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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att utvidga kunskapen om generella resmotiv hos äldre turister på 

besök i Stockholm. Detta för att bidra med kunskap som kan förbättra produkterna för och 

marknadsföringen mot denna målgrupp.  

 

Äldre turister är en intressant grupp att undersöka då de ofta behandlas utifrån stereotypa 

uppfattningar och antaganden om likhet. Gruppen är dock på inget sätt homogen. För att 

förstå gruppen bättre är det nödvändigt att använda sig av undersegment. Undersökningen 

intresserar sig för om det är fruktbart att göra undersegmenteringar med hjälp av variablerna 

resvana och livssituation. Variablerna baseras på Pearces teori och modell travel career 

patterns approach. Från denna modell hämtar undersökningen också de behovsfaktorer som i 

olika utsträckning är avgörande för varför människor reser. Empirin samlades in genom 

enkäter och bearbetades i SPSS. Genom att jämföra de förväntade resultaten som teorin pekar 

på med resultatet från enkäterna vi samlade in kan vi konstatera att modellen inte har varit 

fruktbar för att indela gruppen äldre turister i undersegment. Vi menar därför att teorin inte 

går att tillämpa när vi befinner oss inom en och samma livsfasgrupp. 

 

Undersökningen resulterade även i en rangordning av de behovsfaktorer/resmotiv som de 

äldre turisterna i studien ansåg viktigast. De högst rankade behovsfaktorerna var omväxling, 

relation/säkerhet, nostalgi, natur, samt självutveckling kopplad till destinationen. 

Nyckelord: resmotiv, äldre turister, resvana, livsfas 

Abstract 

The purpose of this paper is to increase the knowledge of general travel motives among 

elderly tourists visiting Stockholm. This is to contribute to knowledge that can improve the 

products and the marketing towards this target group. 

Older tourists are an intriguing group to study since they are often treated on the basis of 

stereotypical beliefs and assumptions of similarity. The group, however, is by no means 

homogeneous. To better understand the group, it is necessary to make use of sub-segments. 

The study is interested in whether it is fruitful to make segments based on travel experience 

level and life situation. The variables are based on Pearce’s theory and model: travel career 

patterns approach. From this model, the study also gathered the travel motivation factors that, 

in a shifting extent, are essential to why people travel. Empirical data were collected through 

questionnaires and were processed in SPSS. By comparing the expected results drawn from 

the theory to the results of the surveys, we have established the view that the model has not 

been fruitful for segmenting elderly tourists. We therefore believe that the theory can not be 

applied when we examine a single life-cycle group.  

The investigation also resulted in a ranking of the travel motivation factors that the older 

tourists thought most important. The highest ranked travel motivation factors were; novelty, 

relationship/security, nostalgia, nature, and self-development linked to the destination. 
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Inledning 

 

Äldre resenärer är en grupp som såväl turismbranschen som den akademiska världen på senare år har 

börjat intressera sig för allt mer. Den turismvetenskapliga forskningen har upptäckt en ny intressegrupp 

som tidigare behandlats missgynnsamt genom homogena antaganden och förenklande stereotyper. 

Branschen har även de insett att den äldre generationen och den generation som nu börjar komma upp i 

åren, av olika anledningar inte finner sig i att klumpas ihop i ett homogent segment. Av andra 

anledningar har dagens äldre också mer kapital och möjlighet att leva ett aktivt liv långt upp i åldrarna. 

Äldre har blivit och kommer för branschen att fortsätta att bli en allt mer viktig målgrupp (Horneman 

m.fl., 2002, Faranda & Schmidt, 1999, Sangpikul, 2008). 

 

Denna studie inriktar sig dock inte enbart mot äldre, den intresserar sig även för resmotiv. Resmotiv kan 

beskrivas som det som befinner sig i bakhuvudet när människor bestämmer sig för att göra en resa. 

Resmotiv kan vara både biologiska och sociokulturella. De är, kort sagt, de uppfattade mänskliga behov 

som resenären genom resan tänker uppfylla. Genom resmotiv kan man börja förklara varför människor 

reser som de gör, dit de gör det och varför de beter sig som de gör på platsen. Självklart kan man inte 

göra alla dessa förutsägningar enbart baserade på resmotiven, människan är en komplicerad varelse och 

det finns en mängd olika variabler som spelar in. Många forskare har dock sett motivation som 

drivkraften bakom alla handlingar och ett stort intresse har därför riktats mot området (Pearce, 2005:50).  

 

Denna undersökning har, efter en del vändor fram och tillbaka, kommit att handla om äldre turister i 

Stockholm och deras generella resmotiv. Med detta val hoppas vi kunna bidra med ett antal olika 

diskussioner relaterade till ämnet. Först och främst ger det oss en möjlighet att bidra till kunskapen om 

Stockholms äldre besökare. Med vilka resmotiv reser dem generellt? Genom detta hoppas vi kunna 

bidra till utvecklandet av mer heterogena turismprodukter, anpassade till de olika typerna av äldre 

resenärer som besöker Stockholm. Genom denna kunskap kan även marknadsföring av staden inriktas 

mot de särskilda segmenten. 

 

För det andra hoppas vi även, genom undersökningen, kunna bidra till möjligheten att föra en större 

diskussion om resmotiv och mänskliga behov i allmänhet. Vad är det som gör att resor betraktas som 

attraktiva att spendera pengar på? Vilka behov är det som uppfylls eller är tänkta att uppfyllas av 

resande och vad säger detta om oss människor? Varför känner vi att vi måste resa bort för att uppfylla 

våra behov? Som synes är detta stora och viktiga frågor som på intet sätt kommer att kunna besvaras 

fullt ut, eller ens delvis i denna uppsats. Undersökandet av resmotiv är dock en viktig fråga ur många 

olika perspektiv och någonstans måste man börja. I mångt och mycket kan denna uppsats därför 

betraktas som en förstudie för kommande undersökningar i ämnet.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att utvidga kunskapen om generella resmotiv hos äldre turister på besök i 

Stockholm. Detta för att bidra med kunskap som kan förbättra produkterna för och marknadsföringen 

mot denna målgrupp. 

 

Frågeställningar: 

Vilka är de viktigaste resmotiven för äldre turister? 

 

Är det fruktbart att utifrån resvana och livssituation dela in gruppen äldre turister i undersegment? 

 

Avgränsning 

 

Vi har valt att avgränsa oss mot äldre resenärer helt enkelt av den anledning att de är en intressant och 

aktuell målgrupp. Med äldre menar vi i denna undersökning resenärer som är från 55 år och uppåt. Att 

vi drar gränsen just vid 55 beror på ett antal orsaker. Först och främst är åldern en vanligt använd 

gränsdragning i andra undersökningar och artiklar (se exempelvis: Sangpikul, 2008, Gonzáles m.fl., 

2009, Musa och Sim, 2010). Åldern är också relevant då man generellt brukar se efterkrigsgenerationen 

(i USA så kallade babyboomers) som de som är födda från 1945 – 1955 (Lindgren m.fl., 2005).  

De yngsta medlemmarna från denna för oss intressanta generation fyller sålunda 55 i år (2010). Åldern 

ger oss också en möjlighet att försöka se tendenser i framtiden. Med vilka motiv reser de som snart blir 

pensionärer? Kan man dra några lärdomar från detta? Dessutom ger det oss en möjlighet att undersöka 

om pensioneringen har några större effekter på resmotiv. 

 

Vi har även valt att avgränsa oss till att undersöka resmotiven hos resenärer som befinner sig i 

Stockholm. Vi vill poängtera att vi undersöker dessa resenärers resmotiv för resande i allmänhet och inte 

enbart resmotiven som ledde dem till att just denna gång resa till Stockholm. Detta tillvägagångssätt 

beror på att studier pekat på att det kan vara svårt för resenären att under en pågående resa reflektera 

över vilka resmotiv som styr honom eller henne (Pearce, 2005:56). Det bästa sättet att få fram relevant 

information om resmotiv blir därför att inrikta sig på att fråga om generella resmönster (Nimrod & 

Rotem, 2010:2).  

 

En annan avgränsning vi valt att göra är att enbart undersöka privatresenärer. Detta är ett naturligt val då 

affärsresenärer inte själva väljer destination eller syfte för sina resor och därmed inte är relevanta för en 

undersökning av resmotiv. Bara för att de råkar befinna sig i Stockholm betyder det följaktligen inte att 

de har valt eller skulle välja att resa till Stockholm privat.  
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Bakgrund och tidigare forskning 

En värld av pensionärer 

Västvärldens befolkning blir allt äldre. Särskilt i industrialiserade länder har det under 1900-talet skett 

en gigantisk utveckling inom medicin och sjukvård, teknik och levnadsstandard.  Detta har lett till att 

dödligheten har minskat (särskilt spädbarnsdödligheten har gått ner), medellivslängden har ökat och 

hälsan har bland de äldre blivit bättre (Giddens, 2007:176). År 1901 kunde en svensk man vid födseln se 

fram emot i genomsnitt 54,5 år i livet. Motsvarande antal prognostiserade år för en man född 2005 är 

78,4 år (Giddens, 2007:177) En svensk kvinnas förväntade livslängd har med samma mätpunkter blivit 

25,8 år längre. En människas liv har alltså på bara ett sekel kommit att bli betydligt längre. Detta leder 

ofrånkomligen till att samhällets demografiska struktur förändras. 

 

År 1900 var andelen av Storbritanniens befolkning som var över 65 endast 3 %. Idag är motsvarande 

siffra cirka 16 % (Giddens, 2007:175). I Europa som helhet är idag närmare 15 % av befolkningen över 

65 och till 2050 väntas detta att stiga till cirka 27 % (UNFPA, State of World Population, 2004:15; 

Giddens, 2007:188). Närmare var tredje europé kommer alltså att vara över 65 år gammal.  

Samma utveckling väntas också ske i Sverige (SCB, 2010:71).  

 

En åldrande befolkning är dock inte enbart en trend i västvärlden. Det är ett globalt fenomen (Pearce, 

2005:31). Kina prognostiseras 2050 ha en befolkning där 31 % är över 65 år (Giddens, 2007:189; 

Moschis, 2000:2). Tabellen här under visar hur FN-organet UNFPA: s (2004:15) prognoser ser ut på en 

global nivå. Staplarna visar andelen av befolkningen som är 65 år och äldre. De orangea staplarna visar 

andelen år 2000 och de svarta visar den prognostiserade andelen år 2050.  

 
Tabell 1. Prognostiserad andel 65 år och äldre 

 

 
Källa: UNFPA (2004) 

 

Att åldersstrukturen förändras innebär stora belastningar för samhället. I grunden handlar problemen om 

att färre i yrkesaktiv ålder ska försörja en större beroendeandel (till största delen pensionerade samt barn 

och ungdomar) av befolkningen (Molander & Andersson, 2002:39, Giddens, 2007:187–189).  

Samtidigt ökar samhällets offentliga utgifter (Molander & Andersen, 2002:47). 
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En stor beroendeandel av befolkningen har också andra negativa effekter på samhällsekonomin. 

Empiriska undersökningar pekar bland annat på att BNP-tillväxten minskar, sparandet minskar och med 

en hög andel unga pensionärer stiger inflationen (Molander & Andersen, 2002:46).  

Nya affärsmöjligheter 

Medan samhället och dess sociala trygghetssystem kan komma att ställas inför stora utmaningar och 

därför måste planera för detta (Molander & Andersen, 2002:54) så ser företag och organisationer en ny 

och attraktiv målgrupp växa fram (Moschis, 2002:2, Faranda & Schmidt, 1999:2, Lindgren m.fl., 

2005:165, Nimrod & Rotem, 2010:1). 

 

Enbart genom att de äldre blir fler blir de mer attraktiva på marknaden. I kombination med att många 

pensionärer idag har en bra ekonomisk situation (Horneman m.fl., 2002:2) blir de en mycket intressant 

målgrupp (Faranda & Schmidt, 1999:3). Dessutom är det en ny typ av äldre som växer fram. Det som 

skiljer de gamla äldre från de nya äldre är framförallt de förändringar i levnadsstandard vi redan skrivit 

om. Dessa förändringar leder dock inte enbart fram till att människor lever längre utan också till att 

människor lever annorlunda. Dagens äldre lever liv som inte har mycket gemensamt med de liv som 

äldre levde för 50 år sedan (Giddens, 2007:178). Dagens pensionärer är aktiva, oberoende och 

konsumerar både upplevelser, tjänster och produkter långt upp i åldrarna (Nimrod & Rotem, 2010:1, 

Gonzáles m.fl., 2009). 

 

En ännu större utveckling kan dock komma när nästa generation går i pension. Efterkrigsgenerationen 

går bland annat under namnet babyboomers efter de stora barnkullarna åren efter andra världskriget.  

