push-faktorerna (2002 s.386). 

  

Sammanställningen av push- och pull-faktorer bygger på ett antal författares definitioner samt 

användning av faktorerna. Vi har sammanfattat de viktiga delarna ur deras undersökningar då 

vi anser att de är väsentliga inför analysen av vår studie. Sammanställningen kommer att 

användas som teoretisk utgångspunkt i denna studie. Utifrån sammanställningen kommer vi 

att använda oss av push- och pull-faktorer för att på ett övergripande sätt identifiera vilka 

interna och externa motiv respondenterna har för att åka tillbaka till sina respektive 

destinationer, faktorerna kommer att redovisas i kapitlet som benämns 5. Resultat. 

  

4.2 Lojalitetsutveckling 
Sun et al. (2013) har utvecklat en hypotesmodell baserat på tidigare forskning om lojalitet 

gentemot en destination, de benämner den Theoretical destination loyalty formation model (se 

bilaga 2). Dimensionerna i den tidigare forskningen är: Upplevt värde, Turisttillfredsställelse, 

Destinationens image och Lojalitet. Till detta har Sun et al. ytterligare en dimension, vilken är 

Kännedom. Modellen visar att kännedom om en destination påverkar turisters image av 

destinationen, vilket påverkar hur turisterna upplever värdet och deras tillfredsställelse på 

destinationen. Den visar även att turisters uppfattning av vad en destination erbjuder troligtvis 

kommer att påverka deras tillfredsställelse på platsen. Vidare visar modellen att både 

tillfredsställelse och upplevt värde leder till lojalitet gentemot destinationen (Sun et al. 2013  

s.557). Vår tolkning av modellen presenteras nedan: 

 
Figur 1 Lojalitetsutvecklingsmodell 

 
Kännedom  

Kännedom definieras som mängden kunskap som ackumulerats av resenärerna, exempelvis 

Erfarenheter, Tidigare besök på destinationen, Informationssökning samt Engagemang och 

Lärande. En turists kännedom av en destination har ofta ett stort inflytande på destinationens 

image. Ett sätt att mäta turistens kännedom av en destination är efter antalet besök på platsen, 

ett annat är efter personens indirekta kunskap om destinationen, så som information genom 

samtal, guideböcker, tidsskrifter och TV (Sun et al. 2013 s.561). 
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Upplevt värde 

”Upplevt värde” beskrivs som resenärens övergripande bedömning av resans värde baserat på 

dennes bedömning av vad som mottas, exempelvis fördelar som tillhandahålls av resan samt 

vad som ges, exempelvis kostnader eller om resenären måste offra någonting för att få utnyttja 

resan. Sun et al. (2013) menar att det är sannolikt att upplevt värde påverkar resenärens 

tillfredsställelse med resan och även deras varumärkeslojalitet, därmed deras avsikt att 

rekommendera och åka tillbaka till resmålet. (2013 s.558-559). 

  

Turisttillfredsställelse  

Tillfredsställelse är en betydande del vad gäller kundlojalitet där rekommendationer och 

upprepade köp är två nyckelfaktorer. Detta är en förutsättning för ett lyckat resmål, då nöjda 

kunder är mer troliga att både rekommendera samt åka tillbaka till destinationen än andra. Sun 

et al. (2013) menar att turisttillfredsställelse är kundens helhetsuppfattning av resan från 

början till slut (2013 s.557-558).  

  

Destinations Image 

Destinationens image definieras som den insamlade kunskap, alla intryck, känslomässiga 

tankar och fördomar som resenären har gentemot ett visst föremål eller i vårt fall en 

destination. Imagen spelar en viktig roll när det är dags att välja destination samt val av 

aktiviteter på plats, exempelvis vilka sevärdheter som ska besökas eller vilken logiverksamhet 

som ska väljas. Imagen kommer sannolikt att influera resenärens utvärdering av resan efter 

den är slut. Exempelvis genom det uppfattade värdet, nivån av tillfredsställelse och framtida 

avsikt att återkomma eller rekommendera platsen. Sun et al. (2013) menar att imagebildning 

påverkas av både stimulansfaktorer och resenärens individuella egenskaper. Imagen mäts 

genom att titta på resenärernas upplevda kvalitet, tillfredsställelse, vilja att åka tillbaka samt 

viljan att rekommendera platsen. (2013 s.559-560). 

  

Vi kommer att använda oss av hypotesmodellen för att få förståelse om hur respondenterna 

skapar lojalitet till en destination. Modellen visar att kännedom om en destination leder till 

destinationsimage. Imagen av en destination kan leda till både upplevt värde och 

tillfredsställelse. Vi anser dock att både upplevt värde och tillfredsställelse även kan påverka 

imagen av en destination. Sun et al. (2013) menar att upplevt värde kan leda till lojalitet 

gentemot en destination, något som visar sig inte stämma i deras diskussion (2013 s.571), vi 

har därefter valt att bortse från denna koppling i modellen. Det upplevda värdet kommer i vår 

version av modellen att kunna påverka samt påverkas av tillfredsställelse som i sin tur kan 

leda till lojalitet mot en destination. Vi kommer att analysera respondenternas svar för att på 

så sätt följa hur deras tankesätt om destinationen går från kännedom om en destination till 

destinationslojalitet.  
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4.3 Tillitsutveckling 
Följande antagande kommer att användas som stöd till ovanstående modell, detta för att stödja 

modellens underrubriker genom att addera begreppen Kännedom, Förtroende och Tillit som  

begreppslig referensram.  

 

Sannassee & Seetanah (2015) förklarar den sociologiska teorin om tillit av Luhmann (1979) 

för att klargöra samspelet mellan varumärkesmedvetenhet, varumärkes image och 

varumärkesförtroende. Denna teori kategoriserar förväntningar till Kännedom, Förtroende 

och Tillit. Kännedom föregår och kan skapa förtroende medan tillit till en destination endast 

går att uppnå om individen varit på platsen. Tillit är en förutsättning för att uppnå 

marknadsföringsmålet att skapa ett intensivt band mellan turisten och platsen. Sannassee och 

Seetanah (2015) definierar utifrån detta, tillit som turistens vilja att lita på sin uppfattning om 

att destinationen ska leverera det som utlovas och möta eller överträffa dennes förväntningar. 

Eftersom resenärer köper resor utifrån individuella värderingar gällande destinationens risker 

och denna influeras av graden av tillit till destinationen, klassas varumärkesförtroende som en 

viktig faktor i valet av destination (Sannassee & Seetanah s.772-773).  

  

Vi kommer att använda oss av Sannassee och Seetanahs tolkning av Luhmanns (1979) 

tillitsteori, detta för att förstå hur våra respondenter skapar ett band till respektive destination. 

Vi vill utifrån detta resonemang förstå om våra respondenter följer “händelseförloppet” av 

dem tre begreppen som vi har översatt till Kännedom, Förtroende samt Tillit. Resonemanget 

kommer att användas som stöd till Sun et al. (2103) modell som har presenterats ovan. Utifrån 

dessa begrepp vill vi fördjupa analysen av Lojalitetsutvecklingsmodellens kategorier. 

  

4.4 Lojalitetskategorisering 
Två typer av lojalitetsmetoder definieras av Kim et al. (2015) samt Antón et al. (2017) dessa 

är: Beteendesmässig lojalitet samt Attitydmässig lojalitet. Den förstnämnda förklarar 

konsumentens tendens att återköpa, detta avslöjas genom kundens beteende som direkt 

påverkar försäljningen av varumärket, i denna studie antalet gånger en destination besöks. 

Detta har visat sig vara väldigt viktigt för att kunna förutsäga framtida beteendemönster. 

Avsikten att åka tillbaka visar specifikt i vilken grad en person har gjort medvetna planer för 

att utföra eller inte utföra ett specificerat framtidsbeteende, det vill säga att besöka en 

destination. Attitydmässig lojalitet avser konsumentens ställning gentemot ett specifikt 

varumärke, som i denna studie mäts genom att se till vilken grad besökaren avser att 

återvända till destinationen samt deras rekommendationer till andra (2015 s.175; 2017 s.240). 

Även om en koppling mellan avsikt till återköp och rekommendation finns, fungerar inte 

dessa på samma sätt, det finns empiriska bevis som tyder på att konsumenter kan 

rekommendera en destination till andra, även om intentionen till att åka tillbaka saknas. Detta 

på grund av att personen vill uppleva nya saker (Antón 2017 s.240).  

  

Kim och Antóns kategorisering av Beteendesmässig lojalitet samt Attitydmässig lojalitet 

kommer att användas för att mäta respondenternas resetendenser. Den förstnämnda mäter 

tendensen att återköpa genom att se antalet gånger resenären har besökt platsen medan den 

sistnämnda kommer att mätas genom att se ställningen resenären har mot destinationen 
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genom att se till viljan att åka tillbaka samt viljan att rekommendera destinationen till andra. 

Utifrån dessa kategorier av lojalitet kommer respondenternas svar att analyseras för att dels se 

om de har lojalitet gentemot deras repeater-destination samt vilken av dessa 

lojalitetskategoriseringar som lämpar sig mot en repeater.  
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5. Resultat 
I detta kapitel kommer det insamlade empiriska materialet presenteras och analyseras utifrån 

det tidigare nämnda teoretiska ramverket. Kapitlet inleds med en presentation av 

respondenterna som ligger till grund för denna studie för att ge läsaren bättre förståelse av 

deras bakgrund. Vidare presenteras studiens resultat utifrån nio olika teman som framkommit 

i analysarbetet av empirin. Dessa är Motivation till resande, Motivation till återbesök, Att 

välja det bekväma, Att lära känna en destination, Att värdera en destination, Att bilda en 

uppfattning, Att ändra prioriteringar, Att lockas till en destination samt Att känna sig som 

hemma.       

   

5.1 Presentation av respondenter 
Emanuel är ca 25 år och han reser tre till fyra gånger per år. När han reser vill han komma 

bort från vardagen, se nya kulturer, lära sig om hur andra lever, träffa och lära känna nya 

människor. Han åker gärna till varmare platser där det finns sol- och badmöjligheter. Han 

prioriterar även destinationer med stort utbud av shopping samt bra festmöjligheter. Hans 

huvudresmål är Mallorca i Spanien, som han hittills besökt fem gånger. Han åker tillbaka dit 

främst på grund av klimatet, stränderna, matutbudet och människorna. I dagsläget åker han  

fortfarande tillbaka till Mallorca. 

 

Sara är ca 26 år och reser i genomsnitt tre gånger per år. Hon vill uppleva världen och 

upptäcka nya kulturer. Hon prioriterar mat och klimat väldigt högt under hennes resor. Hon 

åker gärna till platser som har bra fester och vill gärna lära känna nya människor. Hennes 

huvudresmål var London i England, där hon idag är bosatt. Hon besökte resmålet sju gånger 

innan hon bestämde sig för att bosätta sig där. Kulturen var det som lockade Sara att åka  

tillbaka till London och till slut även flytta dit. 

