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Abstract 
 
In the West, travels are often regarded as a given. When tourism is studied it sometimes 
sounds as if all people have the opportunity to go on vacation when they want and 
wherever they want. That is not the reality for all. There are laws and regulations on visa 
requirement which makes it harder for nationals of certain countries to travel on holiday 
abroad.  
 
This essay examines the situation for residents of countries outside the EU and the 
Schengen Agreement. Sweden and Morocco are the countries that have been used as 
examples of EU member country and non EU country.  
   
Theories of globalization, why people travel, the government's role in tourism, 
migration, and the problems and solutions concerning tourism in the Third World has 
been studied to gain a deeper insight into the aspects that may play a role in how, in this 
case, Moroccans travel and what they think about travels. The empirical data is, among 
other things, gathered through interviews with embassies, immigration office and 
Moroccans living in Morocco and Sweden.  
   
The results were presented showing that the situation is complicated because many 
different factors come into play. From the political perspective, it may seem risky to 
allow the growth of tourism in the Schengenarea from countries with visa requirements. 
This is because their inhabitants are considered to be more likely to remain as illegal 
immigrants. At the same time there is a willingness of Moroccans to travel and see the 
world that should be taken into consideration. Why should travel be a privilege only for 
nationals of certain countries? 



3 

 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning          6-7 
1.1 Problemformulering        7 
1.2 Syfte          7 
1.3 Avgränsningar         8 
1.4 Definitioner och förklaringar      8 
 
2. Metod          9 
2.1 Kvantitativ – Kvalitativ       9-10 
2.1.1 Kombination av kvalitativ och kvantitativ metod   10 
2.2 Deduktiv – Induktiv        10-11 
2.3 Reliabilitet – Validitet        11-12 
2.4. Hermeneutik – Posivitism       12-13 
2.5 Datainsamling – Tillvägagångssätt      13 
2.5.1 Intervjuer         13-14 
2.5.2 Surveyundersökning       14-17 
2.5.3 Analys          17-18 
2.6 Profiler på respondenter och informanter    18 
2.7 Källkritik          19 
2.7.1 Sekundärt material        19 
2.7.2 Kvalitativt material        19-20 
2.7.3 Kvantitativt material       20-21 
2.7.4 Tolkning av material       21 
 
3. Teori          22 
3.1 Globalisering         22-23 
3.2 Turismrelaterade problem och lösningar i tredje världen  23-25 
3.3 Statens roll i turismindustrin och det globala samhället  26-27 
3.4 Varför reser människor?       27 
3.5 Push- och Pullfaktorer       27-29 
 
4. Empiri          30 
4.1 Schengenavtalet        30-31 
4.2 Marocko          31-32 
4.3 Det statliga perspektivet       32 
4.3.1 Migrationsverket        32-33 



4 

 

4.3.2 Svenska ambassaden       34-36 
4.3.3 Marockanska ambassaden      36 
4.4 Det mänskliga perspektivet       36 
4.4.1 Marockanska invånare del 1      36-41 
4.4.2 Marockanska invånare del 2      41-42 
4.4.3 Marockaner i Sverige       42-44 
 
5. Analys          44-48 
 
6. Slutsats          49-50 
 
7. Avslutande diskussion        51 
 
8. Kritisk granskning        52-53 
 
9. Källförteckning         54-58 
 
10. Bilagor          59-64 



5 

 