I Sverige är det 1,2 miljoner människor födda mellan 1945 och 1954 som nu ser fram emot att inom en 

snar framtid få en andra frihetstid (Lindgren m.fl., 2005:13). Inte bara dess storlek skiljer denna 

kommande generation äldre från dagens äldre. Många i Rekordgeneration (som trendanalysföretaget 

Kairos Future valt att kalla dem) kan liksom dagens pensionärer se fram emot ett långt liv efter 

pensionen. En stor andel av generationen kommer också att leva många år med bra ekonomi och god 

hälsa. Det nya med denna generation är dock att livsmönstren är radikalt förändrade. De var de första 

riktiga tonåringarna (Lindgren m.fl., 2005:32) och de första riktiga materialisterna (Lindgren m.fl., 

2005:45–53). Dessutom kommer Rekordgenerationen, jämfört med tidigare generationer pensionärer 

”att få en betydligt rikare pensionärstillvaro, också ekonomiskt” (Lindgren m.fl., 2005:49) 

 

I den stora enkätundersökning som boken Rekordgenerationen (Lindgren m.fl., 2005) baseras på 

undersöktes bland annat vad denna generation blivande pensionärer tänker lägga sina pengar och sin tid 

på efter pensionering. Drygt hälften av de tillfrågade menade att de tänker leva gott som pensionärer och 

spendera sina pengar snarare än att lämna något kvar i arv till sina efterlevande, som enbart 23 % tänker 

göra (Lindgren m.fl., 2005:50). Rekordgenerationen tänker efter pensionen prioritera att ägna mycket tid 

åt nuvarande fritidsintressen (83 %), att ägna mycket mer tid åt vänner (75,8 %), att utforska nya 

fritidsintressen (72,9 %), att ägna mycket mer tid åt barnbarn (72,4 %) och att resa mer utomlands (72,3 

%), i Sverige (71,9 %) och i närmiljön (69,1 %) (Lindgren m.fl., 2005:53). Sitt kapital tänker de 

spendera på upplevelser och resor snarare än på materiella ting (Lindgren m.fl., 2005:49).  

 

Hur äldre vill resa kommer vi att gå in djupare på under rubriken äldres resande. Intressant, för denna 

studie och för framtiden, är det dock att konstatera att Rekordgenerationen säger sig prioritera resor och 

upplevelser högt (Lindgren m.fl., 2005).  
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Att bli äldre 

För att senare i undersökningen kunna förstå äldres resande och de resultat som olika studier presenterar 

är det viktigt att veta lite mer om hur människor faktiskt åldras. Man kan dela upp åldrandet i tre olika 

områden. Biologiskt åldrande, psykologiskt åldrande och socialt åldrande (Giddens, 2007:180; Berg, 

1992).  

 

Biologiskt åldrande är de kroppsliga ålderseffekterna såsom till exempel försämrad hörsel, försämrad 

syn, förändrad ämnesomsättning, ledinflammation och minskad hjärt- och lungkapacitet (Giddens, 

2007:178, Faranda & Schmidt, 1999:5, Berg, 1992:78–83). Det är dock viktigt att skilja på åldrande och 

sjukdom. Åldrande är en normal och gradvis process som inte kan undvikas (Berg, 1992:72). Åldrandet 

medför vissa fysiska försämringar och gör kroppen mindre motståndskraftig mot sjukdomar men är 

ingen sjukdom i sig (Berg, 1992:76). Som vi redan varit inne på har hälsa och livslängd förbättrats 

betydligt under det senaste seklet. Med en hälsosam livsstil är det normala biologiska åldrandet idag 

inget allmänt hinder för att leva ett aktivt liv långt upp i åldrarna, även om undantag självklart finns 

(Giddens, 2007:178). En majoritet av de äldre är fullt friska och lever aktiva liv (Giddens, 2007:179, 

Berg, 1992:29). 

 

Psykologiskt åldrande rör faktorer som minnet, viljan att lära, tankeskärpa, intelligens etcetera. Att dessa 

faktorer blir sämre med stigande ålder är ett vanligt påstående. Detta ifrågasätts dock allt oftare av 

forskning på området (Giddens, 2007:179). Inte förrän sent i livet uppvisar människor någon större 

försämring vad gäller minnesförmåga, intelligens och inlärningsförmåga (Giddens, 2007:179). Vad som 

däremot försämras är snabbheten och reaktionsförmågan (Berg, 1992:93, Giddens, 2007:179). Detta kan 

orsakas av både biologiska faktorer och sociala faktorer (Giddens, 2007:179). Man ska dock passa sig 

för att tillskriva äldre i gemen en sämre reaktionsförmåga utan att beakta andra faktorer. Det har 

exempelvis visat sig att äldre i fysiskt bra form har snabbare reaktionsförmåga än otränade 20-åringar 

(Berg, 1992:93).  

 

Med socialt åldrande menas de roller och värden som de äldre tillskrivs av samhället och hur de äldre 

enligt samhällsnormen följaktligen bör agera, vara och behandlas (Giddens, 2007:180, Berg, 1992:38). 

Äldre (som de flesta andra) accepterar mer eller mindre rollen så som den utformats av samhället och 

gör den till en del av sin identitet och personlighet (Giddens, 2007:180). Det har visat sig att äldre själva 

ofta tror att de har ett sämre minne än de faktiskt har (Berg, 1992:95). Detta påverkar så klart hur en 

person beter sig och agerar. Ofta baseras dessa roller på fördomar och stereotyper snarare än på fakta 

(Giddens, 2007:179). Det kan exempelvis handla om att samhället tillskriver de äldre en minskad 

intelligens och inlärningsförmåga när det egentligen kan handla om hörselsvårigheter, åsiktsskillnader 

mellan generationer eller en minskad reaktionsförmåga.  

 

Hur äldre uppfattas av samhället är kulturellt betingat. I den västerländska kulturen (som är kraftigt 

ungdomscentrerad) betraktas äldre ofta som ickeproduktiva och som oförmögna att hänga med i den 

snabba rytmen och den tekniska utvecklingen (Giddens, 2007:180). I andra kulturer värderas ålder och 

erfarenhet högre och behandlingen och rolltillskrivningen av de äldre ser därför annorlunda ut (Berg, 

1992:48–51, Giddens, 2007:180). 

 

 

 

 

 



 6 

Äldres resande 

Som vi tidigare har varit inne på är de äldre generellt en allt mer intressant målgrupp för näringslivet 

(Moschis, 2000). Detta gäller inte minst för rese- och turistindustrin som i målgruppen ser en stor 

tillväxtmöjlighet då de demografiska och socioekonomiska förutsättningarna för äldres resande har 

förbättrats (Horneman m.fl., 2002; Faranda & Schmidt, 1999:5, Sangpikul, 2008:1).  

 

Dessutom har pensionerade vissa unika och för turistindustrin positiva levnadsförhållanden.  

Äldre är varken bundna till yrkesarbete eller familj och kan därför resa när som helst på året och 

dessutom vara borta från hemmet under längre tid än vad andra målgrupper har möjlighet till (Moschis, 

2000:169, Batra, 2009:4, Sangpikul, 2008:1). Det har också visat sig att äldre amerikaner reser oftare 

och längre sträckor än något annat segment av den amerikanska befolkningen. Dessutom använder sig 

äldre mer än yngre av reseagenturer när de planerar sina resor vilket ger ökade intäkter för branschen 

(Horneman m.fl., 2002:2, Faranda & Schmidt, 1999:5, Jang & Wu, 2006:3).  

 

Undersökningar visar också att de äldre generellt sett vill resa. Många har genom resande i arbetet och 

genom privat resande kommit att få en stor resvana och de tänker inte sluta att resa bara för att de blivit 

äldre (Moschis, 2000:9).  

 

Studier visar att äldre absolut inte är någon homogen grupp när det kommer till resmönster, resmotiv 

och beteende (Nimrod & Rotem, 2010:2, Moschis, 2000:5). Det är egentligen mycket logiskt. När 

människor blir äldre innebär detta att de får fler möjligheter att påverkas av olika situationer och 

händelser, att leva under olika förhållanden och utveckla mer skiftande behov (Moschis, 2000:12).  

Att se på äldre som en sammanhållen målgrupp med liknande motiv och förutsättningar klumpar ihop 

många olika generationer, åldrar, livsstilar och hälsotillstånd.  

 

Turistnäringen har dock en lång historia av att behandla äldre resenärer som ett homogent segment 

(Horneman m.fl., 2002:2). Det kan finnas viss anledning att göra denna bedömning. De flesta äldre delar 

trots allt vissa levnadsförhållanden som exempelvis de möjligheter pensionen ger och det faktum att en 

viss nedgång i fysik och hälsa (även om nedgången som sagt inte ska överskattas) är oundviklig vid hög 

ålder (Faranda & Schmidt, 1999:7). Det finns även vissa likheter och generella mönster i äldres resande. 

Studier har bland annat visat att personer över 55 år oftare än personer under 55 år i högre utsträckning 

reser på kryssningar och med syftet att besöka familj och vänner (Horneman m.fl., 2002:3).  

 

Vill man förstå äldres resande (eller vilken heterogen grupp som helst) bättre och djupare är det dock 

nödvändigt att använda sig av segmentering (Faranda & Schmidt, 1999:9). Många undersökningar 

använder sig även här av ålder för att indela gruppen äldre i undersegment. Resultaten i dessa 

undersökningar varierar dock kraftigt och ålder har därför kommit att ses som ett ineffektivt sätt att 

segmentera (Horneman m.fl., 2002:2-3). 

 

Flera forskare menar att kognitiv ålder bättre beskriver en individs identitet, beteende och underliggande 

motivationer (Chua m.fl., 1990). Med kognitiv ålder menas den självupplevda åldern, alltså hur gammal 

individen känner sig, inte det faktiska antal år individen har levt (Patterson, 2006:50). 

Forskning på området har visat att kognitiv ålder förutsäger beteenden bättre än kronologisk ålder (Chua 

m.fl., 1990; Faranda & Schmidt, 1999:7).  

 

Patterson (2006:51) citerar en undersökning av Markides och Bolts (1983) som visar att äldre generellt 

ser sig som 10,2 år yngre än vad de i realiteten är. Andra studier har visat att det generellt rör sig om 10 

till 15 år (Faranda & Schmidt, 1999:6). En effekt av detta är att äldre inte gärna identifierar sig med 

personer i sin egen ålder i exempelvis reklam eller informationskampanjer (Faranda & Schmidt, 

1999:5). Ett svenskt exempel kan här nämnas då företaget Seniorresor 2004 bytte namn till Grand Tours 
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då de menar att dagens pensionärer inte identifierar sig som seniorer och att det därför blivit svårt att 

marknadsföra namnet Seniorresor (Aftonbladet, 21 april, 2010). 

 

Vid sidan av ålder finns det andra faktorer som använts i studier för att segmentera den äldre 

målgruppen. Dessa segmenteringssätt är ofta baserade på demografiska variabler, psykologiska variabler 

eller handlar om olika typer av livsstilsval (Faranda & Schmidt, 1999:10).  
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Teori 

Resmotiv har länge ansetts som ett viktigt område inom turismforskning. Många undersökningar har 

också ansett att motiv är den bakomliggande förklaringen till alla handlingar (Pearce, 2005:50). 

Resmotiv sätter därför sin prägel på både val av destination och beteende på plats. (Pearce, 2005:51) Ett 

antal olika försök till förklaringsmodeller om vad det är som påverkar människors resmotiv har därför 

utvecklats (Pearce, 2005:51). 

 

En välkänd och spridd modell är Stanley C. Plogs psykologiska modell över allocentriker och 

psykocentriker (Weaver & Lawton, 2006:185; Page & Connell, 2006:70) som menar att en normal 

population kan indelas i en Bell-kurva med fem olika personlighetstyper skapade från 

ytterlighetstyperna allocentriker och psykocentriker (Plog, 1991:68; Weaver & Lawton, 2006:185; Page 

& Connell, 2006:70). Allocentriker är mer benägna att resa, äventyrssökande och söker sig till nya, 

okända destinationer medan psykocentriker reser mindre, söker trygghet och familjaritet och fokuserar 

på små frågor i vardagen (Plog, 1991:55–74; Weaver & Lawton, 2006:185; Page & Connell, 2006:70). 

 

Modellen har använts med fördelaktiga resultat, främst i relation till utveckling och management av 

destinationer (Weaver & Lawton, 2006:186). Modellen har dock kritiserats för att vara statisk och 

förenklande (Weaver & Lawton, 2006:188; Page & Connell, 2006:70). En del av kritiken har också 

handlat om att modellen missar det faktum att en person kan vara allocentriker under en viss livsfas 

(exempelvis ungdomsåren) för att sedan bli psykocentrisk, exempelvis när personen får barn (Page & 

Connell, 2006:70). Resmotiven (och hur man reser) är alltså inte statiska som Plogs personlighetsmodell 

antyder, utan förändras med personens livscykel. 