 

Emma är ca 27 år och reser ungefär två till tre gånger per år. Hon vill upptäcka andra länder 

genom att se kulturen och naturen på dessa platser. Hennes mål med att resa är att njuta av 

livet. Tidigare var målet med hennes resor att festa men i nuläget är det att sola, bada, umgås 

med vänner och komma bort från vardagen i Sverige. Hennes huvudresmål är Bad Gastein i 

Österrike. Hon har besökt destinationen fyra gånger, hon anser idag att det är en för ung 

målgrupp som besöker platsen för att hon ska fortsätta åka dit regelbundet, dock vill hon 

gärna åka dit under lugna veckor när skidåkning är i fokus.  

  

Lovisa är ca 28 år och reser i genomsnitt en gång per år. Hon vill upptäcka nya platser och 

besöka olika städer. Hon gillar att koppla av, komma bort från vardagen men gillar även att 

festa under hennes semestrar. Hennes huvud resmål är London i England, hon har besökt 

destinationen fem gånger. Lovisa åker tillbaka dit främst för att det alltid finns nytt att 

upptäcka, både shoppingmässigt men även mindre kända områden på destinationen. Hon 

gillar även sightseeingmöjligheterna i London och säger att det alltid finns nytt att göra där, 

sådant hon inte har hunnit med innan, därför åker hon dit även idag. 
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Emilia är ca 52 år och reser minst tre gånger om året. Hon reser mycket med jobbet då hon är 

yogainstruktör. När hon reser privat gillar hon att upptäcka nya platser och har därför rest till 

många olika destinationer tidigare. Hon har tågluffat en del då hon tycker om friheten att 

bestämma vart hon ska gå av under resans gång. Idag reser hon främst till Spanien och 

Thailand. Hennes huvudresmål är Ao Nang i Thailand, hon är inte säker på hur många gånger 

hon har varit där men berättar att det är ungefär tjugo gånger, oftast en gång per år. Hon åker 

tillbaka dit på grund av befolkningens mentalitet och gästvänlighet utöver klimatet, maten och 

de låga priserna. Även säkerheten är viktig för henne då hon känner att hennes barn skulle bli 

väl omhändertagna om någonting skulle hända. När hon är i Ao Nang får hon en känsla av att 

vara hemma.  

 

Mårten är ca 54 år gammal och reser minst en gång per år. När han reser vill han slappna av, 

göra roliga saker, se sevärdheter och ha kul, under hans ungdom tågluffade han genom 

Europa.  Klimatet är det som får honom att vilja åka på semester idag. Hans huvudresmål är 

Torremolinos i Spanien och har varit där 3 gånger. Han tycker att det finns mycket saker att 

göra där och att de har ett bra utbud av restauranger men har i dagsläget inte åkt tillbaka på 

många år, han anser att det har blivit mer urbant och att hans resvanor ändrats, då han idag 

föredrar att resa till olika destinationer.  

  

Magdalena är ca 58 år gammal och reser mellan en och två gånger per år. Hon gillar att 

upptäcka andra platser och vill uppleva andra kulturer när hon reser, viljan till att resa är för 

att resa bort från rutinen som hon har resten av året, då kan hon fokusera på att träffa 

människor och lära sig nytt om platsen. Hennes repeater destination är Paris i Frankrike, hon 

har idag besökt destinationen tre gånger och åker tillbaka för att hon anser att det är en 

“levande”, fantastisk och vacker stad med fina detaljer, byggnader, parker och underhållen 

infrastruktur. 

  

Anna är ca 77 år och Ola är ca 79 år, de är gift par. Anna brukar idag resa minst en gång per 

år med hennes väninnor medan Ola inte reser längre. Tidigare hade de en sommarstuga som 

de spenderade somrarna i och reste då utomlands för att få miljöombyte och komma hemifrån. 

De har tillsammans rest till ett fåtal destinationer och fastnade för Alanya i Turkiet, vilket är 

deras huvudresmål för att det kändes som att de kom hem. De åkte tillbaka minst en gång per 

år, men oftast två under en 10-årig period men fick sluta resa dit för ungefär tio år sedan då 

Ola fick svårt att gå och de kunde inte göra de saker de ville på destinationen längre.  

  

5.2 Motivation till resande  
Samtliga respondenter i studien åker på semester utomlands minst en gång per år, de flesta 

åker två eller tre gånger. De är alla repeaters men reser också till olika destinationer. Strävan 

efter diverse upplevelser och livsstilar är enligt Yousefi och Marzuki (2015) en push-faktor 

som motiverar till resande då det uppkommer saker som inte går att hitta i sin hemmiljö (2015 

s.51). Emilia har rest till en mängd olika destinationer innan hon fastnade för Ao Nang. Även 

Mårten gillar att åka till olika destinationer, men han har endast fastnat för specifika 

destinationer ett fåtal gånger under sina resor, det är endast dessa han har valt att återkomma 
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till. Båda respondenterna har rest mycket med jobbet och har genom det sett stora delar av 

världen. Efter en jobbresa har de ibland valt att åka tillbaka till samma destination, men då på 

semester. Magdalena, Emma och Sara har även dem rest till många olika destinationer då de 

backpackat. Deras resor stödjer Yousefi och Marzukis (2015) resonemang då samtliga är 

väldigt beresta och har genom att åka till olika platser samlat på sig stora mängder 

erfarenheter i högre utsträckning än Anna och Ola som inte är lika beresta. De har testat ett 

antal destinationer men fastnade för Alanya i slutet av 90-talet och fortsatte besöka 

destinationen under nästan alla sina resor efter det. De har även samlat på sig upplevelser och 

erfarenheter men har dock omvandlat Alanya till en del av sin livsstil istället, de har gjort 

Alanya till ett andra hem. 

  

Yousefi och Marzukis (2015 s.51) definierar push-faktorer som anledningen till att åka på 

semester. Magdalena berättade att hon åker på semester för att hon vill upptäcka andra platser 

och uppleva andra kulturer, hon berättar: 

 

  

Jag vill koppla av från min rutin, för att det är genom att vara utanför min vanliga 

omgivning som jag återhämtar mig, jag glömmer bort problemen och kan fokusera på 

andra saker. Då kan jag fokusera på att träffa människor, informera mig om platsen jag 

besöker och det vilar upp mig. Målet har alltid varit att lära känna platsen och det betyder 

för mig att alltid vara på gatan och upptäcka. 

  

 

Vi kan tolka att Magdalenas anledning till att åka på semester främst är avkoppling och 

komma bort från sina vardagliga sysslor. Hon påstår att hon återhämtar sig genom att vara 

omringad av nya bekantskaper och genom ny kunskap om destinationen. Det hon uttrycker i 

citatet har i teorikapitlet identifierats som vanligt förekommande push-faktorer, dels nyheter 

och informationssökande (2015 s.51), då Magdalena aktivt söker ny information för att vara 

nöjd med sin resa, även behovet av att fly, då hon uttrycker att hennes främsta mål med resan 

är att komma ifrån sin vardagliga miljö. Slutligen kan vi identifiera ett behov av social 

interaktion då hennes fokus även ligger på att träffa människor på platsen hon besöker. 

  

När ett beslut om att välja en destination framför en annan måste tas är det destinationens 

egenskaper, således pull-faktorerna som avgör resmålet (Antón et al. 2017; Yousefi & 

Marzuki 2015 s.41). Exempelvis berättar Magdalena hur hon brukade resa till Brasilien, ett 

land som hon ansåg hade “allt på samma plats”, stränder, kultur, stora och små städer, berg 

och djungel. Emma nämner Spanien på ett liknande sätt, då det är ett land hon besökt ett 

flertal gånger, men valt att resa till olika destinationer inom landet för att upptäcka nya 

platser. En del destinationer är enligt Magdalena “spektakulära” och är en av de främsta 

anledningarna till att hon åker tillbaka medan andra platser inte prioriteras lika högt hos 

henne, även om hon haft bra resor dit. Hon nämner hur hon skulle kunna åka tillbaka till 

Paris, destinationen hon brukar återkomma till, även fast det är dyrt då hon anser att staden är 

fantastisk. Vi kan identifiera utifrån Magdalena och Emmas synsätt om variationen av 

aktiviteter på platsen att destinationens kultur- och naturarv samt klimatet och stränderna är 
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viktiga faktorer för respondenterna för att besöka en destination. Vi kan även förstå utifrån att 

Magdalena förklarar att en destination ska vara “spektakulär” att värderingarna resenärerna 

har gentemot destinationen är väldigt individuella, då det Magdalena anser vara spektakulärt 

skulle kunna vara något en annan resenär inte prioriterar.  

  

En hög prioritering som samtliga respondenter hade gemensamt är klimatet, för Emanuel är 

en typisk semestervecka kopplad till stränder, där solen och att bada prioriteras. Lovisa anser 

att semestern ska delas upp i 60% sol och bad och resterande på att se destinationen. De flesta 

respondenter svarade på liknande sätt som Emanuel och Lovisa på hur deras typiska 

semestervecka kan se ut. Emilia beskriver den typiska semestern som en solsemester där 

avkoppling vid stranden eller poolen är vardag och en thailändsk massage om dagen är en 

prioritering enligt henne, hon beskriver: “sen är det ju klimatet, det är varmt, och fuktigt, 

varmt hela tiden, i vattnet, det är billigt, det är bra mat det är roligt att gå och shoppa på 

marknaderna, det är billigt att ta behandlingar [...] vi tar en massage varje dag.” Vi kan tolka 

att i Emilias fall är vila och avslappning en stor faktor till att åka på semester, hon prioriterar 

även hälsa högt då hon betalar för vardagliga massager under sina resor.   

  

Märkbart för studien är att frågan som ställdes inte hade en styrande formulering, ändå 

besvarade alla respondenter förutom Magdalena, Anna och Ola frågan genom att förklara en 

solsemester. Detta är intressant då vi kan konstatera att klimatet och specifikt sol är en 

självklarhet för våra respondenter, även för dem som inte har en sol- och badort som 

återkommande destination.  

 

5.3 Motivation till återbesök  
Som nämnt tidigare delas push- och pull-faktorer upp, men viktigt att ha i åtanke är att dessa 

ständigt samverkar, de går inte att urskilja helt från varandra. Det är interna föreställningar 

som får våra respondenter att resa iväg medan emotionella fördelar som en specifik 

destination har som får dem att åka dit (Antón et al. 2017 s.245; Klenosky 2002 s.385). 