Figur och tabellförteckning 
 
Figur 3.1   Tourism, sustainability and globalisation     25 
 
Tabell 4.1 Statistik över visumansökningar till svensk utlandsmyndighet i Rabat 35 
Tabell 4.2 Statistik över visumansökningar till svenska utlandsmyndigheter i  

      hela världen         35 
Tabell 4.3 Har du någon gång varit utomlands som turist?    37 
Tabell 4.4 Skulle du vilja resa på semester utomlands?    37 
Tabell 4.5 Skulle du ha möjlighet att resa till ett land du inte behöver visum till? 38 
Tabell 4.6 Har du släktingar eller vänner i ett EU-land?    38 
Tabell 4.7 Skulle du ha möjlighet att åka till ett EU-land som turist om du fick  

     visum samt hjälp av släkt eller vänner som är bosatta där?  39 
Tabell 4.8 Skulle du ha möjlighet att resa till et EU-land som turist om du fick 
      visum, men inte hjälp av släktingar eller vänner som är bosatta där? 39 
Tabell 4.9 Skulle du resa som turist till ett EU-land om du hade möjligheter? 40 
Tabell 4.10 Tänker du mycket på hur det skulle vara att resa som turist till  

      olika länder?        40 
Tabell 4.11 Påverkas du när du ser hur lätt det är för västerländska turister 

       att resa i Marocko samt västerländsk media?    41 



6 

 

1. Inledning 
 
Globalisering och turism hör i vissa aspekter ihop.  Kommunikation över nationsgränser 
blir vanligare då lokala skillnader minskar och tappar betydelse. Ibland känns det till och 
med som om världen krymper. 1 Olika sorters gränser transformeras, försvinner och 
uppstår i dagens samhälle.2 Medborgare i olika länder tar del av 
globaliseringsprocessens genom de "globala flöden", såsom människor, varor, teknologi, 
mediebilder, kapital och ideologier, som uppstår.  Människors mobilitet har även ökat i 
takt med globaliseringen genom de ständiga förflyttningar som görs av 
utbytesstudenter, turister, migranter, gästarbetare och arbetssökande.3 
 
Globaliseringen kan dock bektraktas som ett orättvist fenomen.  När det gäller turism 
visar sig detta genom att de flesta turister är västerländska medborgare. 
Utvecklingsländerna är för det mesta turistmottagländer och inte turistsändarländer. 4  
 
Det olika stater beslutar om, exempelvis pass-, visum- och arbetskraftregler ger inverkan 
på hur turismen kan se ut i ett land eller i en region.5 Schengenavtalet, som är ett avtal 
som har tecknats av ett flertal länder i Europa, är ett exempel på detta.  Avtalet går ut 
på att de gränser som finns inom området ska tas bort och att det istället ska finnas 
yttre gränser gentemot de länder som inte innefattas av samarbetet. 6 
Schengenländerna har gemensamma regler för visum, asylrätt och bevaktning av 
gränserna. Medborgare i länder utanför Schengenområdet får bara bara vistas i ett 
Schengenland om personen har visum eller uppehållstillstånd.7   
 
När det talas om turism i Sverige tycker författarna att det ofta framställs som ett 
privilegium alla kan ta del av. För medborgare i Sverige är det bara att boka en resa och 
ge sig av, om tid, pengar och lust finns. Är en svensk persons ekonomi begränsad finns 
det resmål och transportsätt som inte behöver kosta alltför mycket.  
 
Så lätt är det alltså inte för alla människor i andra delar av världen. En del kanske både 
vill och har råd att resa, men hindras av lagar, gränser och visumkrav. Kan dessa 
invånare i viseringsskyldiga länder då inte resa till länder som inte innefattas av den här 
typen av regler? Vissa gör säkert det, men andra kanske endast har möjlighet att få 
uppleva andra länder om de får resa dit de har släktingar och vänner som kan hjälpa till 
med husrum och betalning.  