 

Philip Pearces modell över reskarriärsstegen (travel career ladder, TCL) är en modell som just visar att 

en persons resmotiv förändras under personens olika livsfaser och med ökad resvana (Page & Connell, 

2006:71). Vi kommer i denna undersökning att använda oss av en av Pearces nyare modeller kallad 

travel career pattern approach (TCP). Denna modell bygger dock till stor del på den tidigare modellen 

TCL (Pearce, 2005; Ryan, 2007). För läsarens förståelse börjar vi därför med en kortare genomgång av 

TCL för att sedan återkomma till den nyare modellen TCP. 

 

Travel career (reskarriär) är ett koncept som menar att människor har identifierbara faser i sitt resande. 

Vilken fas individen befinner sig i beror på tidigare reserfarenhet, var i livscykeln individen befinner sig 

och olika eventualiteter som individen upplevt. Travel career-konceptet menar även att olika resmotiv 

kan kopplas till de olika resfaserna (Pearce, 2005:55). Till viss del bygger TCL på Abraham Maslows 

behovstrappa. TCL beskriver turisters motivation i fem nivåer: avkopplingsbehov, säkerhetsbehov, 

relationsbehov, självkänsla - och utvecklingsbehov, samt behov av självförverkligande. Dessa följer 

hierarkiskt Maslows modell men även om en av nivåerna anses vara den dominerande motivationen 

anses resenärerna motiveras av flera olika nivåer samtidigt. Ett föreslaget mönster är att vissa människor 

över tid närmar sig nivåerna; självkänsla och självförverkligande, medan andra stannar vid 

relationsnivån. Detta kan bero på osäkerhet eller begränsande faktorer som dålig hälsa eller ekonomi. 

TCL-modellen visar dock på att människor generellt avancerar upp i motivationsnivåerna när de blir 

mer reserfarna (Pearce, 2005:54).  

 

Flera forskare använde sig av modellen i sina undersökningar och ansåg att den var ett acceptabelt 

verktyg för att förstå resmotiv (Pearce, 2005:54). Andra forskare, till exempel Chris Ryan (2002) var 

mer kritiska och ifrågasatte den empiriska validiteten av modellen. Ryan menar att den bevisning som 

Pearce stödjer sig på i sin ursprungliga framställning inte är särskilt stark. Dessutom anser Ryan att 

förhållandet är mer komplext än vad modellen visar (Ryan, 2002:51). Vidare ifrågasätter han den 

statistiska signifikansen och de analysverktyg som Pearce använder (Ryan, 2002:53). Ryan påpekar 
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även att Pearce inte är konsekvent i formuleringen av modellen och att vissa resultat inte stämde överens 

med Pearce egna tolkning av modellen (Ryan, 2002:54). Vidare ansågs att benämningen stege (ladder) 

inte var en passande formulering då den lätt förknippas med en fysisk stege där man tar sig upp för 

stegen ett steg i taget och endast befinner sig på ett steg åt gången. Detta motsäger tanken att människor 

kan motiveras av flera nivåer samtidigt (Pearce, 2005:54). 

 

Bland annat på grund av denna kritik har Pearce (2005) omarbetat modellen och lägger i sin nya modell 

mindre vikt på de hierarkiska elementen och har istället utvecklat konceptet travel career patterns (TCP). 

Reskarriär finns fortfarande kvar som en viktig faktor men länkas nu till en motivationsstruktur i flera 

lager som skapar ett resmönster. Resmotiv påverkas liksom i den tidigare modellen av livsfaser, ålder 

och tidigare reserfarenhet (Pearce, 2005:54). 

 

Genom ett antal internationella empiriska undersökningar har individer med stor resvana jämförts med 

individer som har mindre resvana. Undersökningarna har visat att det finns några resmotiv som delas av 

de flesta medan grupperna på andra punkter skiljer sig åt. För att ta reda på vilka resmotiv som skiljer 

sig mellan grupperna utgick Pearce från 74 resmotiv. Dessa analyserades och grupperades till att 

representera 14 övergripande behovsfaktorer (Pearce, 2005:57-58). I de empiriska undersökningarna 

poängsattes varje resmotiv, och sedermera dess övergripande behovsfaktor, utefter respondenternas 

svar. Behovsfaktorerna rangordnades sedan efter medelvärdet som resulterade i TCP-modellen som 

består av tre lager (Pearce, 2005:59). 

 

Det inre lagret innehåller kärnan till varför människor reser och turistar överhuvudtaget. I detta lager 

finns behovsfaktorerna omväxling (novelty), flykt/avkoppling (escape/relax) samt relationer 

(relationships) (Pearce, 2005:79). Behovsfaktorn omväxling handlar om att uppleva något nytt och 

annorlunda. Det kan exempelvis handla om att uppleva en annan atmosfär än den man är van vid. 

Flykt/avkoppling handlar om att komma bort från vardagens rutiner, krav och tidspress. Behovsfaktorn 

relationer kretsar kring att stärka relationerna inom familjen eller inom vänskapskretsen (Pearce, 

2005:59). Dessa tre behovsfaktorer rankas enligt Pearce högst av människor i alla olika resvanegrupper 

(Pearce, 2005:79).  

 

Mellanlagret innehåller behovsfaktorer som är måttligt viktiga (Pearce, 2005:79). Behovsfaktorn natur 

(nature) rör sådana saker som att vara i naturen, söka vackra utsikter och att känna sig i harmoni med 

naturen.  Självutveckling har Pearce delat in i två olika behovsfaktorer. Självutveckling – destination 

(self developement – host site involvement) och självutveckling – personlig (self-developement - 

personal developement). Självutveckling - destination handlar om att uppleva och lära sig av kulturen 

man befinner sig i. Detta genom betraktande av och interaktioner med lokalbefolkningen. 

Självutveckling – personlig handlar istället om att utveckla sina personliga intressen, egenskaper och 

färdigheter. Behovsfaktorn självförverkligande (self-actualise) handlar om att förstå mer om sig själv 

genom nya perspektiv på livet och att känna harmoni med sig själv (Pearce, 2005:59-60). 

 

Det har i empiriska studier visat sig att motiven i mellanlagret är de som förändras mellan de olika 

resfaserna. Människor som har en hög reskarriärsnivå reser i högre utsträckning med externt orienterade 

motiv som exempelvis natur och självutveckling - destination medan de med mindre reserfarenhet 

tenderar att resa med inåtriktade motiv som självförverkligande och självutveckling -personlig (Pearce, 

2005:79).  

 

Det yttre lagret innehåller behovsfaktorer som båda grupperna i de empiriska studierna har rankat lågt. 

De är alltså mindre viktiga behovsfaktorer både för de med mycket erfarenhet och de med mindre 

erfarenhet (Pearce, 2005:79). Här hittar vi behovsfaktorer som nostalgi (nostalgia) och avskildhet 
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(isolation). Nostalgi handlar om att reflektera över gamla minnen. Behovsfaktorn avskildhet handlar om 

att undvika folkmängder, komma bort från trängsel och att njuta av avskildheten (Pearce, 2005:60). 

Det kan vara viktigt att poängtera att nöjesresenären reser med motiv ur alla olika lager i modellen men 

motiven är viktiga i olika utsträckning precis som modellen visar (Pearce, 2005:79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1. Travel career patterns approach (Pearce, 2005:79).  
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Hypoteser 

För att testa om teorier stämmer överens med verkligheten ställer man ofta upp ett antal hypoteser eller 

antaganden som genom empiriska undersökningar verifieras eller falsifieras. Om hypotesen verifieras 

stärker det teorin och om den falsifieras försvagar den teorin eller kan till och med avfärda den 

(Rosengren & Arvidson, 2002:108-122). Hypoteser bör utformas så att de kan falsifieras. Om hypotesen 

kan falsifieras kan den sannolikt göra det på flera sätt, om inget av dessa sätt lyckas är hypotesen 

mycket hållbar och stärkande för teorin (Rosengren & Arvidson, 2002:120). 

 

Hypoteserna i denna undersökning relaterar till den andra frågeställningen: Är det fruktbart att utifrån 

resvana och livssituation dela in gruppen äldre turister i undersegment?  

 

Utifrån det som berörts i teoriavsnittet har vi dragit fyra hypoteser som vi i nedanstående kapitel 

kommer att pröva. Hypoteserna relaterar till det som Pearces travel career patterns approach visar på 

som viktiga variabler för att undersöka resmotiv för alla åldrar och livsfaser, inte bara för äldre. Alla 

våra respondenter befinner sig inom en liknande livssituationen. Därför baseras hypoteserna på resvana. 

Genom att använda oss av teorin och modellen i undersökningen prövar vi också dess giltighet på vårt 

urval. Detta kan stärka eller försvaga teorin såväl som att hjälpa oss att segmentera bland de äldre.  

 

Hypotes 1. 

Alla resvanegrupper kommer att ranka behovsfaktorerna för det inre lagret högst. 

 

Enligt travel career patterns approach finns det vissa behovsfaktorer som är centrala för människans 

vilja att resa. Detta gäller enligt Pearce alla, oberoende av resvana eller i vilken livsfas som individen 

befinner sig. Behovsfaktorerna finns därför i modellens inre lager. Behovsfaktorerna är: omväxling, 

relationer samt flykt/avkoppling. Enligt teorin ska dessa av alla grupper i vår undersökning rankas som 

de viktigaste behovsfaktorerna. De bör alltså uppvisa de största medianvärdena i alla grupper. 

 

Hypotes 2. 

Alla resvanegrupper kommer att ranka behovsfaktorerna i det yttre lagret i modellen lägst. 

 

På liknande sätt som det i modellen finns ett inre lager som alla grupper rankar lika högt finns det också 

ett yttre lager med behovsfaktorer som rankas lågt. Inte heller i detta lager skiljer sig rankingen mellan 

resvanegrupperna. Alla grupper bör därför ha rankat behovsfaktorerna lägst. Dessa behovsfaktorer är: 

nostalgi och avskildhet. Viktigt att observera är att trots att dessa behovsfaktorer är lågt rankade så 

påverkar de ändå hur människor reser, men inte i samma utsträckning som de högre rankade faktorerna.  

 

Hypotes 3.  

Gruppen av äldre med större resvana kommer att uppvisa högre värden på externt orienterade motiv 

(behovsfaktorerna natur och självutveckling - involvering i destinationen) än gruppen med mindre 

resvana. 

 

I det yttre och det inre lagret menar teorin att det inte finns någon skillnad mellan resvanegrupperna.  

När vi går vidare och undersöker mellanlagret i modellen menar teorin istället att det ska finnas 

skillnader mellan resvanegrupperna. De som har hög resvana ska värdera de externt orienterade 

behovsfaktorerna högre än de med låg resvana. 
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Hypotes 4. 

Gruppen av äldre med mindre resvana kommer att uppvisa högre värden på internt orienterade motiv 

(behovsfaktorerna självförverkligande och självutveckling - involvering personlig) än gruppen med 

större resvana. 

 

Hypotes 4 bygger på samma antaganden som hypotes tre. Enda skillnaden är att vi här utgår från 

gruppen med mindre resvana som enligt teorin ska uppvisa högre värden på behovsfaktorerna 

självförverkligande och självutveckling – personlig. 
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Metod 

Kvantitativ metod 

Kvantitativ metod studerar variationen och andra statistiska egenskaper hos fördelningarna av de 

variabler vi undersöker. De mätvärden som används för att beskriva en variabel beräknas olika beroende 

på vilken typ av variabel det är. Olika typer av variabler har även olika statistiska egenskaper och svarar 

mot olika mätskalor och är således kopplade till olika verktyg och tekniker (Djurfeldt, 2003:39).  

 

Det finns två typer av variabler, som i sin tur innehåller vardera två skalnivåer. Kvalitativa typer av 

variabler delas in i nominal- eller ordinalskalor, kvantitativa variabler delas in i intervall- eller 

kvotskalor (Djurfeldt, 2003:40). I vår undersökning kommer vi att använda oss av kvalitativa variabler 

som går att rangordna vilket innebär att vi hamnar i ordinalskalan. Ordinalskalan rangordnar värdena, 

där till exempel variabeln 2 är större än 1 likväl som 3 är större än 2, men vi vet inte hur stor skillnaden 

är mellan stegen (Edling & Hedström, 2003:16). Det går alltså inte att jämföra avstånden mellan 

värdena på skalan. Även om värdena för variabeln är siffror saknar de egentlig matematisk mening då 

de egentligen är beteckningar för till exempel attityd, (1) instämmer, (2) instämmer delvis, (3) tar 

avstånd ifrån (Djurfeldt, 2003:41). Därför blir det också nödvändigt att som centralmått använda sig av 

medianen och inte medelvärdet (Djurfeldt, 2003:48). 

Attitydskalor 

För att mäta attityder hos människor är det vanligt att använda någon typ av attitydskala. 