Interna föreställningar kan exempelvis vara avkoppling och självförbättring medan de 

emotionella fördelarna hos en destination kan vara kultur och säkerhet. Klenosky (2002 s.386) 

anser att en destinations attribut (pull-faktorer) förstärker motivationen för resande (push-

faktorer). Detta är något vi ser hos våra respondenter då samtliga har rest tillbaka till samma 

plats och vet därmed vad som erbjuds på destinationen. Samtliga blev tillfrågade vad de ansåg 

att deras mål med att åka tillbaka till deras respektive destinationer brukar vara. Magdalena, 

Anna, Ola, Emilia och Mårten ville alla komma bort från vardagen och bara vara. Här kan vi 

se att både push-faktorn och pull-faktorn för resan är densamma med skillnaden från 

förstagångsbesökare att respondenterna redan vet att pull-faktorerna hos destinationen 

kommer att uppnå deras förväntningar på resan och därför förstärks motivationen till att 

återkomma.  

  

Anledningarna och pull-faktorerna som bidrar till att respondenterna åker tillbaka till 

respektive destination skiljer sig. En gemensam nämnare hos majoriteten av respondenterna 

för en förhöjd vilja att åka tillbaka är lokalbefolkningen och människorna. Lovisa berättar att 

fest är ett delmål när hon åker tillbaka till London, något som även Sara och Emanuel har 
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nämnt. Emanuel säger att sol, bad, att träffa nya människor, komma bort från vardagen och 

shopping brukar vara anledningen till att han åker till Mallorca. Han berättar även varför han 

fortsatte att åka tillbaka till destinationen: 

  

 

Det var faktiskt för att jag saknade stället, stämningen och folket, jag saknade kulturen på 

ett sätt. A men asså typ, jag bara kände mig som hemma, det var nice, mycket värme, sol, 

goda drinkar, ändå lite stadsliv men ändå nära till havet och stranden, vilket jag kände 

passade perfekt. Så jag var bara hemma ett tag innan jag drog tillbaka igen. 

 

  

Emanuel påstår att saknaden av Mallorca är det som får honom att åka tillbaka, han nämner 

sol och värme. Yousefi och Marzuki (2015) påstår att strävan efter en livsstil som inte går att 

ha i sitt hem är en särskild anledning till att resa (2015 s.51), det kan vi se då Emanuel strävar 

efter väderförhållanden som inte är lika vanliga i hans hemland, Sverige. Dock kan vi se att 

han påstår att han känner sig som hemma på Mallorca, med kulturen, stämningen och 

människorna. Känslan av att tillhöra sin repeater-destination är även något som Emilia, Anna 

och Ola har uttryckt. Magdalena, Sara, Lovisa och Emanuel beskriver även att en stad ska ha 

“allt” för att de ska vara nöjda med destinationen och vilja komma tillbaka. Sara förklarar på 

följande sätt:  

 

  

Det är så himla...alla är så trevliga, det är liksom jätte många olika kulturer, det finns 

många olika du vet, man kan åka till Brixton och där är alla jamaicaner, man kan vara i de 

finare delarna av stan, i Mayfair [...] Alltså allting finns här. Allt, allt, allt. Det känns inte 

som att det är något annat land eller stad jag har varit, där jag känner att man kan få ut 

allting som man kan få ut här, och människorna också är väldigt liksom öppna, roliga och 

trevliga. 

 

  

Sara lägger vikt på att en destination ska ha mycket att göra, hon lägger vikt på hur London är 

väldigt mångkulturell samt hur människor på platsen är. Citatet tyder på att Sara värderar 

kontakt med människorna på plats högt och är även väldigt intresserad av hur Londons 

stadsliv skiljer sig från Stockholms, detta berättar Sara om nedan: 

 

  

... man blev ju som lite bortskämd här [i London] och man tänkte ju att ‘gud så här ska ju 

livet vara’. Det ska ju vara liksom, a men jag vet inte, det ska vara så himla, det ska hela 

tiden hända någonting, erbjudanden ‘vill du komma hit’, ‘vill du göra det här’. Det 

kändes så kul alltihopa jämfört med mitt liv i Stockholm och liksom jobba på Max, gå 

upp tidigt och jobba helger och kvällar… Det kändes typ som att man fick en annan 

identitet här borta.  
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Saras citat verkar även visa på liknande sätt som Emanuel att hon strävar efter att återkomma 

till en plats som inte är som sin hemmiljö men som samtidigt känns som hemma, exempelvis 

när hon säger ‘såhär ska livet vara’. Vi kan även se att hon har en önskan om att byta sin 

livstil och känner att detta kan vara möjligt genom att åka till London då hon ‘fick en annan 

identitet’ där. Vi vet även att denna strävan fick Sara att ta steget att bosätta sig i London efter 

många år av regelbundna besök, då känslan av att hon hörde hemma där var så stark.  

  

5.4 Att välja det bekväma 
En stor del av våra respondenter uttrycker en vilja att upptäcka nya platser och ser det som en 

av nackdelarna med att regelbundet åka till samma destination. Lovisa menar dock att det 

beror på hur stor destinationen är, hon påstår att om destinationen är tillräckligt stor finns det 

nya saker att upptäcka vid varje besök. Emanuel beskriver nedan vad han anser är största 

nackdelen med att åka tillbaka:  

 

  

Att man blir av med pengar på samma sätt hela tiden, alltså istället för att kanske testa 

något nytt som kan vara bättre eller sämre, så går man till det bekväma, det man vet vad 

man får [...] jag som gillar att resa runt och se olika saker, det blir inte på samma sätt, så 

är man lite fast i att åka till samma plats.  

 

  

Emanuel anser att en negativ aspekt med att åka tillbaka är att ständigt lägga pengar på 

samma resmål när han samtidigt vill resa runt och se fler platser i världen. Han väljer ändå det 

resmål där han vet vad han kan förvänta sig redan innan resan och vet att upplevelsen kommer 

att möta hans förväntningar, det i Sun et al. (2013) modell hamnar under upplevt värde och 

turisttillfredsställelse (2013 s.557-559). Emilia uttrycker liknande åsikter som Emanuel 

gällande att åka tillbaka till samma destination, ändå väljer de att ständigt åka tillbaka till det 

bekväma. En del kombinerar deras repeater- resmål med att även åka till andra destinationer 

ibland. Mårten anser att veta vart allt ligger innan resan både kan vara en fördel och en 

nackdel. En fördel han nämner är att han sparar tid genom att redan veta vilka platser som är 

värda att besöka samtidigt som han tycker att det är spännande och roligt att hitta nya platser, 

vilket inte går att göra i samma utsträckning på en destination han redan känner till. Att 

resenären vet vad han eller hon vill besöka innan resan skulle kunna bidra till ett högre 

upplevt värde samt turisttillfredsställelse. I Mårtens fall skulle vi kunna tyda att det upplevda 

värdet höjs på en plats han inte vet så mycket om innan resan då han uppskattar att leta efter 

dessa platser.  

  

Lovisa ser istället möjligheter till fortsatt utforskning av destinationen. Hon anser att det som 

missas vid ett besök kan upplevas vid nästa besök: “Med sightseeing, även om man har sett de 

stora ‘must sees’ så finns det alltid någonting man inte hann med första gången eller andra 

gången, utan när jag var nu för fjärde gången [...] så var jag i St Pauls katedral som jag inte 

hade varit innan”. Utifrån Lovisas resonemang om hur det alltid går att upptäcka något nytt 

även på destinationer hon besökt förut kan vi tyda att tillfredsställelsen höjs för varje gång 
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hon besöker platsen då hon blir mer kunnig om destinationen samt vet vilka platser och 

attraktioner hon vill besöka ytterligare gånger.  

  

Även om några av respondenterna uttryckte ett fåtal negativa sidor med att vara en repeater 

kan vi tolka att fördelarna väger tyngre, som exempelvis att veta vad en får innan resan och 

möjligheten att koppla av från verkligheten på en gång när de är på semester. Några faktorer 

som enligt respondenternas svar behövs på en destination för att en besökare ska vilja 

återvända är bland annat möjligheten att upptäcka nya platser, bra utbud av affärer, shopping 

och restauranger, fina stränder och landskap, sevärdheter samt kultur och historia.  

  

Av de respondenter som idag är tillfredsställda med deras destinationers utbud och aktivt åker 

tillbaka förefaller det ett samband där de alla känner sig som hemma på respektive 

destination. Emma menar att “man vet vad man får”, att det blir enklare att slappna av när hon 

känner sig trygg från början. Emilia uttrycker sig på liknande sätt:  

 

  

...man vet liksom var allting ligger, var affären är, var vi köper vatten…allt det där 

behöver vi inte ta reda på och då kan man varva ner och ha semester på en gång. Jag har 

redan sett allting där, så jag behöver inte se något mer heller utan verkligen ha semester, 

läsa en bok vid poolen, sola, ta ett dopp och allt. 

  

 

Vi kan tolka ovan att Emilia känner en trygghet i att veta vart allt ligger direkt när hon 

kommer till destinationen, detta ser hon som positivt då det ger henne möjligheten att varva 

ner så fort hon har kommit fram till Ao Nang. Hon prioriterar att ha en semester utan 

överraskningar då hon i dagens läge redan vet hur Ao Nang ser ut och behöver inte lägga 

energi på att upptäcka nytt, utan kan göra typiska semestersysslor, som att läsa och bada. Hon 

vet vad som erbjuds och vad hon kan förvänta sig av resan. Detta tyder på att Emilia har 

utifrån Sun et al. modell (2013) genom sin kännedom, det upplevda värdet om platsen samt 

hennes tillfredsställelse med tidigare resor skapat sig en tydlig image av Ao Nang. Den här 

samlade kunskapen som Emilia har skapat har lett till en känsla av lojalitet mellan henne och 

Ao Nang. 

  

5.5 Att lära känna en destination 
Utifrån Sun et al. (2013) modell Theoretical destination loyalty formation har vi examinerat 

respondenternas grad av kännedom för destinationen, då denna ska enligt modellen påverka 

hur turisterna upplever destinationens image (2013 s.559-560). Exempelvis så anser samtliga 

respondenter att de har en del kunskap om destinationen, såsom geografisk kunskap, denna 

har de fått genom att besöka destinationen. Då deras intressen varierar skiljer sig även deras 

kunskapsområden. Lovisa har exempelvis ett stort intresse för historia, det visar sig i hennes 

kunskap om London, då hon spenderar mycket tid på sådana platser. Magdalena och Emilia 

anser själva att de har mycket hög kunskapsnivå om deras respektive destinationer. Nedan 

förklarar Emilia hur hon har fått den kunskap hon har om Ao Nang idag:  
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Jag har fått den genom att vara där och genom att resa runt där, men också för att mina 

barn, när vi var i Thailand, eftersom att vi åkte tre veckor… min sons fröken var väldigt 

rolig på att ge läxor, han fick intervjua en thailändsk polis, intervjua en munk, lär dig laga 

thaimat. Så faktiskt lite tack vare min sons läxor så har vi åkt polisbil och intervjuat 

munkar… Han fick lära sig läsa rubriker på det thailändska språket, laga mat och han 

skulle sen redovisa för klassen. Och när vi gick till polisen och berättade att vi hade det 

som läxa så ville varenda jävla polis i Ao Nang hjälpa till. Så vi fick åka polisbåt och 

polisbil… och sen har jag varit mycket i Ao Nang, det är det som jag har lärt mig av.  