                                                 
1
  Mowforth & Munt 1998, s. 12 

2
 Olausson 2005, s. 13 

3
 Stier 2004, s. 16 

4
 Mowforth 6 Munt 1998, s. 32 

5
 Hall 2008. s. 164-165 

6www.europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_as
ylum_immigration/l33020_sv.htm   
7www.europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_as
ylum_immigration/l33020_sv.htm   
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Visumkrav finns dock av en orsak, vilket gör situationen komplex.  Annica Dahlqvist som 
är andre ambassadsekreterare på svenska ambassaden i Marocko menar att 
viseringsreglerna som gör att vem som helst inte kan resa som turist till just Sverige är 
till för att kontrollera och reglera invandringen samt och främja säherheten i landet.8 
 
 I den här uppsatsen undersöks hur det ser ut för medborgare i länder som inte får resa 
fritt.  Fokus kommer att ligga på Sverige, som en av Schengenländerna, och Marocko, 
icke-schengenland.  Sverige kändes som ett självklart val då det är författarnas hemland 
som ger möjlighet till insyn i lagar, regler och kontakt med berörda myndighetsanställda. 
Eftersom Sverige är med i Schengensamarbetet involveras även det i uppsatsen, då ett 
visum till Sverige gäller i hela Schengenområdet. Marocko valdes eftersom den ena 
författaren är gift med en marockansk medborgare som har sin familj i Marocko. 
Författaren har egna erfarenheter av de svårigheter som viseringsplikten ger och det var 
i samband med det som tankar gällande rätten att resa väcktes. Författaren insågs att 
resor, som ses som en självklar del av livet för många svenskar, ofta inte blir mer än 
drömmar för de flesta i Marocko. Det känns orättvist och synd och är ett ämne värt att 
undersöka mer. Marocko är dessutom ett intressant studieobjekt då det har starka 
kopplingar till Europa. 
 
Vad är det som gör att människor vill resa överhuvudtaget och hur går det till när 
medborgare i Marocko söker visum? Ska rätten att resa vara för alla eller är det helt 
enkelt inte möjligt som det ser ut i dagsläget i världen?  Turism, globalisering, statens 
roll och i det här fallet medborgare i Marocko är exempel på olika aspekter som spelar 
roll och som behandlas i den här undersökningen.    
 

1.1 Problemformulering 
 
Följande frågeställningar kommer att undersökas och försöka besvaras med hjälp av det 
teoretiska och empiriska materialet. 
  

 Vilka faktorer påverkar människors resande? 

 Kan rätten att resa gälla för alla och hur påverkas de som inte kan resa fritt, i 
det här fallet marockanska medborgare? 

 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som påverkar människors 
resande samt om rätten att resa gäller eller kan gälla för alla.   
 

                                                 
8
 Intervju med Annica Dahlqvist 
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1.3 Avgränsningar 

 
Ur ett globalt perspektiv har författarna valt att fokusera på Schengenområdet, inklusive 
de lagar och regler som gäller för inblandade länder. En avgränsning har gjorts inom 
Schengenområdet genom att ha Sverige som utgångspunkt. Som land utanför 
Schengensamarbetet har Marocko valts. 
 
Intervjuer med svenska myndighetspersoner har gjorts med Sverige som utgångspunkt, 
utan att glömma att Sverige påverkas av Schengenreglerna. Intervjuer med 
marockanska medborgare och en ambassadtjänsteman har gjorts med fokus på hela 
Schengenområdet eftersom det är svårt att urskilja de marockaner som har intresse av 
just Sverige.  
 

1.4 Definitioner och förklaringar 
 
Turism I den här uppsatsen definieras turism som de aktiviteter människor utför när de 
reser till och vistas på andra platser än de som tillhör deras vanliga omgivningar9. 
 
Turist och besökare Med turist menas en person som besöker en plats där han eller hon 
övernattar10. En besökare är någon som reser till en plats som ligger utanför det område 
personen dagligen vistas i, vistas på platsen kortare än ett år samt åker till resmålet av 
andra skäl än lönearbete som betalas av någon på platsen11. I denna undersökning 
kommer de här två begreppen inte att skiljas åt på något särskilt sätt. 
 