Runa Patel och Bo Davidson (1994) menar att en av de mer använda metoderna för att mäta attityder 

hos människor är att använda sig av Likert-skalan. Respondenterna får här ett antal påståenden som de 

ska ta ställning till på en graderad skala från till exempel ”instämmer helt” till ”tar helt avstånd”. Sedan 

poängsätts svarsalternativen för varje påstående där det vanligen är det mest positiva alternativet som får 

högst poäng. Efter detta läggs poängen från varje påstående ihop till en totalpoäng för varje individ. 

Individernas totalpoäng kan sedan användas till att dela in respondenterna i olika grupper, till exempel 

de med högst poäng och jämföra med de som har lägst poäng (Patel & Davidson, 1994:70–73). På så 

sätt kan vi se om skillnader i attityd kan kopplas till demografiska variabler som till exempel ålder eller 

livssituation.  

  

Vi har valt att använda oss av en niogradig skala. Detta dels för att Pearce (2005) använde sig av denna 

skala i sina empiriska undersökningar. Det är dock inte bara en kopiering av Pearces studier.  

En niogradig skala har flera fördelar som vi är ute efter.  En av dessa fördelar är att det finns fler 

svarsalternativ och att svaren därför bör sprida sig mer än om det endast funnits tre steg. Det blir sålunda 

lättare att se skillnader mellan grupperna, förutsatt att det finns några. En annan fördel är att vi undviker 

de problem som en tiogradig skala medför. Det har visat sig att människor på en tiogradig skala 

uppfattar fem som en mittpunkt även om en reell mittpunkt saknas. En niogradig skala ger möjlighet för 

respondenten att enkelt välja en mittpunkt, om den skulle vilja (Esaiasson m.fl., 2007:275–281). 
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Enkätens utformande 

Liksom Pearces (2005) och Adarsh Batras (2009) undersökningar använder även vi oss av enkäter som 

datainsamlingsmetod. I utformandet av enkäterna utgår vi till stor del från Pearces (2005) teori om travel 

career patterns, de empiriska studier han utfört och de olika variabler han tagit fram för att undersöka 

människors motiv till resande. Då vi och vår studie varken befinner sig på samma akademiska nivå, har 

samma tillgång till ekonomiska medel, statistiska kunskap eller samma utdelningsmöjligheter så har vi 

försökt att förenkla och att minska antalet variabler där vi ansett det möjligt. Detta är också viktigt på 

grund av sättet som enkäterna delats ut på (se nedan). Vi insåg att vi var tvungna att försöka göra 

enkäterna så korta som möjligt så att de skulle ta så lite tid som möjligt för respondenterna att fylla i. 

Detta för att undvika att människor skulle avstå från att fylla i enkäterna eller avsluta ifyllandet på grund 

av tidsbrist eller otålighet. Pearce enkät var sexsidig (Pearce, 2005:68) och vår enkät blev tresidig. Vid 

utdelandet av enkäterna uppstod som förväntat svårigheter att övertyga respondenterna att ta sig tid att 

fylla i enkäterna. Några av respondenterna uttryckte även att det tagit lång tid att fylla i enkäten. Vi 

menar därför att vi gjorde ett bra val när vi kortade ner enkäterna. Vi inser dock att detta val försvagar 

möjlighet att jämföra fullt ut med Pearces studie. Detta anser vi dock sekundärt i jämförelse med 

möjligheten att få in svar och att kunna genomföra studien överhuvudtaget. 

 

På enkätens första sida finns en kort beskrivning av studien där det även framgår att svaren behandlas 

anonymt. Sedan följer några demografiska frågor där respondenten bland annat fyller i sin ålder. Detta 

för att vi ska veta att vi får in svar från respondenter i rätt ålder.  

 

Kön används inte som en variabel i teorin och är ur teorins synvinkel inte av något större intresse. Vi har 

dock använt oss av variabeln för att se om det finns någon koppling mellan exempelvis resvana och kön 

eller mellan de olika behovsfaktorerna och kön. Att variabeln finns med är också viktigt för att vi ska 

kunna veta om vi exempelvis enbart har fått svar från kvinnor eller om det finns en jämn fördelning 

mellan könen.  

 

Nationalitet mäts för att vi ska kunna se om det är någon skillnad mellan olika nationaliteters resmotiv. 

Inget i teorin pekar på att det skulle vara på detta sätt. Pearce (2005:69) skriver exempelvis att hans 

empiriska studier har visat att det finns en tvärkulturell likhet i fråga om strukturen för resmotiv.  

 

Om respondenten är pensionerad eller inte pensionerad är intressant då det påverkar vederbörandes 

livssituation, vilket enligt teorin bör påverka resmotiven. 

 

Resvana är en central del av teorin och mäts i en av Pearce (2005:72) utförd studie genom åtta olika 

variabler: internationell resnivå, nationell resnivå, total internationell restid, antal personer respondenten 

vanligen reser med, proportion av internationella resor som varit nöjesresor, proportion av nationella 

resor som varit nöjesresor, nivå av organiserade resor/paketresor samt självupplevd nivå av 

reserfarenhet. Pearce (2005:74) menar att alla dessa variabler hjälper till att beskriva resvanan hos olika 

typer av resenärer. Vi har dock valt att förlita oss på respondenternas egen uppfattning av sin resvana.  

Detta kan ha negativa effekter för studien. Vissa resultat pekar nämligen på att den självupplevda 

resvanan inte helt sammanstämmer med respondentens egentliga resvana (Pearce, 2005:73-74).  

Det har dock, som redan diskuterats, varit viktigt för oss att dra ner på antalet variabler.  

Eftersom Pearce (2005:63) i sin första studie endast använder sig av dessa variabler samt ålder för att 

skapa ett index över resvana så skiljer sig vår metod inte heller så mycket från det Pearce har använt sig 

av. Vi anser därför att vi följer den grundläggande logiken i modellen genom vårt sätt att 

operationalisera resvana. Vi har också spekulerat i om det inte skulle kunna vara så att respondentens 

subjektiva resvana skulle kunna vara viktigare för respondentens resmotiv än någon form av objektiv 

stämpel vi kan klassificera henne/honom med. Vi har dock inga empiriska belägg för detta. 
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Vi har valt att dela upp variabeln självupplevd resvana i två delar; internationell resvana och nationell 

resvana. Detta för att förtydliga frågan för respondenten. En respondent kan ju anse sig vara resvan även 

om han/hon enbart är nationellt resvan. Pearce (2005) använder sig kontinuerligt av uppdelningen vilket 

gör att vi anser den vara viktig och beprövad. Dessa två variabler slogs senare ihop till ett index över 

respondentens totala resvana. De två ursprungliga variablerna har skalor från 1-3 varför indexet fick 2-6 

som möjliga värden. Vi kodade sedan om indexet till tre olika grupper utifrån de möjliga 

variabelvärdena. Individer med värdena 2-3 kodades som låg resvana. Individerna med 4 kodades som 

medium resvana och individer med variabelvärdena 5-6 kodades som hög resvana. 

 

Nästkommande två sidor i enkäten består av 24 påståenden relaterade till resmotiv och därigenom 

behovsfaktorerna. Dessa påståenden baseras på de påståenden som Pearce (2005) tidigare använt sig av. 

Respondenterna ska här ta ställning till hur viktigt (på en niogradig skala) de anser de olika påståendena 

vara när de reser eller planerar att resa.  

 

Av samma anledningar som tidigare nämnts bestämde vi oss för att försöka reducera antalet 

behovsfaktorer. Vi utgick i denna process från den ranking som Pearce (2005: 59-61) själv sammanställt 

över olika faktorers betydelse för resmotiven. Vi valde att plocka bort de två behovsfaktorer som i 

Pearces studier rankats lägst och som därför får anses som minst viktig för människors resmotiv. De 

lägst rankade och därför bortplockade behovsfaktorerna är romantik och socialt erkännande. Vi anser 

dessutom att romantik till viss del kan sorteras in under behovsfaktorn stärka relationer.  

Vi har spekulerat i om behovsfaktorn socialt erkännande kan ha en större betydelse för resmotiv än vad 

Pearces ranking antyder. I våra spekulationer har vi diskuterat möjligheten av att det kan finnas 

mätproblem kring variabeln. Om en person reser med motivet att imponera på andra människor är den 

då villig att erkänna detta i en enkät eller ens för sig själv? Vi har valt att följa Pearces ranking då vi inte 

anser att vår undersökningsmetod skulle ge något skiftande resultat.  

 

Vi har också minskat ner antalet variabler per behovsfaktor till två resmotiv per behovsfaktor, alltså 

sammanlagt 24 variabler. Det bästa vore egentligen att ha kvar så många påståenden som möjligt för 

varje behovsfaktor, men som vi diskuterat ovan, finns det ett behov av att minska antalet variabler.  

I bilaga 1 finns en tabell som beskriver vår bearbetning av Pearces 74 ursprungliga resmotivspåståenden 

till de 24 som finns med i enkäten. 

 

Vi tror inte att nedkortningen av antalet variabler per behovsfaktor i detta fall påverkar resultatet i någon 

större utsträckning då vi fortfarande har två påståenden per resmotiv på varje behovsfaktor. Detta gör att 

vi undviker att förlita oss på endast ett påstående per behovsfaktor. Påståendena slogs efter insamlandet 

(på samma sätt som variabeln resvana) ihop till ett index. Eftersom påståendena kan rankas från 1-9 så 

får indexet möjliga värden mellan 2 och 18. I tabellen nedan finns behovsfaktorerna kopplade till 

påståendena som vi använt oss av i enkäten.  
 

 

Tabell 2. Påståenden kopplade till behovsfaktorer 

Behovsfaktor Påstående 

Omväxling  Att uppleva någonting annorlunda 

 Att besöka platser relaterade till mina 

personliga intressen 

Flykt/avkoppling  Vila och återhämtning 

 Att komma bort från vardagliga rutiner och 

krav 

Stärka relationer 

 
 Att göra saker med min familj/vänner 

 Att stärka relationen med familj/vänner 
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Självständighet  

 
 Att vara självständig/oberoende 

 Att göra saker på mitt eget sätt 

Natur  

 
 Att se/ta in utsikter 

 Att vara nära naturen 

Självutveckling (involvering i destinationen)  

 
 Att lära mig nya saker 

 Att uppleva andra kulturer 

Stimulation/Aktivering  Att göra saker som får mig att bli upprymd 

 Att ha djärva/äventyrliga upplevelser 

Självutveckling (personligt inriktad)  Att utveckla mina personliga intressen 

 Att utveckla mina förmågor och kunskaper 

Relationer (säkerhetsinriktat)  Att känna mig säker 

 Att känna att jag hör hemma 

Självförverkligande  Att få ett nytt perspektiv på livet 

 Att förstå mer om mig själv 

Avskildhet  Att vara borta från trängsel och människor 

 Att undvika mellanmänsklig stress och 

press 

Nostalgi  Att tänka på de roliga/bra stunderna jag 

haft 

 Reflektera över gamla minnen 

 

Enkäten togs fram på både svenska och engelska för att öka möjligheten att så många som möjligt skulle 

kunna förstå och fylla i den. När enkäten var klar testade vi om den var lätt att förstå och fylla i med 

hjälp av kamrater. Den färdiga enkäten kan ses under bilaga 2. 

 

Utdelande av enkäterna 

En undersöknings population är den grupp av människor som undersökningen vill säga någonting om 

(Esaiasson, 2007:178). I vårt fall rör det sig alltså om äldre personer som har fyllt 55 år, och som är på 

privat besök i Stockholm. För en kvantitativ studies möjlighet att generalisera resultaten är det en viktig 

fråga hur urvalet av undersökningsenheterna går till. För att kunna göra ett obundet slumpmässigt urval 

eller ett obundet systematiskt urval krävs det att man vet hur stor populationen är samt att det finns ett 

register över de individer som ingår i urvalsramen (Djurfeldt m.fl., 2003:116–117).  

 

Den initiala tanken vi hade beträffande utdelandet av enkäterna var att kontakta respondenterna genom 

att använda oss av en pensionärsorganisations register. Vi fick sent i uppsatsprocessen klart för oss att 

detta inte skulle bli möjligt att genomföra. Vi blev därför tvungna att använda oss ett så kallat ”första 

bästa urval” eller bekvämlighetsurval. Detta innebär att vi delar ut enkäter till de som uppfyller kraven 

och som vi enklast kan få tag på (Esaiasson, 2007:214). Detta har ett antal negativa effekter för studiens 

möjlighet att generalisera resultatet till en större population. Vi vet exempelvis inte hur många individer 

över 55 år som besöker Stockholm och vi har inte heller tillgång till något register över dessa. Alla har 

alltså inte samma kända chans att vara med i undersökningen. Vi kan inte heller veta om det finns någon 

systematik i det externa bortfallet. Det enda vi kan uttala oss om är våra egna upplevelser från fältet. Det 

enda systematiska bortfallet vi uppfattat var att många vi pratade med, inte talade svenska eller engelska 

och därför inte kunde fylla i enkäten. Ett bekvämlighetsurval begränsar också valet av statistiska verktyg 

som vi kan använda oss av i analysfasen. Detta kommer att diskuteras utförligare under rubriken 

analysförfarande och i diskussionsavsnittet.  
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Andra studier på området har dock använt sig av liknande urvalsmetoder. Batra (2009) gjorde en 

liknande undersökning i Bangkok. De delade ut enkäter till turister på flygplatsen och bedömde själva 

vilka som passade in i undersökningen. Vi gjorde på ett liknande sätt och tillfrågade personer i 

Stockholm, som vi bedömde tillhörde urvalsramen, om de ville vara med i undersökningen. Detta kan 

innebära att individer som är i åldern runt den nedre gränsen i mindre utsträckning kan komma att 

tillfrågas på grund av att undersökaren bedömer dessa som yngre än vad de egentligen är.  