 

  

Som vi kan läsa ovan har Emilia fått en hel del kunskap om Ao Nang genom att resa runt och 

uppleva platsen. Sun et al. (2013) anser att denna kunskap definieras efter antalet erfarenheter 

som resenären har insamlat efter sina resor. Något som även hittar stöd i Tans (2016 s.1-2) 

forskning (se tidigare forskning) han anser därför att det finns en betydande skillnad mellan 

förstagångsbesökare och återkommande turister. Vi kan se ovan att Emilias kunskap om Ao 

Nang har växt efter många besök, mestadels på grund av antalet besök till destinationen men 

även det Sun et al. (2013) benämner engagemang och lärande. Detta genom hennes sons 

läxor, som har gett henne möjlighet till att fördjupa och engagera sig i platsens kultur genom 

att hon utsätts för situationer som hon inte hade upplevt annars. Ett annat sätt att mäta 

resenärens kännedom om platsen är efter indirekt kunskap (2013 s.561). Detta är Magdalena  

ett exempel på, hon berättar: 

 

 

Jag studerade franska i fyra år, inte bara det utan vi studerade mycket fransk historia, vi 

pluggade om Paris, från att staden uppkom till modern tid, så grundläggande information 

har jag alltid haft. Efter det pluggade jag lite till, hade en humanistisk inriktning i skolan 

där vi pluggade mycket om den franska revolutionen där vi lärde oss om filosoferna och 

lite mer moderna saker [...] Så ja, jag hade all den informationen och den utvecklades 

efter varje besök, jag lärde mig en hel del på museerna, sen så kunde jag läsa franska och 

förstå. Nu har jag inte varit i kontakt så mycket med franskan men jag kan förstå det om 

jag läser, men jag kan inte prata så bra. 

  

 

Magdalena hade en hel del kunskap innan hon började resa till Paris, denna kunskap är 

indirekt då hon fick den genom skolan. Hon förklarar även att den utvecklades ännu mer när 

hon påbörjade sina resor till Paris, detta genom att besöka museum men också genom att 

kunna förstå språket, vilket hjälpte henne att ta sig runt i Paris. Hon berättade även: 

  

 

Enligt mig åker man till levande platser, för att se hur människorna är, hur de pratar, se 

vad de gör, det vardagliga livet som varje människa har, det är det jag gillar att se [...] 

Men ja, man känner igen många platser och tänker dit vill jag åka, dit också, det är lite 

allt möjligt, uppleva kulturen igen [...] För att det är helt fantastiskt, det urbana landskapet 
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är otroligt, du känner att du är på en plats som har blivit utformad på ett otroligt sätt, sen 

är det fullt av parker, det är väldigt levande, mycket vackert [...] jag älskar det, utöver alla 

smaker och dofter, själva platsen är gjord på ett sätt som man bara njuter av.  

  

 

Vi förstår utifrån det vi läser att även Magdalena är engagerad i Paris, dess människor och 

deras vardagliga liv. Detta ger henne ny kunskap vid varje besök, intresset för kulturen öppnar 

många dörrar för fortsatt lärande om Paris. Magdalenas och Emilias sätt att engagera sig i 

deras respektive destinationer påverkar sättet de ser på destinationen (jämför Sun et al. 2013). 

I deras fall verkar detta synsätt ha förändrats positivt då de återkommande gånger valt att åka 

tillbaka. 

  

Emilia berättar exempelvis om en händelse i Thailand då hotellgäster bokat en utflykt via 

hotellet för mer än dubbelt så mycket pengar än henne som åkte dit själv. Vi förstår då att 

genom att veta hur platsen fungerar kan resorna till Ao Nang vara mycket billigare om dessa 

arrangeras privat. Emilia anser även att det finns andra fördelar med att ha god kunskap om 

sin destination, hon berättar hur hon ibland tänker efter ett par semesterveckor i Ao Nang: 

“nej, men nästa gång ska jag åka till Jamaica eller Mauritius [...] ja det var jättekul att vara 

här, men nästa gång blir det någon annanstans”. Ändå fortsätter hon åka tillbaka till samma 

destination: “Det blir Thailand. Därför att jag vet… jag känner mig hemma där, jag känner 

människorna där, jag vet hur det funkar där”. Vi ser att hon har funderingar över att åka till 

andra destinationer, men tilliten till Ao Nang gör att hon ändå åker dit och har på en stark 

beteendesmässig lojalitet enligt Kim et al. (2015 s.175) och Antón et al. (2017 s.240) 

resonemang. Tillit uppnås när turisten är säker på att destinationen kommer att möta eller 

överträffa de förväntningar som personen har på resan (Sannassee & Seetanah 2015). Detta 

ser vi att Emilia har, att åka till Jamaica eller Mauritius kan möjligtvis vara mer exotiskt och 

spännande men Emilia vet redan att Ao Nang kommer att leverera det hon vill ha. När hon 

åker dit känner hon sig som hemma. Då Emilia funderar över att åka till andra platser, men 

ändå ständigt återkommer till Ao Nang har hon tillsammans med den beteendemässiga 

lojaliteten även utvecklat en attitydsmässig lojalitet, detta ses genom den positiva syn hon har 

på destinationen  

 

5.6 Att värdera en destination 
För att förstå hur respondenterna i studien har utvecklat sina destinationers image är en 

genomgång av hur de upplevt sina resor väsentlig, både resans värde och respondenternas 

nivå av tillfredsställelse med resan (Sun et al. 2013 s.559-560). Det upplevda värdet av en 

resa beskrivs som den generella bedömningen av resan utifrån resenärens egna prioriteringar. 

Detta kan vara både kostnader och uppoffringar av resenären eller fördelar som erbjuds under 

resan (2013 s.558-559). Emanuel berättar när han tillfrågas vilka nackdelar han anser 

Mallorca har: “I vanliga fall kan man komma på negativa saker, men när man har varit där 

många gånger, då tänker man inte så mycket på de negativa sakerna för det blir ändå på ett 

sätt en vardag”. Det är intressant att se att Emanuel inte kan komma på negativa delar med 

Mallorca när han blir tillfrågad. Han säger att detta beror på att Mallorca har efter många 
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besök blivit en annan sorts vardag. Detta tyder på att Emanuel har utvecklat en 

tillhörighetskänsla gentemot destinationen. Han har utvecklat en känsla av att vara hemma när 

han är på Mallorca, och har därför svårt att ta upp negativa faktorer som skulle kunna komma 

upp om han möjligtvis hade rest till en destination som han inte besökt tidigare, och därför 

inte haft några förväntningar att förhålla sig till. Genom att veta vad hans resor till Mallorca 

har att erbjuda blir hans förväntningar alltid bemötta och de negativa delarna blir på så sätt en 

del av förväntningen (jämför Sannassee & Seetanah 2015).  

  

Emilia berättar nedan om en prioritering hos henne som får henne att vilja boka in på hotell 

varje gång hon åker till Ao Nang istället för att hyra eller köpa lägenhet: 

 

  

När jag är i Thailand är det så billigt att bo på hotell, [...] och när jag har semester så har 

jag semester, jag vill inte börja kratta poolen, jag vill att någon annan gör det åt mig. Jag 

vill heller inte vara styrd. Om jag äger ett hus i Thailand är det dit jag måste åka, men om 

jag inte gör det kan jag åka till Jamaica eller Hawaii eller vart jag vill.  

 

 

Utifrån citatet ovan kan vi se hur hon prioriterar att bo, på ett sådant sätt att hon inte ska ha 

något ansvar och kunna koppla av direkt när hon landar istället för att behöva ägna sin tid till 

aktiviteter som hör hemma i hennes vardagliga liv. Hon anser att hotellpriserna i Ao Nang är 

så låga att det är en lyx hon kan unna sig när hon är där. Hon vill inte heller köpa sig ett 

boende någon annanstans i Thailand då hon vill ha friheten att kunna åka var hon vill. 

Valmöjligheten att åka till Ao Nang är viktig för henne och hon vill inte att det ska bli en 

slags skyldighet att resa dit. Emilias val om att vid varje besök bo på hotell bidrar till en högre 

tillfredsställelse under resorna. Turisttillfredsställelsen är en betydelsefull del i utvecklingen 

av lojalitet gentemot en destination och beskrivs som kundens helhetsuppfattning av resan. 

Detta kan reflekteras över först när resenären är hemma och kan bedöma resan från början till 

slut (Sun et al. 2013 s.557-558). Samtliga respondenter har varit tillfredsställda under sina 

resor på deras respektive destinationer, vilket i kombination med deras upplevda värde är 

varför de har valt att åka tillbaka. Magdalena sätter i ord varför hon åker tillbaka till Paris i 

följande citat:  

 

  

När jag återkommer, ja då är det att platsen som fascinerade mig så mycket, det jag såg, 

men också tanken om att det är så mycket som jag inte har sett än. Sen också att njuta av 

det dagliga livet, till exempel att sitta på ett cafe med en croissant och det finns inte en 

godare croissant än det, till exempel en gång när jag var i Paris. Det var jätte kallt, det var 

i januari, jag var med min man och vi köpte brända mandlar på gatan [...] och såna saker 

fastnar i minnet, gud vad goda de brända mandlarna var, när vi frös så mycket. 

  

 

För att Magdalena ska fatta beslutet att åka tillbaka till en destination ska det vara en speciell 

plats som erbjuder mycket att upptäcka, vilket Paris har enligt henne. Hon vill ta del av det 

vardagliga livet och beskriver hur hon lever i “nuet” när hon är i Paris. I detta citat berättar 
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hon om ett av många minnen från Paris som bidrar till hennes tillfredsställelse på 

destinationen. Upplevelserna hon hade på plats samt nivån av tillfredsställelse skapar den 

bilden som hon har av Paris idag, detta ökar även viljan att åka tillbaka och hennes 

attitydsmässiga lojalitet gentemot Paris. Denna kan vara stark även om en resenär inte 

besöker en plats regelbundet (Jämför Kim et al. 2015 s.175; Antón et al. 2017 s.240).  

  

5.7 Att bilda en uppfattning 
Sol et al. (2013) modell tyder på att en resenärs kännedom om en destination påverkar dess 

image. Destinationens image definieras tidigare som alla känslomässiga tankar, intryck och 

fördomar som resenärer har gentemot en destination. Imagen formas efter resans slut då 

resenären får tillfälle att utvärdera resan väl hemma. Utifrån respondenternas svar kan vi 

känna igen ett antal faktorer som de känner är fundamentala för att få en positiv bild av en 

destination och därmed vilja åka tillbaka. Emanuel, Emma, Lovisa och Magdalena är 

intresserade av den kulturella och till olika grad den historiska aspekten av sina respektive 

destinationer. Lovisa återger att hon letar upp gamla kyrkor och äldre stadsdelar, hon besöker 

även historiska museum och menar att “det brukar finnas ganska mycket historia genom att 

bara titta på byggnader och kulturen så att säga.”  