U-land Mindre utvecklade länder kommer att benämnas som fattigare länder, 
tredjevärldenländer, utvecklingsländer, u-länder och så vidare. Det finns ingen riktig 
definition på vad som är ett utvecklingsland, utan länder bestämmer själva om de vill 
räknas till den kategorin.12 
 
I-land Mer utvecklade länder kommer att benämnas som rikare länder, i-länder, 
västerländska länder och så vidare. 
 
Schengenland Länder som är med i EU och Schengensamarbetet kommer att benämnas 
EU-länder, Schengenländer, europeiska länder och så vidare. Finns det något land som 
ligger på den europeiska kontinenten, men inte är med i Europeiska Unionen räknas det 
inte med i benämningen europeiskt land i den här uppsatsen.  
 
Icke-Schengenland Länder som inte tillhör EU och Schengensamarbetet 
 

                                                 
9
 Turismdelegationen 1995, s. 5 

10
 Turismdelegationen 1995, s. 6 

11
 Turismdelegationen 1995, s. 5 

12
 www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm 
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2. Metod 
 

2.1 Kvalitativ – Kvantitativ metod   
 
Både en kvalitativ och en kvantitativ studie är inriktad på att ge en bättre förståelse av 
samhället samt hur grupper och enskilda människor agerar och påverkar varandra. 
Detta är den grundläggande likheten dessa två metodsystem.13  
 
Vid användning av kvantitativa metoder omvandlas all information till siffror och 
mängder för att sedan skapa statistiska analyser av materialet14. Detta brukar kallas 
hårddata och samlas ofta in genom olika typer av standardiserade intervjuer eller 
enkäter. Den kvantitativt inriktade forskaren försöker hålla sig distanserad och neutral 
under datainsamlingsprocessen och engagerar ofta andra för att hjälpa till med 
insamlingen av material. Ett "jag-det" förhållande etableras mellan intervjuaren och 
hans eller hennes intervjupersoner. Med den kvantitativa metoden kan forskaren få 
resultat som är exempelvis jämförbara, förklarande, genomsnittliga eller 
representativa.15 
 
Vid användning av kvalitativa metoder är det författarens tolkning och uppfattning av 
informationen som är det väsentliga.  Exempel på det är sociala processer, sociala 
sammanhang samt tolkning av referensramar. Detta bör inte omvandlas till statistiska 
analyser innefattande siffror16. 
 
Enligt Holme och Solvang17 finns det tre frågor som ska tas ställning till för att avgöra 
vilket metodval som är bäst; 
 

 ”Vill vi ha ett totalperspektiv eller en fullständig förståelse?” 

 ”Vill vi ställa upp hypoteser och nyansera tolkningar? Vill vi bygga upp teorier och 
skapa referensramar?” 

 ”Vill vi förstå olika sociala processer?” 
 

De styrkor som finns hos kvalitativa metoder och data är att de ger en överblick och 

visar totalsituationen. Detta möjliggör ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang18.  

Den kvalitativa information som samlas in kan kallas för mjukdata och fås ofta genom 

intervjuer, öppna eller dolda observationer samt gruppdiskussioner. Den kvalitativa 

                                                 
13

 Holme & Solvang 1997, s. 76 
14

 Holme & Solvang 1997, s.76 
15

 Halvorsen 1992, s. 78 ff 
16

 Holme & Solvang 1997, s.76 
17

 Holme & Solvang 1997) s.77 
18

 Holme & Solvang 1997, s.78 
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forskaren vill själv vara en del av datainsamlingsprocessen och känna närhet till det som 

studeras. Intervjuaren ser sig själv som "jag" och den intervjuade som "du". Syftet är 

alltså att få en djupare förståelse för ämnet. Det säregna, unika och avvikande är ofta 

särskilt intressant.19 

2.1.1 Kombination av kvalitativ och kvantitativ metod 

Författarna har valt att använda sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt i denna uppsats. 