Då vi redan i insamlingsfasen var medvetna om denna problematik så försökte vi att aktivt kompensera 

för detta. 

 

Enkäterna delades till en början ut i och kring Gamla stan i Stockholm till turister som först tillfrågades 

om de kunde tänka sig vara med i undersökningen, sedan om de innehade rätt ålder och var på privat 

resa. Respondenterna informerades om att de i undersökningen är anonyma och att svaren behandlas 

konfidentiellt. De personer som uppfyllde de ställda kraven och som ansåg sig ha tid att vara med i 

undersökningen fick själva fylla i enkäten även om stöd gavs vid behov.  

 

Då turistsäsongen inte kommit igång vid tidpunkten för utdelandet var det inte många turister i omlopp 

vilket medförde att färre enkäter än planerat kunde besvaras på detta sätt. Att enkäten endast fanns på 

engelska och svenska försvårade insamlingen då många av de turister som tillfrågades inte ansåg sig 

förstå engelska på en tillräckligt hög nivå. Genom att kontakta en stor mängd Stockholmsguider och 

reseledare fick vi till slut möjligheten att dela ut enkäten till en större grupp Australiensiska resenärer 

under deras vistelse i Stockholm. Dessa enkäter delades ut av gruppens reseledare.  

 

Validitet och reliabilitet 

När vi nu har gått igenom hur enkäten är uppbyggd kommer vi till några avgörande frågor: Kommer 

enkätens frågor verkligen mäta det som vi i undersökningens syfte är ute efter att mäta? Hur väl 

stämmer de empiriska begreppen med de teoretiska begreppen? Har vi lyckats undvika systematiska fel?  

 

Dessa tre frågor berör undersökningens validitet (Esaiasson, 2007:63). Om undersökningen har låg 

validitet kan man enligt Rosengren och Arvidson (2002:195) ifrågasätta hela studien. Att få teoretiska 

begrepp att stämma överens med empiriska begrepp handlar om hur man operationaliserar begreppen 

dem emellan. Detta är en känslig balansgång. Om översättningen mellan teori och empiri blir skev får vi 

systematiska fel vid datainsamlingen, vilket leder till att undersökningens resultat blir felaktiga 

(Djurfeldt m.fl., 2003:108). Ett sätt att undvika felaktigheter i operationaliseringen är enligt Peter 

Esaiasson (2007:66) att kopiera en redan befintlig operationalisering som andra forskare redan tagit 

fram och använt sig av, förutsatt att denna operationalisering är väl utförd. Vi använder oss i denna 

studie av samma variabler som Pearce (2005) gjorde när han tog fram sin teori om travel career patterns. 

Som vi nämnde ovan använder vi inte alla variabler som Pearce (2005) använde, vi minskade ner antalet 

för att utförandet och bearbetningen skulle bli genomförbar. Vi har alltså inte helt kopierat en annan 

forskares operationalisering, men vi använder oss av delar av den vilket vi anser borgar för en god 

validitet. 

 

På grund av sättet som enkäterna delades ut kan man i viss mån ifrågasätta undersökningens reliabilitet. 

Om några andra fick uppdraget att dela ut enkäterna skulle de möjligen ha frågat andra individer än de 

vi frågade då det var vi själva som bedömde vilka individer som var lämpliga att ingå i studien 

(Djurfeldt m.fl., 2003:108–109). Det kan också vara så att andra respondenter skulle ha kommit att delta 

i studien om den utförts vid en annan tidpunkt på året. I övrigt anser vi att vi i så stor utsträckning som 

möjligt har undvikit slumpmässiga fel. Enkäten är helt standardiserad och hela datamaterialet är 

överskådligt. Detta gör slumpmässiga fel lättare att upptäcka. Inmatningen av materialet till SPSS 

kontrollerades även av två personer vilket gjorde det enklare att upptäcka eventuella felaktigheter 
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(Rosengren & Arvidson, 2002:199). Innan vi påbörjade analysförfarandet kontrollerade vi dock 

materialet för felaktigheter som vi skulle kunna ha begått under inmatningen av datan. Vad vi rent 

konkret gjorde var att ta fram frekvenstabeller på alla olika variabler för att se så att inget värde avvek 

från de möjliga värdena. Vi hittade på detta sätt ett avvikande variabelvärde som kontrollerades mot 

enkäten och därefter korrigerades. 

 

Analysförfarande 

När vi nu har samlat in, registrerat och kontrollerat vårt empiriska material är det dags att ta reda på om 

hypoteserna vi har ställt upp stämmer. Detta gör vi främst genom att jämföra variablernas centralvärden 

för de olika grupperna, men även genom att testa den statistiska signifikansen av de skillnader vi hittar. 

Att testa den statistiska signifikansen gör man för att (i princip) kunna utesluta att de skillnader man 

observerat inte beror på slumpen. För att testa signifikansen tar vi hjälp av olika statistiska verktyg. 

Varför vi har valt de verktyg vi har valt och hur de fungerar kommer vi nu att presentera. 

 

För varje statistiskt verktyg finns det ett antal olika premisser som måste uppfyllas för att man ska kunna 

använda sig av verktyget. Premisserna kan exempelvis handla om att variabeln måste befinna sig på rätt 

skalnivå. Många av de statistiska verktygen förutsätter också att variabelvärdena är normalfördelade i 

populationen. Så är ofta inte fallet (Pallant, 2001:98). Baserat på att våra variabler befinner sig på 

ordinal skalnivå och inte uppvisar normalfördelning så måste vi använda oss av så kallade icke-

parametriska verktyg (Pallant, 2001:99).  

 

Icke-parametriska verktyg ställer till skillnad från parametriska verktyg inga krav på populationens 

distribution. Icke-parametriska test är också ideala att använda om man har variabler på nominal eller 

ordinal skalnivå och om man har ett litet urval (Pallant, 2001:255).  

En av de mest använda icke-parametriska verktyget är Chi²-analys. Chi²-bygger på en jämförelse av de 

observerade värdena med de förväntade värdena för respektive variabel. De förväntade värdena är de 

värden som skulle förekomma om det inte fanns något samband mellan variablerna, alltså om 

fördelningen är slumpmässig. Om de observerade värdena skiljer sig från de förväntade värdena kan det 

alltså vara så att det finns ett reellt samband (Djurfeldt, 2003:225-230).  

 

Vi hade tänkt och planerat för att använda oss av en Chi²-analys för att analysera våra data. Det visade 

sig dock att vårt material inte uppfyllde en av Chi²-analysens premisser. För att Chi²-analysen ska 

fungera krävs det nämligen att de förväntade värdena i alla celler (Chi²-analys baseras på korstabeller) är 

minst 5, vilket vi inte kommer upp i (Pallant, 2001:257). Vi har helt enkelt för få observationer och för 

många möjliga svar. Istället kommer vi att använda oss av två olika verktyg; Mann-Whitney U-test och 

Kruskal-Wallis (one-way analysis of variance by ranks). Sidney Siegel (1956) anser att båda dessa 

verktyg är kraftfulla och användbara metoder för analys av icke-parametriska, oberoende variabler på 

ordinal skalnivå. Båda testen anses vara effektivare än till exempel mediantestet då de genom att ranka 

alla värden använder sig av mer information från observationerna (Siegel, 1956:193). 
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Mann-Whitney U-test 
Mann-Whitney U-test är ett statistiskt verktyg som används för att genom hypotesprövning testa om 

skillnader mellan två grupper beror på slumpen i urvalet eller om skillnaden beror på de faktiska 

skillnader som är anledningen till gruppindelningen. Testet är utformat för variabler på ordinal skalnivå 

och går att använda även vid ett lågt antal observationer. Testet går till så att observationerna från 

grupperna slås ihop och rankas i ökande ordning. Sedan räknas antalet gånger den ena gruppens 

observationer föregår den andra gruppens observationer. Om det inte är någon skillnad mellan 

grupperna bör de rankade värdena vara slumpmässigt spridda mellan grupperna. Om värdena är 

grupperade visar det på att skillnaden är signifikant och alltså inte en slump i urvalet (Siegel, 1956:116). 

Resultatet från SPSS visar att testet är tvåsidigt (two-tailed) och alltså har utförts för att kontrollera om 

skillnaden är signifikant, oberoende av åt vilket håll skillnaden pekar. 

 

Kruskal-Wallis (one-way analysis of variance by ranks) 
En liknande statistisk metod är Kruskal-Wallis (one-way analysis of variance by ranks). Skillnaden 

mellan detta verktyg och Mann-Whitney U-test är att vi med detta verktyg kan analysera flera grupper 

samtidigt. Precis som Mann-Whitney U-testet bygger Kruskal-Wallis test på hypotesprövning av om 

skillnader mellan grupper beror på slumpen eller inte. Även här krävs ordinal skalnivå på variablerna 

vars observationer rankas och sedan ställs upp i varsin kolumn där rankingen summeras. Testet 

bestämmer sedan om dessa summerade värden skiljer sig så mycket att det inte är troligt att det är 

slumpmässiga skillnader (Siegel, 1956:184-193). Även detta test är tvåsidigt (two-tailed). 

Forskningsetiska betänkligheter 

Vetenskapsrådet har publicerat skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002). Ett av syftena med skriften är att vägleda forskare och studenter 

att göra avvägningar mellan samhällsnyttan av forskning och individens rättigheter (Vetenskapsrådet, 

2002:6). Individskyddskravet kan indelas i fyra olika krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6). 

 

Informationskravet handlar om att den undersökta individen ska informeras om undersökningen, att det 

är frivilligt att delta och att de har rätt att vid all tidpunkt avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002:7). Detta uppfyller vår studie. Exempelvis har respondenterna i samband med utdelandet av 

enkäterna informerats om studiens syfte och en kort information finns även på enkäternas första sida.  

 

Samtyckeskravet handlar om att respondenterna har rätten att bestämma över sin medverkan. Det kan 

handla om under vilka villkor respondenten vill delta eller att respondenten har rätt att avbryta sin 

medverkan utan att behöva utstå påtryckningar eller negativa effekter av sitt val (Vetenskapsrådet, 

2002:10). Även detta krav uppfyller studien. Deltagande har i alla situationer varit helt frivilligt. Två 

respondenter har valt att avbryta ifyllandet av enkäten. Dessa enkäter har sorterats som internt bortfall 

och resultaten används inte i studien. 

 

Konfidentialitetskravet, berör hur insamlat material behandlas och vikten av att hantera materialet på ett 

sätt som gör att de deltagande inte kan identifieras av utomstående och garanteras anonymitet 

(Vetenskapsrådet, 2002:12). Respondenterna i studien kan inte identifieras utifrån de demografiska 

variabler som samlats in och det fysiska materialet har hanterats och förvarats på ett sätt som garanterat 

anonymitet och konfidentialitet.  

 

Nyttjandekravet, slutligen, gör gällande att det insamlade datamaterialet inte får användas för annat än 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002:14). Materialet får exempelvis inte lånas ut för kommersiellt bruk, för 

andra icke-vetenskapliga ändamål eller för beslut eller åtgärder riktade mot respondenten 

(Vetenskapsrådet, 2002:14). 
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Resultat & Analys 

Vi kommer nu att presentera resultatet från enkäterna kopplade till de olika frågeställningarna för att 

sedan försöka att analysera resultaten utifrån travel career patterns-teorin. Stämmer resultaten överens 

med det vi kan förvänta oss enligt teorin? Vi börjar med att presentera och analysera resultatet som 

berör den första frågeställningen för att sedan inrikta oss mot att bearbeta hypoteserna som är kopplade 

till den andra frågeställningen. Först och främst är det dock nödvändigt att presentera de demografiska 

fördelningarna hos undersökningens respondenter. 

 

Enkäterna har besvarats av 63 stycken respondenter. Efter kontroll togs två av enkäterna bort och 

klassificerades som internt bortfall. Detta då dessa valde att avbryta ifyllandet eller fyllt i enkäten på ett 

felaktigt sätt. Resultatet baseras följaktligen på 61 stycken respondenter (N=61).  

 

Åldersfördelningen i materialet sträcker sig från 55 år till 92 år. Medelvärdet är 66,75 år. Medianen är 

66 år. Vi kan dock notera att större delen (82 %) av respondenterna är mellan 55 och 75 år. 