  

Vi kan se att ovan nämnda respondenter väljer kulturella aspekter av destinationerna utifrån 

imagen de har skapat av destinationen. När det är dags att välja destination spelar image en 

väsentlig roll, då resenären utgår ifrån denna kunskap för att välja vilka aktiviteter och 

sevärdheter som ska göras under resan enligt Sol et al. (2013 s.559-560). Lovisa återspeglar 

detta genom att hon väljer att besöka historiska platser men även genom att gå runt i själva 

staden och “uppleva” den. Lovisa åker regelbundet till London och berättar att det finns 

mycket saker att göra, “man har alltid någonting nytt att titta på.” Hennes resor går ut på att: 

 

  

gå runt, se mysiga gator, mysiga restauranger [...] det var liksom gå i parker och ta det 

mer lugnt, sen var ju vi och shoppade en del också sådär, men... sen när jag var med nu 

femte gången med mina kompisar [...] då var det väl också lite mer... alltså sightseeing. 

  

 

Utifrån citatet ovan kan vi förstå att Lovisas image av London är att det är en multifunktionell 

stad, hon kan göra en mängd olika saker där vilket hon verkar förhålla sig positivt till. Hon 

nämner även att det alltid finns något nytt att göra, vilket kan motivera hennes vilja att 

fortsätta att åka tillbaka.  

  

En annan faktor som påverkade platsens image positivt är enligt Mårten, Sara, Lovisa, Anna, 

Ola och Magdalena transportförbindelserna på destinationen. Mårten, som åker tillbaka till 

Torremolinos berättar att  

  

Där är de ju fullständigt suveräna. Det finns ju allt, det finns ju tåg, bussar, nu har dom ju 

byggt ut, det är ju tåg [...] senaste har dom ju byggt från Málaga till Torremolinos i alla 

fall.” Han tycker även att det är viktigt att ha möjlighet att hyra bil eller motorcyckel “Det 
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är lätt att ta sig till andra ställen, om man hyr bil. Vilket är hyffsat billigt att göra. Så att 

man kan åka till massa intressanta platser som, ja Rhonda och Casares uppe i Bergen, 

Estepona, Marbella, Gibraltar…” Han lyfte även upp det positiva med möjligheten att 

“lätt ta sig till flygplatsen, det är bara några minuter bort. 

  

 

Därmed påverkar det även destinationens image. Det var dock inte alla respondenter som 

ansåg att transportförbindelserna var lika viktiga när de återkom till sin destination, Emilia 

som åker regelbundet till Ao Nang talar om att transporten där inte är så pålitlig och berättar 

glatt: 

 

  

hahaha det är såhär, det funkar, man tar sig fram, de ordnar det. Men du kanske får sitta 

på taket, [...] hahah men de ordnar alltid så man tar sig fram, men om man står vid 

templet mellan Ao nang och Krabi och det ska komma en lokalbuss… ja det ska komma 

en lokalbuss under dagen men ingen vet när. Så är det, men den kommer! 

  

 

En anledning till att transportförbindelserna inte påverkar Emilias bild av Ao Nang kan vara 

hennes breda kunskap om destinationen (Jämför Sun et al. 2013). Hon är medveten om hur 

det fungerar på platsen och förväntar sig inte att bussen ska komma på utsatt tid. Med denna 

kunskap blir hon inte besviken utan väntar gladeligen då hon redan i förväg vet hur 

transporten fungerar.    

  

5.8 Att ändra prioriteringar   
En återkommande faktor vi kan se hos respondenterna är att det upplevda värdet kan 

försvagas vid förändringar på platsen eller förändrade prioriteringar och värderingar hos 

respondenterna. Ändras det upplevda värdet kan även tillfredsställelsen med destinationen 

förändras vilket kan leda till att resenären kan sluta åka till destinationen eller att den slutar att 

rekommendera den (Jämför Sun et al. 2013 s.558-559). Detta resulterar i att den 

attiydsmässiga lojaliteten försvagas eller försvinner helt. Viljan att återkomma samt 

rekommendera platsen för andra är av stor vikt för att behålla känslan av lojalitet gentemot en 

destination (Kim et al. 2015 s.175; Antón et al. 2017 s.240).  

  

Emma menar exempelvis att både hon och Bad Gastein förändrats väldigt mycket under åren 

hon åkt dit, hon säger att: “det känns som att det är fler nu som åker dit för alkoholen än för 

skidåkningen och det är ju lite synd”. Samtidigt som hon tycker att: “nu när man är lite äldre 

så har man ju ett lite sundare förhållningssätt till alkohol än vad man hade... För jag kan ju 

säga att jag söp mer förut”. Detta gör att hon idag inte känner något behov av att åka tillbaka  

under de mest hektiska veckorna där.  

 

Tidigare var fest och alkohol en hög prioritet för Emma, detta har förändrats med åldern 

därför ser vi att hon känner att en resa till Bad Gastein idag inte skulle ge henne lika mycket 

som det tidigare har gjort. Utifrån det hon berättar kan vi se att det möjligtvis inte är platsen 
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som förändrats så mycket, utan hennes syn av denna. Hon berättar hur det är mer alkohol idag 

och yngre turister. När hon aktivt åkte till Bad Gastein var hon närmare den åldern hon 

beskriver att turisterna är idag och upplevde platsen som annorlunda på grund av det. Här kan 

vi se att Emma tar ett steg bakåt i modellen och i samma stund som hennes värderingar 

förändras, ändras även hennes tillfredsställelse med Bad Gastein åt det negativa hållet, vilket 

innebär enligt Sun et al. (2013 s.557-559) att resenären antingen slutar åka till destinationen 

eller slutar rekommendera den. Emma har inte åkt tillbaka till Bad Gastein på några år och 

berättar att det delvis beror på denna förändring i hennes värderingar, hon berättar dock att 

hon fortfarande rekommenderar platsen till andra. Vilket tyder på att den attitydsmässiga 

lojaliteten hon har till Bad Gastein endast försvagats och inte försvunnit helt. Ett annat sätt att 

tolka Emilias ändrade prioriteringar är genom Kim et al. (2015) forskning, de har visat att om 

kunden upplever att företaget misslyckats, i detta fall destinationen kommer kunden hitta ett 

annat alternativ (2015 s.175-176), vilket vi kan se hos Emilia då hon inte känner ett lika starkt 

behov av att åka tillbaka efter att det destinationen har att erbjuda förändras, eller i hennes fall 

det hon vill få ut av att åka till destinationen.  

  

Även Mårten uttrycker på liknande sätt förändring hos sig själv och att hans syfte med att resa 

har förändrats. Han har idag andra intressen än vad han tidigare haft vilket har förändrat sättet 

han reser på idag. Emilias resvanor har även dem förändrats sedan hon fick barn. Hon brukade 

tidigare åka till Chang Mai i Thailand, men efter hon fick barn blev närheten till havet en 

prioritet och hon började därför åka till Kamala i södra Thailand istället. Då Emilia beslutade 

sig för att sluta besöka Chang Mai övergick hennes beteendemässiga lojalitet till endast 

attitydsmässig lojalitet (Kim et al. 2015 s.175; Antón et al. 2017 s.240). Hon rekommenderar 

fortfarande Chang Mai, men anser att det finns bättre lämpade ställen för henne och hennes 

familj att besöka idag och har därför gjort ett aktivt beslut att inte ha Chang Mai som hennes 

repeater-destination längre. Emilia åkte regelbundet till Kamala tills tsunamin inträffade år 

2004, hon åkte tillbaka med hennes dotter för att försöka hitta hennes försvunna vän utan 

framgång. Denna händelse gjorde att hon slutade åka tillbaka till Kamala och upptäckte då Ao 

Nang, vilket idag är destinationen hon regelbundet åker tillbaka till. Emilia visar ändrade 

värderingar efter tsunamin, känslorna som hon kopplade till Kamala efter tsunamin fick henne 

och hennes barn att inte vilja återvända, då tappade de den så kallade beteendemässiga 

lojaliteten mot platsen för att istället återvända till Ao Nang som har varit hennes 

huvudresmål sedan dess (Jämför Kim et al. 2015 s.175; Antón et al. 2017 s.240).  

  

Andra resenärer som ändrade sitt sätt att resa är Anna och Ola, som slutade åka till Alanya då 

Ola hade svårt att gå: “För vi kunde inte alls vara ute då, han vart ju bara sämre och sämre. Vi 

skulle åka då på hösten, det hade vi ju sagt [...] men det vart aldrig av”. I deras fall handlade 

förändringen inte om vilja utan Olas försämrade hälsa. Svårigheterna att gå fick Anna och Ola 

att sluta återkomma till Alanya, även då de hade utvecklat ett starkt band till platsen, vi kan se 

att detta inte var någonting de gjorde på grund av att de inte var tillfredställda med resorna då 

de hade biljetter till nästa resa som de aldrig nyttjade på grund av att Ola inte längre klarade 

av att ta sig runt på destinationen som tidigare. Även om deras syn på Alanya var densamma 

kunde inte destinationen värderas på samma sätt längre då de inte kunde utföra de aktiviteter 
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de ville på destinationen. Deras bedömning av resans värde kunde inte mätas med vad de 

ansåg destinationen kunde ge de, fördelarna var inte tillräckliga för att fortsätta komma  

tillbaka (Jämför Sun et al. 2013 s.558-559).  

 

5.9 Att lockas till en destination  
En bidragande faktor (även kallad pull-faktor) till återbesök på en destination som samtliga 

respondenter tagit upp är gastronomin på platsen. Sara berättar att maten på destinationen är 

en av hennes tre högsta prioriteringar och om maten är bra kommer hon komma ihåg hela 

resan som bra samt rekommendera destinationen till andra. Hon berättar:  

 

  

Hela syftet med allt var ju också alltid mat, man kanske hade hittat att ‘a men här finns 

det ett as nice burgarställe’ så är det nära [...] den här marknaden. Så då drar man dit och 

sen dit och dit, man gör allt i ett liksom. Man planerar runt matställen man vill till men 

också platser man vill se. [...] Alltid fokus på mat skulle jag säga! 

  

 

Utifrån detta kan vi förstå att gastronomin på en plats kan förhöja både den attitydsmässiga 

lojaliteten och viljan att återkomma samt den beteendemässiga lojaliteten och viljan att 

rekommendera destinationen (Kim et al. 2015 s.175; Antón et al. 2017 s.240). Magdalena är 

ännu ett exempel på detta, hon berättar:  

  

 

...allt från att köpa en baguette från bageriet, köpa fyllningen någon annanstans, köpa vin 

och sätta dig ner i parken för att äta, bara det är anledning nog att åka till Paris [...] det är 

saker som ger ens liv lycka, goda viner, olika sorters mat, typiska och pittoreska 

restauranger [...] i Paris älskar jag att gå till populära restauranger, inte lyxiga, men jag 

gillar tavernas, till exempel platser som min man kände till från folk som bodde där. 