Detta val grundar sig på en önskan om att nå djupare förståelse med hjälp av 

djupintervjuer med nio personer samt ett intresse för sammanhang och strukturer.  Det 

finns dock inslag av kvantitativt tillvägagångssätt i form av en surveyundersökning med 

200 marockanska invånare. 20 Detta kvantitativa inslag är till fördel då informationen 

som samlats in kan stå till grund för statistiska generaliseringar21. 

Det är relativt vanligt att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod. För det mesta 

används dock en av metoderna som huvudmetod, medan den andra fungerar som ett 

komplement, vilket alltså är fallet i denna uppsats.  Flera forskare har  gjort 

undersökningar där ett stort antal personer har besvarat en enkät och ett betydligt 

mindre antal människor har djupintervjuats eller observerats. Enkäter är alltså 

förknippade med den kvantitativa forskningsmetoden, medan djupintervjuer och 

observationer ofta räknas som ett kvalitativt tillvägagångssätt.22  På så sätt kan de olika 

metoderna kombineras såsom det är gjort i denna uppsats. 

Vissa forskare hävdar till och med att resultaten blir mer tillförlitliga om fler än en 

metod används.  Triangulering innebär att en forskare använder sig av flera metoder och 

flera olika sorters information. Kan slutsatserna av en undersökning bekräftas på mer än 

ett sätt är det troligare att slusatserna är korrekta.23 

2.2 Deduktion – induktion 

Deduktiv metod brukar kallas bevisandets väg och induktiv metod brukar kallas 

upptäcktens väg. Det mest använda tillvägagångssättet för att utveckla teorier är det 

som kallas hypotetisk-deduktiv teoribildning24 och är en kombination av deduktiv och 

induktiv metod25. Denna metod innebär att det ställs upp hypoteser som sedan följs upp 

av en deduktiv slutledning. Denna avslutas med en undersökning huruvida dessa 
                                                 
19

 Halvorsen 78 ff 
20

 Holme & Solvang 1997, s.78 
21

 Holme & Solvang 1997, s.80 
22

 Bryman 1997, s. 152 ff 
23

 Bryman 1997, s. 157 
24

 Holme & Solvang 1997, s.51 
25

 Thurén 2007, s.22 
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hypoteser stämmer överens med verkligheten. Det här innebär en användning av både 

empiri och logik som metod26. Dessa hypoteser ”testas” sedan genom empiriska 

undersökningar och det är genom dessa undersökningar som sedan kan stärka eller 

försvaga tilliten till teorin27.  

Induktiv metod innebär att allt eftersom datainsamling pågår samt efter att den är 

avslutad uppkommer teorier. Den här formen av studier är alltså teoriutvecklande28. Det 

medför att ny kunskap utvecklas som kan bidra till att andra i framtiden kan få en större 

förståelse för ämnet29. Genom att använda induktiv metod dras allmänna, generella, 

slutsatser som bygger på empirisk fakta30. Denna uppsats innehåller en induktiv metod 

då en slags teorier uppkommer under och efter datainsamling. 

2.3 Reliabilitet – Validitet 

Under genomförandet av en undersökning är det viktigt att tänka på två viktiga faktorer, 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär att utförda mätningar ska 

vara gjorda på ett korrekt sätt och innehålla undersökningar som är byggda på ett 

representativt urval av människor där tillfälligheter inte påverkar resultatet31. För att en 

undersökning ska ha hög reliabilitet måste flera undersökare, som använder samma 

metod, komma fram till samma resultat. Eliminering av slumpfaktorn och ett korrekt 

uträknande vid sammanställning av material är också en förutsättning för hög 

reliabilitet32. 

Validitet handlar om att informationen ska vara giltig.33 För att kunna se materialet som 

giltigt krävs att den ursprungliga idén fullföljs samt att endast det som är tänkt att mätas 

mäts 34.  