 

Av de 61 respondenterna är 39 kvinnor (63,9 %) och 22 män (36,1 %). Det finns således en ojämn 

fördelning mellan män och kvinnor i materialet.  

 

Av respondenterna är 33 stycken australiensare (54,1 %), 26 stycken svenskar (42,6 %), 1 från USA (1,6 

%) och 1 är från Spanien (1,6 %). Materialet har sålunda en stark koncentration av australiensare och 

svenskar. Då teorin inte tar hänsyn till nationalitet som sådan ser vi inte detta som någon större förlust 

för kontrollen mellan variablerna men det kan påverka generaliserbarheten. 

 

Fördelningen mellan pensionerade och icke-pensionerade är relativt jämn. 34 av respondenterna (55,7 

%) är pensionerade och 27 (44,3 %) är följaktligen inte pensionerade. 
 

Frågeställning 1 

Vilka är de viktigaste resmotiven för äldre turister? 

 

Frågeställningen besvaras genom att svaren från enkäterna används för att rangordna de olika 

behovsfaktorerna efter hur viktiga de enligt respondenterna är. Vi använder oss här av medianvärdena 

för de olika behovsfaktorerna. Dessa presenteras inom parantes. Medianvärdena kan variera mellan 2 

(alla respondenter har svarat att behovsfaktorn inte alls är viktig) och 18 (alla respondenter har svarat att 

behovsfaktorn är mycket viktig). 

 

Rangordningen (och medianvärdena) av behovsfaktorerna ser ut som följer: omväxling (medianvärde 

16), relation/säkerhet (16), nostalgi (16), natur (16), självutveckling - destination (16), relationer (15,5), 

självförverkligande (15), flykt/avkoppling (15), avskildhet (14), självständighet (14), självutveckling – 

personlig (14), aktivering/stimulering (13,5).  

 

Det kan vara värt att notera att det inte är särskilt mycket som skiljer behovsfaktorernas medianvärden 

åt. Respondenterna har i hög utsträckning kryssat i höga värden på alla kategorier. Även om 

skillnaderna i vissa fall är små så är de trots allt tillräckligt stora för att rangordna. Vi kan konstatera att 

bland de äldre besökare i Stockholm som besvarat enkäten så är de högst rankade behovsfaktorerna 

omväxling, relation/säkerhet, nostalgi, natur samt självutveckling – destination.  

Dessa har alla fått en median av 16. Om vi överför våra resultat till en ranking i en liknande struktur 

som Pearce använt sig av i travel career patterns modellen kan vi på ett strukturerat sätt jämföra 

resultaten med de enligt teorin förväntade resultaten.  
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Tabell 3. Rangordning av behovsfaktorer 

Vår undersökning Travel career pattern approach 

  

Högt rankat  Högt rankat  

16 Omväxling Omväxling 

16 Relation/säkerhet Flykt/avkoppling 

16 Nostalgi Relationer 

16 Natur  

16 Självutveckling – destination  

  

I mellan lagret I mellan lagret 

15,5 Relationer Självutveckling - destination 

15 Självförverkligande Självförverkligande 

15 Flykt/avkoppling Självutveckling - personlig 

 Natur 

  

Yttre lagret Yttre lagret 

14 Avskildhet Avskildhet 

14 Självständighet Nostalgi 

14 Självutveckling – personlig  

13,5 Aktivering/stimulering  

  

 

Enligt Pearce teori ska behovsfaktorerna omväxling, flykt/avkoppling och relationer vara i topp. Som 

jämförelsen här ovan visar ser det inte ut så i vår population. Frågeställningen är härmed besvarad. De 

viktigaste resmotiven är i vårt urval omväxling, relation/säkerhet, nostalgi, natur och självutveckling 

destination. Det kan dock vara intressant att fördjupa analysen och undersöka om det finns någon 

skillnad i hur olika demografiska grupper har rankat de olika behovsfaktorerna. 

 

Kön 

Som tabellen nedan visar är kön precis som förväntat inte en variabel som styr hur viktigt olika resmotiv 

är. Resmotiv är alltså inget som varierar mellan könen. Därmed inte sagt att kvinnor och män inte beter 

sig olika på destinationen eller reser med olika syften. Men motiven för resande och hur man rankar 

behovsfaktorerna är i princip lika. 

 
Tabell 4. Behovsfaktorer - kön 

Man Kvinna 

16 Natur  16 Natur  

16 Självutveckling – destination  16 Självutveckling – destination  

15 Relationer  16 Relationer  

15 Omväxling  16 Omväxling  

15 Relation/säkerhet  16 Relation/säkerhet  

15 Flykt/avkoppling  16 Nostalgi  

14,5 Nostalgi  15,5 Flykt/avkoppling  

14 Självförverkligande  15 Självförverkligande  

14 Självständighet  14 Självständighet  

14 Självutveckling – personlig  14 Självutveckling – personlig  

14 Avskildhet  14 Avskildhet  

13 Aktivering/stimulering  14 Aktivering/stimulering  
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Nationalitet 
Då de allra flesta (96,7 %) av respondenterna är från Sverige eller Australien kontrollerar vi endast om 

det finns någon skillnad mellan hur dessa två grupper rankar behovsfaktorerna.  

 
Tabell 5. Behovsfaktorer - nationalitet 

Svenskar Australiensare 

16 Avskildhet  17 Relation/säkerhet  

16 Natur  16 Natur  

16 Självutveckling – destination 16 Självutveckling – destination  

16 Nostalgi  16 Nostalgi  

16 Relationer  16 Omväxling  

16 Flykt/avkoppling  15 Flykt/avkoppling  

15 Självförverkligande  15 Självförverkligande  

15 Omväxling  14 Relationer  

15 Relation/säkerhet  14 Avskildhet 

14 Självständighet  14 Självständighet  

14 Aktivering/stimulering  13 Aktivering/stimulering  

14 Självutveckling – personlig  13 Självutveckling – personlig  

 

Som tabellen visar tyckte australiensarna att relation/säkerhet var den viktigaste behovsfaktorn.  

Relationer och avskildhet rankade svenskarna däremot högre än australiensarna. I övrigt är det inga 

större skillnader mellan grupperna. Detta följer det som Pearce (2005) har hävdat. Teorin ska enligt 

honom inte skilja mellan kulturer och nationaliteter. Detta påstående stöds av våra resultat även om tre 

av behovsfaktorerna varierade något.  

 

Pension 

Mellan de pensionerade och de icke pensionerade fanns inte heller några större skillnader. De två 

undantagen var att pensionerade klassade behovsfaktorn relation/säkerhet, högre än de som inte var 

pensionerade. Nostalgi var också en viktigare behovsfaktor för de pensionerade än de icke-

pensionerade. I övrigt finns ingenting i materialet som skulle kunna leda oss till slutsatsen att det finns 

några större skillnader grupperna emellan. I stort ser strukturen i rangordningen mycket liknande ut. 

 
Tabell 6. Behovsfaktorer - pension 

Pensionerad Icke pensionerad 

17 Relation/säkerhet  16 Omväxling  

16 Självutveckling – destination  16 Självutveckling – destination  

16 Omväxling  15 Relation/säkerhet  

16 Flykt/avkoppling  15 Flykt/avkoppling  

16 Relationer  15 Relationer  

16 Natur  15 Natur  

16 Nostalgi  14 Nostalgi  

15 Självförverkligande  14 Självförverkligande  

14,5 Avskildhet  14 Självständighet  

14 Självständighet  13,5 Avskildhet  

14 Aktivering/stimulering  13 Aktivering/stimulering  

14 Självutveckling – personlig  13 Självutveckling – personlig  
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Ålder 
För att kontrollera ålderns påverkan på de olika behovsfaktorernas rangordning beslutade vi oss för att 

dela upp respondenterna i tre åldersgrupper. En grupp från 55-65, en grupp från 66-75 och en grupp från 

76 och uppåt. Vi hittade ett antal skillnader. Den yngsta gruppen rankade självutveckling destination 

högst och hade betydligt lägre ranking på nostalgi och relation/säkerhet än de andra grupperna.  

Relation/ säkerhet rankades av både mellangruppen och den äldsta gruppen mycket högt. Den äldsta 

gruppen rankade nostalgi som viktigast behovsfaktor. De äldsta menade även att behovsfaktorn 

omväxling var mindre viktig än vad de andra grupperna tyckte. Ålder utgör enligt teorin en viss 

påverkan på resmotiven i mellanlagret i travel career patterns modellen. De behovsfaktorer som vi 

observerat en förändring på befinner sig i mellanlagret (självutveckling destination, relation/säkerhet) 

och i det yttre lagret (nostalgi). Sammanfattningsvis verkar ålder påverka rangordningen i vårt material. 

Dessa förändringar följer till viss del det teorin pekar på. 

 
Tabell 7. Behovsfaktorer – ålder 

55-65 66-75 76  

17 Självutveckling – destination  17 Relation/säkerhet  17 Nostalgi  

16 Omväxling  16 Omväxling  16,5 Relation/säkerhet  

16 Natur  16 Natur  16 Natur  

16 Relationer  16 Nostalgi  16 Relationer  

15 Flykt/avkoppling  16 Flykt/avkoppling  16 Flykt/avkoppling  

15 Relation/säkerhet  16 Självutveckling – destination  15 Självutveckling – destination  

15 Självförverkligande  15 Självförverkligande  15 Avskildhet  

14,5 Nostalgi  15 Relationer  14,5 Självförverkligande  

14 Självutveckling – personlig  14 Självutveckling – personlig  14 Självutveckling – personlig  

14 Avskildhet  14 Avskildhet  14 Omväxling  

14 Självständighet  14 Självständighet  13 Självständighet  

14 Aktivering/stimulering  11,5 Aktivering/stimulering  12,5 Aktivering/stimulering  
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Frågeställning 2 

Är det fruktbart att utifrån resvana och livssituation dela in gruppen äldre turister i undersegment? 

 

Pearces teori är utformad för att förklara skiftande resmotiv bland individer i alla olika åldrar, inte bara 

bland äldre. Genom denna undersökning testar vi om travel career patterns approach går att applicera på 

en enskild åldersgrupp, det vill säga äldre. Om hypoteserna nedan visar sig vara korrekta kan vi dra 

slutsatsen att det går att applicera TCP på åldersgruppen och att det därigenom är fruktbart att använda 

sig av resvana och livssituation för att dela in äldre i olika segment.  

 

Hypotes 1. 

Alla resvanegrupper kommer att ranka behovsfaktorerna för det inre lagret högst. 

 

Om hypotesen är riktig så ska behovsfaktorerna omväxling, relationer och flykt/avkoppling fått bland de 

högsta medianvärdena i alla resvanegrupperna. Detta testade vi helt enkelt genom att ta fram medianen 

för alla olika behovsfaktorerna i de olika grupperna. I tabellen nedan finns behovsfaktorerna rankade 

efter respektive medianvärde. De faktorer som för oss är intressanta är i tabellen markerade i gult.  

 
Tabell 8. Behovsfaktorer – resvana, inre lagret 

Låg resvana Medium resvana Hög resvana 

17 Nostalgi  16 Relationer  18 Självutveckling – destination  

16,5 Relationer  16 Omväxling  16 Omväxling  

16,5 Relation/säkerhet  16 Natur  15,5 Flykt/avkoppling  

16 Omväxling  16 Självutveckling – destination  15,5 Natur  

16 Natur  15 Flykt/avkoppling  15 Relation/säkerhet  

16 Självutveckling – destination  15 Relation/säkerhet  15 Nostalgi  

16 Avskildhet  15 Självförverkligande  14,5 Aktivering/stimulering  

15,5 Flykt/avkoppling  14 Självständighet  14,5 Självförverkligande  

15 Självförverkligande  14 Avskildhet  14 Relationer  

14 Självständighet  14 Nostalgi 14 Självständighet  

14 Aktivering/stimulering  13 Självutveckling – personlig  14 Självutveckling – personlig  

14 Självutveckling – personlig  12 Aktivering/stimulering  14 Avskildhet  

 

Som vi kan se i tabellen så rankas de olika behovsfaktorerna olika högt i de olika grupperna.  

Omväxling har dock samtliga grupper rankat högt. För gruppen med låg resvana och gruppen med 

medium resvana är relationer en högt rankad behovsfaktor. Detta gäller dock inte för gruppen med hög 

resvana där relationer tillhör de behovsfaktorer som har fått lägst poäng av gruppen.  

 

När det kommer till behovsfaktorn flykt och avkoppling är resultaten mer svårtolkade. Trots ett liknande 

medianvärde mellan grupperna så kan vi se att gruppen med låg resvana tyckt att 7 stycken andra 

behovsfaktorer är viktigare. Sammanfattningsvis kan man säga att det inre lagrets behovsfaktorer 

genomgående har fått höga poäng (undantaget att relationer inte alls verkar viktigt för de med hög 

resvana). De är dock inte i närheten av att rankas högst av alla olika resvanegrupper och vi kan därför 

hävda att hypotesen är falsifierad. 
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Hypotes 2. 