Turistiska restauranger kan jag gå till om jag är hungrig men jag går inte dit annars, alla 

områden har små tavernas på jättefina platser.  

 

 

Magdalena uttrycker att maten i sig är anledning nog att åka till Paris. Detta tyder på en stark 

prioritering av mat under hennes resor och är en av de främsta faktorerna som får Magdalena 

att återvända, vilket även kan kallas för pull-faktor enligt Antón et al. (2017 s.244-245). Hon 

berättar även hur hon drar sig till idylliska restauranger, som helst inte ska vara så turistiska. 

Detta ger livet lycka, enligt henne. Samtidigt ger citatet intryck av att hon tycker om att få en 

känsla av att “vara en av de” i Paris, då hon medvetet söker sig till platser som främst brukar 

locka lokalbefolkningen. Här ser vi möjligen tecken på hur många söker sig till ett andra hem 

under sina resor. Även Emilia undviker turistiska restauranger. Hon föredrar restauranger som 

thailändarna själva äter på, då hon anser att de restaurangerna har vällagad och bäst mat.  

  

Vi har även identifierat andra prioriteringar hos våra respondenter, Anna, Ola och Emilia har i 

sina respektive intervjuer berättat om osäkra situationer på sina destinationer där 
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lokalbefolkningen har bidragit till en känsla av säkerhet hos de. Utifrån deras reflektioner kan 

vi tolka att denna känsla av säkerhet förbättrar helhetsbilden av semestern och därmed 

intentionen till att åka tillbaka. Anna och Ola reflekterar kring en kväll i Alanya då de hade 

problem med att hitta tillbaka till hotellet:  

 

  

Anna: Det blir ju så mörkt där! Det var strömavbrott.  

 

Ola: Vi hittade inte hem, vi visste inte vart vi var. Tillslut mötte vi någon gubbe. 

 

Anna: Han var affärsman, han såg ju hur vi snurrade runt. Jag var grinfärdig, jag menar 

när det är alldeles kolsvart så tänker man ju... nu blir man överfallen. Fast man aldrig har 

sett en tendens till något sånt. Men då kom han fram och frågade vart vi skulle. Då sa han 

‘lilla vän’ så tog han mig i handen och förklarade vägen hem och det var inte långt haha. 

 

 

Anna berättar att hon vid detta tillfälle kände sig osäker på en plats hon tidigare alltid känt sig 

trygg på. Sannassee & Seetanah (2015) resonerar kring hur kännedom, förtroende och tillit 

samspelar för att skapa ett starkt band till destinationen (2015 s.772-772). Vi kan se hur Anna 

och Ola tvivlade lite på sin kännedom om platsen i en osäker situation då hon berättar att hon 

aldrig sett tendenser till våld omkring sig under sina resor men säger att hon i stunden trodde 

att de kunde bli överfallna. Vi kan läsa att hon blir upprörd på ett sätt som hade kunnat 

förändra hennes image av Alanya negativt, men förändrades istället positivt när en man med 

kunskap om området de befann sig i hjälpte dem hem. Där utvecklades ett förtroende mellan 

de och mannen då de förlitade sig på honom och att han skulle hjälpa dem. Anna och Ola har 

även berättat om ett annat tillfälle som har bidragit till en förstärkt känsla av trygghet i 

Alanya: 

 

  

Ola: Anna glömde plånboken i taxin en gång, taxichauffören visste var vi bodde… Han 

var dit med plånboken till hotellet, och han skulle inte ha något betalt! 

 

Anna: Nej jag skulle ge han en slant, men han vägrade. Han tog inte emot det, han 

vägrade. Där också är en fördel när man kände... för att vi var bekant med en, han var 

juvelerare och gift med en norska, det var dit vi tog taxin och jag betalar och drog väl inte 

åt blixtlåset på väskan, så den ramlade väl ut och när jag kommer in då till honom. Då 

märkte jag att plånboken var borta, då tar han telefonen, och ringer till vårt hotell, när de 

pratar så kommer taxichauffören in på hotellet och lämnar plånboken. Jag menar 

kommunikationen där, hur skulle jag ha betett mig, inte hade jag kunnat ringt och… de 

snackar ju turkiska. Nej hjälpsamma så in i norden! 

  

 

Ola tar upp att Anna tappade bort sin plånbok i en taxi men att taxichauffören kom tillbaka 

med den till deras hotell. Något som förvånar både Ola och Anna är hur mannen inte ville ha 

pengar efter att ha lämnat tillbaka plånboken, utan endast lämnade tillbaka den för att göra rätt 
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för sig. Här bekräftas förtroendet som började bildas gentemot befolkningen i Alanya då 

chauffören visar god moral. Förtroendet som skapats kan även enligt Sannassee & Seetanah 

(2015) gå över till tillit genom erfarenheter som erhålls väl på destinationen (2015 s.772-773), 

något som händer i Anna och Olas fall. Anna berättar även om fördelarna med att ha utvecklat 

relationer med några bosatta människor, hon berättar att hon inte hade kunnat kommunicera 

problemet till hotellpersonalen utan hjälp från någon som behärskar språket. Vi kan utifrån 

båda citaten se hur Anna och Olas känsla av trygghet ökar samtidigt som vi kan se hur de 

utvecklar en stark känsla av tillit gentemot lokalbefolkningen i Alanya efter att ha behövt ta 

emot hjälp, men speciellt efter hur individerna de mötte skötte situationen. Exempelvis efter 

att taxichauffören vägrat ta emot pengar. Flera respondenter har uttryckt en liknande 

inställning till lokalbefolkningen i deras respektive destinationer och vi kan även tolka hur 

denna inställning bidrar till känslan av trygghet på destinationen.  

  

Emilia är ett annat exempel på detta, hon förklarar att efter att ha åkt tillbaka till Ao Nang så 

många gånger känner hon att hon och sina barn är trygga: “Därför att när jag har rest ensam 

med barnen har det känts tryggt [...] därför att de är väldigt... jag känner många där nu, om 

någonting skulle hända så skulle de kunna ta hand om barnen [...] och det har känts tryggt 

med barnen, väldigt gästvänligt, så är det”. I citatet visar även Emilia stark tillit till Ao Nang 

på grund av lokalbefolkningen. Kännedomen om att människorna på platsen är pålitliga och 

skulle kunna ta hand om hennes barn visar detta. Det verkar även som att hennes och barnens 

trygghet värderas högt när hon ska resa tillbaka till Ao Nang vilket höjer det upplevda värdet 

på hennes resa, vilket i sin tur förbättrar hennes tillfredsställelse med resan.  

  

Samtidigt som hon värdesätter trygghet högt har vi även sett att Emilia har varit med om en 

del osäkra situationer i Thailand, men hon menar att hon inte kan komma på en specifik 

anledning som skulle kunna få henne att sluta åka tillbaka förutom om ett krig bröt ut eller 

under en viss period om UD avråder från att besöka platsen: 

  

 

...Vi har hamnat i Bangkok en gång i en stor demonstration, det var folk som blev skjutna 

och då vägrade taxichauffören som körde ta oss till flygplatsen så då fick vi gå, då var 

inte ungarna med. Sen var vi i Bangkok när presidenten blev störtad, då ringde min 

mamma i panik, för att hon visste att vi var i Bangkok då [...] Nej jag har aldrig känt 

mig… jag vet att det finns brottslighet i Thailand, och det är en militärdiktatur och det ska 

man vara medveten om, det är väldigt mycket fattigdom, men å andra sidan så lever så 

många på turismen, så att det är på ett sätt värt att åka dit för att bidra till deras… till 

folket. Jag har aldrig blivit bestulen, min son har opererats, var med i en olycka och legat 

på sjukhus där, jättebra sjukvård […] Asså det har hänt så mycket i Thailand, de störtade 

presidenten och tsunamin och… jag kan inte komma på någonting som skulle få mig att 

sluta åka dit… Om UD avråder, man ska alltid lyssna till det UD avråder som svensk. 

Eller om det blev ett krig. 

  

 

Hon berättar att hon har varit i Bangkok när presidenten blivit störtad men klarade sig bra, 

hon resonerar även kring brottsligheten i landet samt fattigdomen och berättar att hon anser att 
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vi måste vara medvetna om Thailands politiska tillstånd, då det är militärdiktatur där, men att 

hon känner att hon inte vill sluta åka tillbaka då turismen är det en stor del av det 

befolkningen försörjer sig på. Hon värdesätter människors tillstånd högre än politiken. Emilia 

berättar även att hon aldrig har blivit bestulen där samt att hennes son har efter en olycka 

behövts opereras. Hon upplevde att sjukvården var jättebra där vilket förhöjde hennes tillit till 

platsen då platsen överträffade hennes förväntningar. 

  

Angående destinationens säkerhet påstår Emma att det känns tryggare att vara på 

destinationen ju fler gånger hon har besökt den: “Det känns tryggt [...] jag tycker det blir så 

när man kommer till nya ställen och har varit där flera gånger, när man lär känna det mer och 

mer och känner sig tryggare”. Utifrån Emmas citat verkar det som att kännedomen och tilliten 

hon har utvecklat gentemot destinationen påverkar hur trygg hon känner sig i Bad Gastein. 

Hon berättar att det är genom att vara på samma destination ett antal gånger som tryggheten 

växer. Genom att lära känna destinationen utvecklas ett förtroende och en tillit som skapar en 

känsla av trygghet (Jämför Sannassee & Seetanah 2015 s.772-773). 

  

Magdalena är överens med Emma men påstår att hon vill veta att det finns hjälp att få om det 

skulle behövas: “Det har aldrig hänt mig att någon har rånat mig på gatan eller så, men jag 

tänker att om man har ett problem vill jag veta att det finns en ambassad eller konsulat, att ha 

något som finns bakom en vid behov”. Magdalena är enig med Emmas resonemang men vill 

däremot ha stöd från sitt land på hennes resmål, hon berättar att även om hon aldrig har blivit 

rånad eller liknande på sin destination är det viktigt för henne att denna ska ha en ambassad 

eller ett konsulat tillgängligt om något skulle inträffa under en resa, detta kan påverka hur hon 

väljer ett nytt resmål att resa till, då säkerhet är en prioritering hos henne (Jämför Sun et al. 

2013). Även Anna och Ola prioriterar säkerheten på destinationen, de resonerar kring osäkra 

förhållanden i Turkiet: 

  

 

Anna: Men Turkiet, det fascinerade lite på den tiden. Sen var det väl, för jag vet att natten 

innan vi skulle åka dit låg jag och tänkte ‘är det så bra att åka till Turkiet?’ Man visste 

inte så mycket om det då. Man visste ju om att det var en annan religion och att det var 

diktatur... [...] Vi hade... vi har ju bokat två resor som vi fick avboka på grund av 

oroligheter där. För att man tordes inte... 

 

Ola: Det var väl inte oroligheter där, men det var runtomkring. Inte i Turkiet var det 

oroligt, men oroligt runt omkring. 

  

 

Första gången Anna och Ola skulle resa till Alanya hade de ingen kännedom om platsen och 

var därför oroliga för att det inte var en säker plats. På grund av att det inte var ett lika vanligt 

resmål på den tiden enligt dem bidrog det till en känsla av osäkerhet. Efter besöket när de 

hade kunskap om destinationen försvann denna känsla. Utifrån det de berättar kan vi förstå att 

säkerhet är en viktig faktor för att de ska vilja besöka destinationen då Anna berättar att de 

avbokat två resor till Alanya på grund av att det varit oroligt i länder runt Turkiet. Detta är 



34 

 

inte något som fått dem att sluta besöka destinationen, då de fortsatt åka dit när det blivit 

lugnare. Emanuel har däremot berättat att han har besökt Turkiet när det var osäkert i landet:  

 

 

Jo det hade precis börjat bli lite oroligt, när vi bokade hade det precis blivit en attack, av 

IS [Islamiska Staten] i själva Turkiet, det var inte jättenära där vi var, och vi visste ju om 

det, det visste vi, men samtidigt var det ‘vi kommer att bo på resort’ vi vet att resorten 

inte var superstor, och att platsen var utanför.  

  

Då Emanuel valde att resa till Turkiet även om det precis varit en attack i landet kan vi se att 

säkerhet inte är en lika viktig faktor för alla respondenter vid val av resmål. Sannassee och 

Seetanah (2015) menar att resor köps utifrån resenärens egna värderingar vad gäller risker på 

destinationen baserat på graden av tillit resenären känner för destinationen. Vidare menar de 

att tillit endast går att uppnå om resenären besökt platsen tidigare (2015 s.772-773). Det 

Emanuel säger tyder på att han förlitade sig på att attacken inte skett nära destinationen de 

skulle besöka samt att det skulle vara tryggt på resorten han skulle bo på. Om det varit 

Emanuels första besök i Turkiet hade han kunnat resonera annorlunda och därmed välja ett 

annat resmål.  

  

5.10 Att känna sig som hemma  
Sun et al. (2013) modell visar att tidigare nämnda faktorer kan bidra till en känsla av lojalitet 

gentemot en destination. Även om samtliga respondenter uppnår dessa faktorer är det endast 

ett fåtal som utvecklat en stark känsla av lojalitet. Däremot har samtliga utvecklat vad Kim et 

al. (2015 s.175) och Antón et al. (2017 s.240) benämner som attitydsmässig lojalitet. Det är i 

dagens läge inte alla respondenter som åker tillbaka till sina respektive destinationer något 

som presenterats tidigare, dock rekommenderar samtliga respondenter platsen till andra. 

Något både Opperman (2000) och Sun et al. (2013) syftar till i deras respektive forskning (se 

tidigare forskning) är hur de minskade marknadsföringskostnaderna visar varför 

återkommande besökare är att föredra på en destination (2000 s.78; 2013 s.549). Intervjuerna 

som genomfördes med studiens respondenter visade att samtliga rekommenderar sina 

respektive destinationer och på så sätt marknadsför den för vänner och bekanta. Detta tyder på 

att denna undersökning stöds av ovan nämnda författares resonemang gällande varför 

repeaters är att föredra. 

  

Att ta reda på vilka faktorer som ökar viljan att åka tillbaka till en destination hos turisterna är 

essentiellt menar Stylos et al. (2017 s.25-26). Vi har sett att invånarna på destinationen är en 

stark bidragande faktor till viljan att komma tillbaka hos respondenterna. Sara anser att 

kontakterna som utvecklas är det bästa med att åka tillbaka till samma destination, hon anser 

att det skapar en igenkänningsfaktor med människorna och med destinationen, det är dessa 

kontakter som formar resan och ger värdefulla minnen enligt henne. Sara anser att det är 

människorna som är den främsta faktorn till de positiva minnen hon förknippar med platsen 

och förstärker viljan att vilja åka tillbaka. När nya relationer utvecklas på en destination kan 

även kännedomen, det upplevda värdet samt tillfredsställelsen förstärkas då turisten känner 
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samhörighet med platsen (Jämför Sun et al. 2013 s.557). Under Saras resor till London 

utvecklade hon ett kontaktnät för att några år senare bosätta sig i staden. Hon berättar att hon 

alltid varit fascinerad av platsen och vart hon än varit i världen, exempelvis när hon rest i 

Australien berättar hon att hon kände avund till de som under den tiden var i London. Hon tog 

steget att flytta dit kort efter det, vi kan se att idag har ett starkt band skapats mellan henne 

och platsen vilket är ett bevis på den tillit hon känner för staden och att den ska leverera det 

hon förväntar sig.  

 

Sara är den enda av respondenterna som har flyttat till sin destination, men de flesta 

respondenter har utvecklat band till sina respektive destinationer genom olika faktorer såsom 

exempelvis människorna på platsen. Samtliga har utvecklat förtroende och tillit till att 

destinationen ska möta deras förväntningar. Emilia uppger att hon lärt känna fyra personer så 

väl att hon idag ser dem som en del av hennes familj. Hon tycker svenskar och thailändare är 

ganska lika och berättar att hon känner sig väldigt väl omhändertagen av thailändarna:  

  

 

Jag gillar deras mentalitet, att de är väldigt gästfria, väldigt hjälpsamma och det känns 

som du vet, när man kommer hem till någon som säger ‘känn dig som hemma’, så känns 

det där, man känner sig inte i vägen [...] Om jag är på stranden med barnen och vi går och 

badar så tittar jag bara upp på en av massörerna och nickar åt grejerna så håller de ett öga 

på det.  

  

 

Emilia har efter ett stort antal resor till Thailand tagit del av den thailändska kulturen och lärt 

känna lokalbefolkningen, detta har gjort att hon har utvecklat en känsla av att vara hemma när 

hon är där på semester. Genom relationerna hon har utvecklat känner hon att hon aldrig är i 

vägen och kan be människorna där om hjälp, detta visar på stark tillit till Ao Nang och 

lokalbefolkningen (Jämför Sannassee och Seetanah 2015 s.772-773). Även Anna och Ola har 

under sina resor till Alanya mest umgåtts med lokalbefolkningen, de känner likt Emilia en 

stark samhörighet till destinationen på grund av invånarna, detta förklarar de nedan: 

  

 

Ola: Men när man kom till Alanya, det var ungefär som om man kom hem på sätt och vis. 

Man kände ju till allting.  

 

Anna: Ja det var det. 

 

Ola: Och dom kände ju igen en när man kom tillbaka, man behövde ju inte gå på en 

restaurang, utan de hejade ju ändå. De kände ju igen en. 

 

Anna: Vi trivdes där, det hjälps inte.  

 

Ola: Jag tror att det är annorlunda där idag. 

 

Anna: Det tror jag. Man flöt in där på något vis. 
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Ola: Det var ingen som tyckte att man var annorlunda än dem inte. Man var inte det.  

 

  

Genom människorna på platsen har ett starkt band utvecklats mellan dem och destinationen. 

Utifrån detta förstår vi att människorna på destinationen är deras främsta pull-faktor för att 

regelbundet åka tillbaka till Alanya. De känner att de hörde hemma på destinationen och 

utifrån citatet ovan kan vi förstå att de både förlitade sig och förväntade sig att destinationen 

skulle leva upp till deras förväntningar.  

  

Samtliga respondenter har besökt respektive destination tre eller fler gånger, Emilia, Anna, 

Ola och Emanuel är de som regelbundet åker eller åkte till sina destinationer. Det är endast 

Emilia, Magdalena, Anna och Ola som upprepade gånger har valt samma boende. Magdalena 

kände att hon blev väl omhändertagen efter sitt första besök på hotellet och därför fortsätter 

bo där. Anna och Ola kände likt Magdalena hur de blev väl omhändertagna på hotellet och 

Anna berättar hur de har testat ett antal hotell i Alanya: 

  

Även om push- och pull-faktorerna betraktas som två separata beslut bör dessa inte betraktas 

som helt oberoende av varandra. Känslorna driver människor till att resa och de emotionella 

fördelarna av semester drar dem till destinationen. Den ena fungerar inte utan den andra 

(Antón et al. 2017 s.245; Klenosky 2002 s.385). Klenosky menar även att destinationens pull-

faktorer förstärker motivationen för push-faktorerna (2002 s.386). 

  

 

Ja vi provade ju en del, men sen vart det ju samma. Men då när vi hade bestämt, när vi 

hade börjat vara på det här hotellet så skrev jag bara ner, att nu kommer vi då och då och 

vi vill ha rum nummer 9 tror jag det var. Det var ett hörnrum och det fick vi. Så stod det 

alltid en stor blomsterkorg och så en vinflaska när vi var där. 

  

 

Anna och Ola slutade boka deras hotell via hotellagenturer och föredrog istället att skriva 

direkt till hotellet när de skulle boka för att på så sätt bli bättre omhändertagna, då 

hotellpersonalen visste vilka de var och därför skapade ett mervärde för dem genom blommor 

och vin vid ankomst. I och med att Anna skrev brev till dem och att hotellpersonalen då visste 

vilka de var fick de även samma rum vid varje resa, det ter sig även som att detta bidrog till en 

känsla av att Alanya var deras andra hem under semestern. 
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6. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka svenskar som återupprepade gånger reser 

utomlands till samma destination, vi ville ta reda på varför de väljer att ständigt återkomma 

till samma destination och vad som får resenärerna att känna lojalitet gentemot destinationen. 

Studien har grundats i två frågeställningar. Dessa är Vad motiverar en repeater att återvända 

till samma destination istället för att resa till olika platser? samt Hur utvecklar repeaters en 

känsla av lojalitet gentemot destinationen? För att besvara dessa har endast respondenter som 

rest till samma utländska destination minst tre gånger intervjuats.  

  

Den tidigare forskning som presenterats har behandlat lojalitetens positiva påverkan på 

besökares framtida val av destination samtidigt som annan forskning visar att turismnäringen 

har prioriterat att locka nya turister till destinationen istället för att behålla de nuvarande 

besökarna. Vidare har tidigare forskning visat att det finns brister i forskningen när det gäller 

tillit och förtroende för att turisten ska skapa ett band till destinationen. Denna studie avser att 

studera repeaters motivation till att återvända kvalitativt och på så sätt tillföra en djupare 

kunskap till fältet då tidigare forskning studerats kvantitativt.  