Alla resvanegrupper kommer att ranka behovsfaktorerna i det yttre lagret i modellen lägst. 

 

För att vår andra hypotes ska kunna verifieras vill vi alltså se att behovsfaktorerna nostalgi och 

avskildhet i alla resvanegrupper har det lägsta medianvärdet och därför rankas lägst. Tabellen nedan 

visar på samma sätt som den föregående tabellen medianen för de olika behovsfaktorerna och rankingen 

i de olika resvanegrupperna. Även här är de för oss intressanta behovsfaktorerna gulmarkerade. 

 

Tabell 9. Behovsfaktorer – resvana, yttre lagret 

Låg resvana Medium resvana Hög resvana 

17 Nostalgi  16 Relationer  18 Självutveckling – destination  

16,5 Relationer  16 Omväxling  16 Omväxling  

16,5 Relation/säkerhet  16 Natur  15,5 Flykt/avkoppling  

16 Omväxling  16 Självutveckling – destination  15,5 Natur  

16 Natur  15 Flykt/avkoppling  15 Relation/säkerhet  

16 Självutveckling – destination  15 Relation/säkerhet 15 Nostalgi  

16 Avskildhet  15 Självförverkligande 14,5 Aktivering/stimulering  

15,5 Flykt/avkoppling  14 Självständighet  14,5 Självförverkligande  

15 Självförverkligande  14 Avskildhet  14 Relationer  

14 Självständighet 14 Nostalgi  14 Självständighet  

14 Aktivering/stimulering  13 Självutveckling– personlig  14 Självutveckling – personlig  

14 Självutveckling – personlig  12 Aktivering/stimulering  14 Avskildhet  

 

Behovsfaktorn avskildhet rankas som vi kan se i tabellen lågt av resvanegrupperna med medium och 

hög resvana. I låg resvana kan vi dock se att den rankas betydligt högre än i de båda andra grupperna. 

Både om vi ser till medianvärde och ranking. Inte heller behovsfaktorn nostalgi befinner sig så lågt som 

den borde göra enligt Pearce modell. I gruppen med låg resvana är den till och med högst rankad av de 

olika behovsfaktorerna. Behovsfaktorerna är inte rankade lägst och rankingen varierar mellan 

grupperna. Vi kan därför anse att även denna hypotes är falsifierad. 

 

De två första hypoteserna är alltså falsifierade. Vårt resultat skiljer sig från vad teorin säger genom att 

variablerna som borde ha rankats lika högt och lika lågt av alla resvanegrupper inte gör det. Tvärtom 

rankas de olika av de olika grupperna och utan något vidare mönster. Detta tyder på att teorin inte går att 

applicera på äldre. Vi har dock inte undersökt själva variationen närmare. I de följande två hypoteserna 

kommer vi att testa om variationen mellan grupperna följer den variation som teorin föreskriver ska 

finnas i det mellersta lagret.  

 

Test av hypotes 3: 

Gruppen av äldre med större resvana kommer att uppvisa högre värden på externt orienterade motiv 

(behovsfaktorerna natur och självutveckling - involvering i destinationen) än gruppen med mindre 

resvana. 

 

Enligt teorin borde gruppen med hög resvana uppvisa högre värden på dessa variabler än de med låg 

resvana. Centralt i hypotesen är alltså att det finns en skillnad mellan de olika resvanegrupperna och att 

denna skillnad har en viss riktning. Det första vi behöver kontrollera är därför om det finns någon 

skillnad och om så är fallet måste vi också kontrollera så att skillnaden går åt rätt håll. Vi började med 

att kontrollera medianvärdena för att se om det finns någon skillnad. 

 

 

 



 26 

Tabell 10. Skillnader resvana – behovsfaktorer, externt orienterade 

resvanahela   
sjalvutveckld

estination natur 

låg N Valid 14 14 

Missing 0 0 

Median 16,000 16,000 

mellan N Valid 31 33 

Missing 2 0 

Median 16,000 16,000 

hög N Valid 13 14 

Missing 1 0 

Median 18,000 15,500 

Tabell från SPSS 

 

Som vi kan se i tabellen ovan finns det små skillnader beträffande behovsfaktorn natur. Den skillnad 

som finns går dock, beträffande riktning, tvärtemot vad teorin säger. Däremot finns det en större skillnad 

i behovsfaktorn självutveckling – destination. Vi testade om denna skillnad var signifikant genom det 

statistiska verktyget Kruskal-Wallis i SPSS. 

 
Tabell 11. Kruskal-Wallis test behovsfaktorer, externt orienterade – resvana 

 

  
sjalvutveckl
destination natur 

Chi-Square 3,678 1,114 

df 2 2 

Asymp. Sig. ,159 ,573 

Tabell från SPSS 

 

Resultatet av testet var att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna (Asymp. Sig. 

överstiger 0,05). Vi kan alltså inte utesluta att slumpen skapat skillnaderna vi ser i medianvärdet. 

 

Då teorin och hypotesen också kan tolkas som att de med hög resvana skiljer sig från de med lägre (det 

vill säga medium resvana och låg resvana) beslöt vi oss för att koda om variabeln till en dikotom 

variabel där vi endast kontrollerar om de med hög resvana har högre värden än de med lägre.  

Vi grupperar alltså om variabeln för att jämföra de med högre resvanas poäng med dem med mellan och 

låg.  

 
Tabell 12. Skillnader resvana, hög/låg – behovsfaktorer, externt orienterade 

resvanaanalys   
sjalvutveckl
destination natur 

låg N Valid 45 47 

    Missing 2 0 

  Median 16,000 16,000 

hög N Valid 13 14 

    Missing 1 0 

  Median 18,000 15,500 

Tabell från SPSS 
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Som förväntat förändrar sig inte medianvärdet. Fördelningen är dock annorlunda och signifikansen kan 

därför ha förändrats. Vi kontrollerar därför detta. Då vi går ner till endast två variabelvärden måste vi 

dock använda oss av ett annat verktyg för att testa den statistiska signifikansen, nämligen Mann-

Whitney U-test.  

 
Tabell 13. Mann-Whitney U-test behovsfaktorer, externt orienterade – resvana 

 
sjalvutveckld
estination natur 

Mann-Whitney U 198,500 320,500 

Wilcoxon W 1233,500 1448,500 

Z -1,791 -,149 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,073 ,882 

Tabell från SPSS 

 

Jämfört med Kruskal-Wallis test har signifikansen förbättrats för behovsfaktorn självutveckling 

destination, men det är fortfarande inte signifikant. För att resultaten ska vara signifikanta måste värdet 

på Asymp. Sig. (2-tailed) vara mindre än 0,05. Det finns alltså inga garantier för att vårt resultat inte är 

en slumpmässigt uppkommen fördelning och vi kan därför inte styrka hypotesen. 

 

Hypotes 4. 

Gruppen av äldre med mindre resvana kommer att uppvisa högre värden på internt orienterade motiv 

(behovsfaktorerna självförverkligande och självutveckling - involvering personlig) än gruppen med 

större resvana. 

 

Liksom i den förra hypotesen är hypotesens centrala del att det finns en skillnad mellan grupperna. 

I denna hypotes är det dock de äldre med mindre resvana vi utgår ifrån. Enligt teorin ska de uppvisa 

högre värden på behovsfaktorerna självförverkligande och självutveckling än vad de med större resvana 

uppvisar. Vi börjar med att jämföra medianerna grupperna emellan.  

 
Tabell 14. Skillnader resvana – behovsfaktorer, internt orienterade 

resvanahela   
sjalvforver
kligande 

sjalvutvper
sonlig 

låg N Valid 14 14 

Missing 0 0 

Median 15,000 14,000 

mellan N Valid 33 33 

Missing 0 0 

Median 15,000 13,000 

hög N Valid 14 14 

Missing 0 0 

Median 14,500 14,000 

Tabell från SPSS 

 

Vi ser även här att det finns vissa, små skillnader mellan grupperna. Vi testar signifikansen av dessa 

med hjälp av Kruskal-Wallis.  
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Tabell 15. Kruskal-Wallis test behovsfaktorer, internt orienterade – resvana 

  
sjalvforver
kligande 

sjalvutvper
sonlig 

Chi-Square ,344 3,880 

df 2 2 

Asymp. Sig. ,842 ,144 

Tabell från SPSS 

 

Testet visar att vi inte heller här finner några statistiskt signifikanta skillnader. Hur ser det då ut om vi 

kodar om variabeln till en dikotom variabel. Framträder några större skillnader? 

 
Tabell 16. Skillnader resvana, hög/låg – behovsfaktorer, internt orienterade 

resvanaanalys   
sjalvforver
kligande 

sjalvutvper
sonlig 

låg N Valid 47 47 

Missing 0 0 

Median 15,000 14,000 

hög N Valid 14 14 

Missing 0 0 

Median 14,500 14,000 

Tabell från SPSS 

 

Som vi kan se skiljer sig inte medianvärdet mellan grupperna något nämnvärt. Självutveckling – 

personlig har en lika median för båda grupperna medan det finns en liten skillnad i behovsfaktorn 

självförverkligande. Vi testar om denna skillnad är signifikant med hjälp av Mann-Whitney U-test. 

Resultatet visar att den inte är det. Precis som tidigare är det Asymp. Sig. (2-tailed) som anger 

sannolikheten för att det är en slumpmässig variation vi har att göra med.  

 
Tabell 17. Mann-Whitney U-test behovsfaktorer, internt orienterade – resvana 

  
sjalvforver
kligande 

Mann-Whitney U 303,000 

Wilcoxon W 1431,000 

Z -,450 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,653 

Tabell från SPSS 

 

Testet visar att vi inte har att göra med några skillnader som vi säkert kan utesluta beror på 

slumpmässiga fördelningar. Hypotesen kan därför betraktas som falsifierad. 

 

Inte heller den variation som det enligt teorin skulle ha funnits i materialet följer alltså det teorin säger. 

Samtliga hypoteser som vi ställde upp är därmed falsifierade. Detta stödjer inte att variabeln resvana 

skulle vara en möjlig metod att segmentera de äldre med. 
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Slutsats och diskussion 

Slutsats 

Som resultatet och analysen visar så stämmer våra resultat inte med det som teorin pekar på.  

För de äldre som deltagit i vår studie är de viktigaste resmotiven omväxling, relation/säkerhet, naturen, 

en självutveckling kopplad till destinationen och att reflektera över gamla minnen.  

 

För den andra frågeställningen kan vi konstatera att samtliga hypoteser har falsifierats. Slutsatsen 

beträffande om det är fruktbart att använda sig av resvana och livssituation för att dela in gruppen äldre i 

undersegment kan därför inte bli något annat än att det inte är fruktbart.  

Diskussion 

Resultaten för vad som är de viktigaste resmotiven för de äldre i urvalet följer inte det teorin pekar på. 

Vad detta kan bero på kommer vi att diskutera nedan. Vi vill dock börja med att diskutera de resultat vi 

har hittat och hur vi tolkar dessa. Trots vissa skillnader mellan de olika demografiska grupperna så är de 

resultat som presenterats i slutsatsen de behovsfaktorer som befinner sig bland de högst rankade för alla 

grupper. Vad kan det bero på? 

 

Att behovsfaktorn omväxling är en av de viktigaste behovsfaktorerna följer Pearce modell. Både i teorin 

och i våra resultat rankas alltså denna behovsfaktor bland de högsta. Detta tror vi beror på att oavsett hur 

ens livsförhållande (det vill säga arbete, pension, skola, etcetera) ser ut så blir det till slut en vardag som 

man vill ha och behöver omväxling från. Även om man är pensionerad och i princip alltså kan planera 

dagarna hur man vill, så vill man uppleva andra saker än normalt. Detta är intressant även utifrån 

inledningens diskussion kring mänskliga behov. Det är knappast så att omväxling är ett mänskligt behov 

för överlevnad men det kanske kan vara det för välbefinnande? 

 

Vi kan i resultatet se att behovsfaktorn relation/säkerhet ligger högt upp samtidigt som behovsfaktorn 

självständighet rangordnas lågt. Detta kan tyda på att äldre resenärer gärna reser tillsammans med 

vänner som de känner en tillhörighet till. Det ger dessutom en viss trygghet att resa i grupp eller med 

bekanta. 

 

Vår undersökning visar också att nostalgi är en viktig behovsfaktor för respondenterna. Här går våra 

resultat helt emot teorin som placerar nostalgi i det yttre lagret och därigenom som mindre viktigt. I 

grunden känns resultatet ganska väntat. Äldre har haft många år på sig att uppleva händelser och få 

mentala eller fysiska anknytningar till olika platser. Att man om man har möjlighet då också reser för att 

åka tillbaka till det där stället man tidigare besökt eller pratar om gamla minnen på resan är naturligt. 