  

Den tidigare forskningen inom ämnet har legat till grund för den teoretiska referensramen i 

denna studie. En sammanställning av David Klenosky, Carmen Antón, Carmen Camarero, 

Marta Laguna-Garcia, Maryam Yousefi och Azizan Marzukis respektive studier har 

genomförts där definitioner för push- och pull-faktorer har presenterats för att identifiera de 

främsta faktorerna till att åka på semester samt valet av semesterdestination. Vidare 

utformades en tolkning av Xiaoxia Sun, Christina Geng-Qing Chi samt Honggang Xus 

hypotesmodell för att på så sätt förstå hur respondenterna skapar lojalitet gentemot 

destinationen. Raja Vinesh Sannassee och Boopendra Seetanahs tillitsutvecklingsmodell 

användes för att stödja lojalitetsutvecklingsmodellen. Avslutningsvis tillämpades en 

sammanställning av Miran Kim, Christine Vogt, Bonnie Knutson, Carmen Antón, Carmen 

Camarero samt Marta Laguna-Garcías kategorisering av lojalitetsmetoder för att mäta 

respondenternas resetendenser till en specifik destination.  

  

Resultatdelen som denna studie har presenterat har syftat till att identifiera de främsta faktorer 

som bidrar samt motiverar resenärerna till att vilja resa tillbaka till samma destination ett 

flertal gånger samt vad som krävs för att en repeater ska utveckla en känsla av lojalitet 

gentemot sin huvuddestination.  

  

En viktig aspekt som har uppkommit under studiens gång är hur dagens moderna resmönster, 

som omfattar såkallade sensation-seekers (individer som söker nya upplevelser och inte vill 

resa tillbaka till samma platser återkommande gånger) inte utesluter resenärer som vill besöka 

samma destination. Vi har upplevt att resenärerna inte är sensation-seekers eller repeaters utan 

att en resenär kan vara båda, i olika grad. De kan vilja söka sig till nya upplevelser samtidigt 

som de ibland vill återkomma till det kända och det bekväma.   
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6.1 Slutsats 
Resultatet visar att det som motiverar en resenär kan vara obetydligt för en annan. Antón et 

al., Yousefi och Marzuki identifierade Nyhet och kunskapssökning, självförbättring samt vila 

och avkoppling som de främsta push-faktorerna. Denna undersökning har identifierat Komma 

bort från vardagen, Upptäcka nya platser samt Avkoppling som de främsta faktorerna till att 

respondenterna reser utomlands. För att återkoppla till frågeställningen “Vad motiverar en 

repeater att återvända till samma destination istället för att resa till olika platser?” har pull-

faktorer hos respondenterna analyserats, då destinationens egenskaper är det som avgör vart 

en resenär ska resa. De främsta pull-faktorerna som Antón et al., Yousefi och Marzuki 

identifierade var Kulturella och Historiska attraktioner, Turismfaciliteter samt Miljö och 

Säkerhet. Denna studie har däremot identifierat Klimat, Gastronomi samt En känsla av att 

vara hemma som de främsta pull-faktorerna. Även om push- och pull-faktorer är uppdelade är 

de i ständig samverkan och går därmed inte att urskilja helt. Med detta är det främst klimatet 

och gastronomin på destinationen som motiverar respondenterna att åka tillbaka till deras 

respektive destinationer tillsammans med känslan av att de tillhör destinationen och därmed 

känner sig som hemma, även säkerheten på platsen har identifierats som viktigt för 

respondenterna. Tidigare forskning (Huang & Hsu 2009 s.42) visade att shopping, kunskap 

om destinationen samt möjlighet till avkoppling var starkt bidragande faktorer till viljan att 

åka tillbaka. De två sistnämnda är något som även visats i denna studie, dock inte i samma 

utsträckning. Shopping är däremot en faktor som inte har visat sig vara av lika stor vikt hos 

våra respondenter när de väljer att resa tillbaka till samma destination.  

  

Att upptäcka nya platser är något som har visat sig vara viktigt för majoriteten av 

respondenterna, ändå väljer de att åka tillbaka till den destination de har bred kunskap om. 

Många anser att det är positivt att redan känna till platsen då de vet vad de kan förvänta sig av 

resan och på så sätt kan de koppla av och börja sin semester på en gång, vilket bidrar till 

högre upplevt värde av destinationen hos respondenterna. En högre säkerhet på destinationen, 

dels från människorna men även att det finns hjälp att tillgå vid behov på destinationen har 

visat sig påverka våra respondenters helhetsbild av resan och därmed höjt intentionen att åka 

tillbaka.  

  

Engagemang gentemot destinationen visade sig i många fall motivera respondenterna. De som 

visade ett högre intresse för destinationens människor och kultur visade sig även utveckla en 

högre kunskapsnivå än respondenterna med en lägre intressenivå för destinationen. Denna 

insamlade kunskap skapade möjligheter för respondenterna att anpassa deras resor efter egna 

prioriteringar och värderingar. Vilket i sin tur leder till en bättre helhetsupplevelse, högre 

tillfredsställelse samt en bra image av destinationen, vilket är väsentligt för ett återbesök. En 

destinations image kan ändras över tiden om platsen eller personens prioriteringar förändras, 

vilket kan leda till att en repeater slutar åka till sin destination. Exempelvis en respondent som 

på grund av försämrad hälsa slutade åka, eller en annan som inte har samma alkoholvanor 

som förr och åker därför inte tillbaka på samma sätt som förut. 

  

För att återkoppla till frågeställningen Hur utvecklar repeaters en känsla av lojalitet gentemot 

destinationen? kan vi tyda att ovan nämnda motivationsfaktorer till att åka tillbaka, 
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tillsammans med människorna och känslan av att vara hemma är det som skapar en stark 

lojalitetskänsla gentemot destinationen hos våra respondenter. Det förekommer en känsla av 

lojalitet hos samtliga respondenter gentemot sina huvudresmål då de rekommenderar 

destinationerna till andra. Detta innebär enligt Kim et al. (2015) och Antón et al. (2017) att de 

har en attitydmässig lojalitet. Vilket i denna studie har förefallit är den form av lojalitet som 

krävs för att vara en repeater. Utefter respondenternas svar har vi kunnat tyda att det 

tillsammans med den attitydmässiga lojaliteten även krävs beteendelojalitet för att en 

respondent medvetet ska uttrycka en känsla av lojalitet.  

 

Även om tidigare nämnda faktorer identifierades som de främsta pull-faktorerna för våra 

respondenter att åka tillbaka till respektive destination vill vi tillägga människorna som en 

starkt bidragande faktor för återbesök. Majoriteten av respondenterna nämnde destinationens 

gastronomi som motiv till att åka tillbaka, det verkade dock igenom alla intervjuer som att 

detta motiv inte är lika starkt bundet till en lojalitetskänsla gentemot destinationen då vi 

utifrån intervjuerna tolkat att respondenterna som kände starkast lojalitet gentemot sin 

destination även hade ett stort intresse för människorna på destinationen, samt hade utvecklat 

relationer med lokalbefolkningen. Dessa relationer verkade ge respondenterna starkare 

motivation till att återvända. Även majoriteten av respondenterna visade starka känslor av att 

tillhöra samt en “känsla av att vara hemma” på sina huvudresmål.  

  

6.2 Förslag till vidare forskning 
Eftersom denna studie endast avgränsats till respondenter från Sverige vore det intressant att 

utföra en komparativ studie med repeaters från olika länder för att se om kulturen kan påverka 

motiven till återkommande besök till samma destination. Det vore även intressant att studera 

om klassaspekter påverkar synen på återbesök till en destination, detta är något som inte 

framkommit i vår studie då ekonomiska frågor utelämnades från intervjuerna. Då de äldre 

respondenterna i denna studie är mycket välberesta och har blivit repeaters skulle det även 

vara av intresse att studera om åldern bidrar till viljan att hitta ett repeater-resmål. En annan 

intressant aspekt att studera vidare om är vad som krävs av en destination för att en repeater 

ska vilja köpa en bostad där, detta var något denna studie uteslöt då det går att anta att 

personen i fråga har utvecklat en känsla av lojalitet vid ett bostadsköp.  
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Intervjuer  

Personlig intervju 2017-04-09 - Magdalena 

Personlig intervju 2017-04-10 - Emma  

Personlig intervju 2017-04-10 - Mårten  

Personlig intervju 2017-04-15 - Emilia  

Personlig intervju 2017-04-18 - Anna och Ola  

Skypeintervju 2017-04-18 - Sara 

Personlig intervju 2017-04-18 - Emanuel  

Personlig intervju 2017-04-19 - Lovisa   



 

 

Bilaga 1  
Intervjumall  

 

- Vilken destination har du varit på 3 eller fler gånger?  

- Har du någon anknytning till destinationen? Så som arbete, boende, släktingar etc. ?  

- Ska du åka dit igen? När?  

 

Resevanor (Allmänt) 

- Hur ofta reser du på semester?  

- Vad är det som får dig att vilja åka på semester?  

- Vad är målet med dina semestrar?  

- Vad är det som får dig att välja en specifik destination? Vilken sorts marknadsföring lockar 

dig mest?  

- Hur väljer du dina resmål?  

- Åker du ofta till olika destinationer?  

- Tar du reda på information om resemålet innan?  

 

Destinationen  

- Vad var det som fick dig att åka dit från början? 

- Vad var det som fick dig att åka dit andra gången?   

- Vad är det som är bra med den destinationen?  

- Vad är syftet med din resa dit?  

- Åker du dit regelbundet? - Hur ofta åker du dit?  

- Varför åker du tillbaka dit?  

- Har du mycket kunskap om destinationen?  

- Hur bor du på platsen? -  

- Upplever du att du undviker “turistfällor” efter flera besök på destinationen?  

- Upplever du att du blir igenkänd och uppskattad på destinationen när du kommer tillbaka?  

- Hur anser du att transportförbindelserna är på destinationen?  

- Känner du dig säker på destinationen? Varför/Varför inte?  

- Finns det något du tycker är negativt med destinationen?  

- Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att åka tillbaka till samma destination? 

 

Ändringar över tid  

- På vilket sätt har destinationen förändrats sedan ditt första besök? 

- Hur har dina besök utvecklats från första gången till idag?  

- Har du lärt känna människor på platsen?  

  

Övriga frågor  

- Finns det någon aktivitet/plats du besöker varje gång där? 

- Har du lärt dig språket eller utvecklat språket som talas på destinationen?  

- Skulle du vilja skaffa ett boende på destinationen? Varför/Varför inte? 

- Rekommenderar du destinationen till andra? – Varför/Varför inte?  



 

 

- Åker de du rekommenderar platsen för dit? 

- Vad skulle få dig att sluta åka till destinationen?  

- Berätta om en typisk semestervecka utomlands.  

- Berätta om en bra och en dålig resa.  

  



 

 

Bilaga 2  

Hypotesmodell av lojalitetsutveckling  

 

 