Detta kan även sättas i relation till att äldre gärna reser med vänner och bekanta. 

 

Att behovsfaktorn natur rangordnas högt av respondenterna tror vi till viss del beror på urvalet. 

Respondenterna kommer huvudsakligen från Sverige och Australien. Båda dessa länder uppfattar vi som 

länder med en nära relation till natur och friluftsliv.  

 

När vi analyserar behovsfaktorerna för självutveckling finner vi att självutveckling kopplad till 

destinationen befinner sig bland de högst rankade behovsfaktorerna medan självutveckling kopplad till 

personen och personliga intressen hamnar bland de lägsta. Äldre är alltså betydligt mer intresserade av 

att uppleva och lära av den lokala kulturen och lokalbefolkningen än att utveckla sig själva och sina 

personliga intressen. Detta tyder på att man inte vill sluta lära sig saker men att detta lärande är riktat 

utåt. Man vill lära sig mer om världen och andra kulturer snarare än att utveckla sig själv och sina 

intressen. 



 30 

 

Medan frågeställning 1 var inriktad på att undersöka vilka behovsfaktorer som är viktigast för de äldre 

turisterna så är frågeställning 2 inriktad på att undersöka om Pearce modell går att tillämpa på gruppen 

äldre turister. I och med att hypoteserna falsifierades och det alltså inte är fruktbart att med hjälp av 

modellen skapa undersegment av gruppen äldre turister så vill vi diskutera vad detta kan bero på och hur 

man istället skulle kunna undersöka äldres resmotiv.  

 

En möjlig förklaring till varför det inte har fungerat att använda sig av Pearces teori för vår population är 

att teorin rör sig kring ett större antal livsfaser än vad vår undersökning gör.  Travel career patterns 

approach syftar främst till att beskriva människors resmotiv efter livsfas och resvanenivå. Detta fungerar 

teorin uppenbarligen för (baserat på de empiriska studier som Pearce genomfört). Vårt resultat visar 

dock att det inte fungerar lika bra när man undersöker en avgränsad livsfas, i vårt fall en viss 

åldersgrupp. Empirin som teorin baseras på rör sig på en bredare scen där det finns många inbyggda och 

livsfasrelaterade skillnader. Exempelvis är det naturligt att resmotiven förändras i samband med att 

familjeförhållanden förändras. Premisserna för vad man söker i sitt resande varierar beroende på om 

resenären är ung och singel, förälder, i toppen på karriären eller ensamstående pensionär.  

Det är kanske dessa skillnader i resmotiv som teorin är bra på att mäta? Det vill säga att teorins positiva 

resultat i empiriska studier beror mer på de olika livsfaserna än på resvana. 

 

När man intresserar sig specifikt för någon av de olika livsfasgrupperna försvinner troligtvis de stora 

skillnaderna i premisser som de olika livsfaserna innebär, helt enkelt av den anledning att alla 

respondenter befinner sig inom samma livsfas. Därför kan man behöva använda sig av andra metoder 

och teorier för att skapa undergrupper inom de olika livsfaserna. Vilka variabler kan man då använda sig 

av?  

 

Baserat på den fördjupade analysen av den första frågeställningen som vi gjorde utifrån de demografiska 

variablerna kön, nationalitet, pensionering och ålder så kan vi sluta oss till att dessa inte fullt ut lämpar 

sig för att göra undersegmenteringar. Vi hittade visserligen några skillnader men i grunden var 

strukturen den samma. Kanske skulle det lämpa sig bättre att använda sig av socioekonomiska 

variabler? Frågan är om ens variabler som hälsa och ekonomi påverkar resmotiv något nämnvärt. 

Troligtvis påverkar de starkt möjligheten till att resa och vilka resor man kan ta sig för men om de 

påverkar själva motiven man reser med är svårt att uttala sig om.  

 

Som Moschis (2000) säger så blir människor mer olika med åren. Äldre är den grupp som haft störst 

möjlighet att utveckla olika egenskaper och preferenser. De är den ålderskategori som helt enkelt haft 

längst tid på sig att bli olika. De olika individuella eventualiteterna som Pearce talar om blir därför extra 

viktiga. Detta gör att äldre blir en extremt svår grupp att undersegmentera med hjälp av enbart 

demografiska och psykologiska variabler. Kanske kan livsstilsvariabler beskriva fördelningar av 

resmotiv på ett bättre sätt. Detta blir även vår rekommendation till framtida forskning. Det viktigaste att 

komma ihåg, både för forskning och för näringslivet är dock (som vi redan poängterat) att äldre på inget 

sätt är en homogen grupp utan snarare en mer heterogen grupp än många andra demografiska grupper. 
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Studiens begränsningar och kritik 

Det finns två områden i sättet som studien utförts på som vi vill ta upp, problematisera och kritisera. Det 

första området handlar om våra och andras metoder för att undersöka resmotiv.  

 

En anledning till att våra resultat skiljer sig från Pearces skulle kunna vara att vi kortat ner antalet 

variabler och påståenden per behovsfaktor. Kanske skulle resultatet ha sett annorlunda ut om vi hade 

använt oss av alla Pearces variabler och därigenom fångat upp fler nyanser i materialet. Som vi tidigare 

diskuterat var vi dock tvungna att minska antalet variabler för att kunna genomföra studien.  

 

När vi delade ut enkäterna på stan kände vi i vissa fall att respondenterna prioriterade att fylla i enkäten 

så snabbt som möjligt över att reflektera riktigt över de ställda frågorna. Resmotiv och de frågor vi 

ställde i enkäten har inga självklara svarsalternativ och respondenterna kan behöva tänka igenom svaren 

djupare än vad som är möjligt i en enkätsituation på stan. Därför är det möjligt att de svar vi fått in inte 

helt stämmer med respondenternas verkliga motiv. 

 

Tidigare undersökningar har också diskuterat denna problematik och många menar att människor inte 

alltid kan eller vill dela med sig av sina resmotiv. Detta kan indelas under fyra olika problem: Turister 

kanske inte vill reflektera över sina verkliga resmotiv, de kanske inte kan reflektera över sina resmotiv, 

de kanske inte vill uttrycka sina verkliga resmotiv och de kanske inte kan uttrycka sina verkliga 

resmotiv (Pearce, 2005:56). Detta innebär en problematisering av den metod vi använt oss av. Vi vill 

dock poängtera att detta problem gäller för många undersökningar på området då enkäter är en vanlig 

insamlingsmetod.  

 

En annan typ av kritik har Ryan (2002:51) riktat mot Pearce och därmed även mot vår studie. Ryan 

menar att resmotiven eller vad som av respondenten anses som de viktigaste resmotiven är flexibla och i 

ständig omvandling. Dessa kan alltså komma att förändras under en pågående resa. Exempelvis kan en 

resa börja som en flykt från vardagen och ett behov av vila men efter ett par dagar övergå till en vilja att 

utforska området och lära känna den lokala kulturen. Detta försvårar ytterligare undersökandet av 

resmotiv. Kanske är en kvalitativ metod egentligen att föredra för undersökandet av resmotiv.  

 

Ett andra område vi vill diskutera är studiens begränsade möjlighet att generalisera sina resultat. 

Dessa begränsade möjligheter beror på ett antal olika saker. Det största problemet beror på vårt 

urvalsförfarande. Då vi för att kunna genomföra studien var tvungna att använda oss av ett första bästa 

urval så har vi stora problem i fråga om att kunna uttala oss om externt bortfall och representativitet. 

Detta beror på att vi inte har något register över populationen eller vet hur stor undersökningens 

populationen är. För att kunna hävda att vår undersökning är generaliserbar krävs det att man använder 

sig av någon form av slumpmässigt urval. Detta är ett för syftet svåröverkomligt problem. Detta 

understryks inte minst av att andra undersökningar använt sig av liknande metoder. Inte heller Pearce 

undersökningar har använt sig av någon slumpmässighet i urvalet. Ett andra problem för 

generalitetsanspråken är att vi i princip enbart har fått in svar från svenskar och australiensare.  

 

Med detta sagt vill vi ändå poängtera att vi med undersökningen gör vissa anspråk. 

Våra resultat visar trots allt att när det kommer till undersökandet av avgränsade livsfaser så fungerar 

teorin inte. Även om vi på grund av våra bristande generalitetsanspråk inte kan uttala oss om teorin som 

helhet så visar våra resultat ändå på att ett ifrågasättade av teorins möjligheter och generella giltighet är 

befogad. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Val av påståenden/resmotiv 

Factors   Motive items 

 

Novelty (omväxling)  having fun 

experiencing something different 

feeling the special atmosphere of the vacation destination 

visiting places related to my personal interests  

 

 

Escape/relax (flykt/avkoppling) resting and relaxing 

getting away from everyday psychological stress/pressure 

being away from daily routine 

getting away from the usual demands of life 

giving my mind a rest 

not worrying about time 

getting away from everyday physical stress/pressure 

 

 

Relationship (strengthen)  doing this with my companion(s) 

(relationer)   doing something with my family/friend(s) 

   being with others who enjoy the same things as I do 

   strengthening relationships with my companion(s) 

   strengthening relationships with my family/frind(s) 

   contacting with family/friend(s) who live elsewhere 

 

 

Autonomy (självständighet) being independent 

   being obligated to no one 

   doing this my own way 

 

 

Nature (natur)  viewing the scenery 

   being close to nature 

   getting a better appreciation of nature 

   being harmonious with nature 

 

 

Self-development (host-site learning new things 

involvement)   experiencing different cultures 

(självutvecklng – destination) meeting new and varied people 

   developing my knowledge of the area 

   meeting the locals 

   observing other people in the area 

   following current events  
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Stimulation (aktivering/stimulering) exploring the unknown 

   feeling excitement 

   having unpredictable experiences 

   being spontaneous 

   having daring/adventuresome experiences 

   experiencing thrills 

   experiencing the risk involved 

 

 

Self-development (personal develop my personal interests 

development)   knowing what I am capable of 

(självutveckling - personlig) gaining a sense of accomplishment 

   gaining a sense of self-confidence 

   developing my skills and abilities 

   using my skills and talents 

 

 

Relationship (security)  feeling personally safe and secure 

(relationer/säkerhet)  being with respectful people 

   meeting people with similar values/interests 

   being near considerate people 

   being with others if I need them 

   feeling that I belong 

 

 

Self-actualise  gaining a new perspective on life 

(självförverkligande)  feeling inner harmony/peace 

   understanding more about myself 

   being creative 

   working on my personal/spiritual values 

 

 

Isolation   experiencing the peace and calm 

(avskildhet)   avoiding interpersonal stress and pressure 

   experiencing the open space 

   being away from the crowds of people 

   enjoying isolation 

 

 

Nostalgia   thinking about good times I’ve had in the past 

(nostalgi)   reflecting on past memories 
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Bilaga 2 - Enkät 

 

Questionnaire concerning travel motivation 

 

This survey is being conducted by Södertörns University in Stockholm.  

 

The survey aims to examine travel motivation among the visitors to Stockholm. 

 

All answers will be handled confidentially and anonymously.  

 

Thank you for your participation! 
 

 

 

Demographics and travel experience 
 

 

 

Age: _________ 

 

 

Gender: Female (  )  Male (  ) 

 

 

Nationality: ___________________________ 

 

 

Retired: Yes (  )  No (  ) 

 

 

My domestic travel experience is:  Low (  ) Medium (  ) High (  ) 

 

 

My international travel experience is: Low (  ) Medium (  ) High (  ) 
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Below you find a couple of statements concerning travel motives.  

When travelling and choosing how to travel, how important are the following factors to you?  

Indicate importance with an X. 

 

 Very 

important 

+ + + + + + 0 - - - - - - Not at all 

important 

experiencing 

something different 

         

visiting places related 

to my personal 

interests 

         

resting and relaxing 

 

         

get away from daily 

routine and the usual 

demands of life 

         

do things with my 

family/friends 

 

         

strengthening 

relationships with my 

family/friends 

         

being independent  

 

         

doing things my own 

way 

 

         

viewing the scenery 

 

         

being close to nature 

 

         

learning new things 

 

         

experiencing different 

cultures 

 

         

doing things that 

make me feel excited 
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Below you find a couple of statements concerning travel motives.  

When travelling and choosing how to travel, how important are the following factors to you?  

Indicate importance with an X. 

 

 Very 

important 

+ + 

+ 

+ + + 0 - - - - - - Not at all 

important 

having 

daring/adventuresome 

experiences 

         

developing my 

personal interests 

         

developing my skills 

and abilities 

         

feeling personally 

safe and secure 

         

feeling that I belong 

 

         

gaining a new 

perspective on life 

         

understanding more 

about myself 

         

being away from the 

crowds of people 

         

avoiding 

interpersonal stress 

and pressure  

         

thinking about good 

times I’ve had in the 

past 

         

reflecting on past 

memories 

 

         

 