"Forskningen är valid när slutsatserna är sanna. Forskningen är reliabel när resultaten är 

uppenbara. Reliabilitet och validitet är krav som kan ställas både på forskningens design 

och på mättekniker. När det gäller forskningsdesig granskar vi slutsatserna och ställer 

                                                 
26

 Thurén 2007, s.29 
27

 Thurén 2007, s.51 
28

 Bryman 2002, s.20-21 
29

 Thurén 2007, s.51 
30

 Thurén 2007, s.22 
31

 Thurén 2007, s.26 
32

 Thurén 2007, s.26 
33

 Holme & Solvang 1991, s. 156 
34

 Thurén 2007, s.26 
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frågan om de är sanna och uppenbara. När det gäller mätteknik granskar vi 

observationsprotokollen och frågar om de är exakta och upprepbara."35 

2.4 Hermeneutik - Positivism 

Inom vetenskapen finns det två huvudinriktningar, posivitism och hermeneutik36.  
 
Posivitism utgår från naturvetenskapen och vill gärna tro på absolut kunskap. Enligt 
Thurén 37 är posivitismens lösning på sanningsproblemet denna: 
 

”Om man rensar bort allt man har trott sig veta, men som man egentligen inte vet, då 
får man kvar en kärna av säker kunskap, ”hårda fakta”. På denna säkra grund kan man 

sedan bygga upp vetenskapen.” 
 
Det som räknas ut med vår logik och det som kan iakttas med våra sinnen är, enligt 

posivitismen, de två enda källor till kunskap. Traditioner och auktoriteter är inte pålitliga 

nog, inte heller spekulationer och känslor. Påståenden och iakttagelser ska kritiskt 

undersökas och den information som är relevant är den fakta som anses säkerställd med 

all rimlig sannolikhet38. 

Hermeneutik, tolkningsläran, utgår från en viktig kunskapskälla utanför de fem sinnenas 

iakttagelser och den logiska analysen. Hermeneutik har som uppgift att förstå och inte 

bara begripa intellektuellt39. Hermeneutik kännetecknas av sitt studieobjekt och av 

innebörden i de frågor som ställs40. Hermeneutik handlar också om hur erfarenheter kan 

samlas in för att analyseras och tolkas. Tolkningarna måste prövas för att de ska 

generera kunskap, inte fördomar och felaktiga slutsatser41. 

Tolkning innebär förklarande av attityder och åsikter. Det är viktigt att dessa förstås på 

ett korrekt sätt. Noggrannhet och vaksamhet vid bearbetning och tolkning av 

informationen är dessutom en förutsättning för ett tillfredställande resultat42. Tolkning 

är en viktig egenskap i forskningsprocessen och finns med hela tiden. De handlingar som 

utförs, de ord som sägs och de texter som behandlas tolkas. Frågan om huruvida något 

är vetenskapligt eller inte blir till slut en tolkningsfråga43. 

                                                 
35

 May 2001, s. 96 
36

 Thurén 2007, s. 16 
37

 Thurén 2007, s. 17 
38

 Thurén 2007, s. 17 
39

 Thurén 2007, s. 94 
40

 Starrin & Svensson 1994, s.73 
41

 Starrin & Svensson 1994, s. 74 
42

 Holme & Solvang 1997, s.316 
43

 Holme & Solvang 1997, s.325 
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Enligt den hermeneutistiska vetenskapssynen bör inte naturvetenskapliga 

forskningsideal användas inom samhällsvetenskapen eftersom det är skillnad mellan 

fysiska och sociala fenomen.  Positivisterna, de som har en naturvetenskaplig syn även 

på samhällsforskning, menar att vetenskapen är neutral och värdefri.  

De som ställer sig kritiskt till detta påstående hävdar att det inte finns några 

oföränderliga lagar när det gäller mänskligt beteende eller samhällen, i motsatts till 

naturlagarna.  Människor kan skapa sin egen framtid genom att förändra eller sluta med 

vissa saker. Positivismen uppfattar fakta som naturgivna, oundvikliga och ödesbestämda 

vilket innebär att människorna anpassar sig till samhället, inte tvärtom.44  

2.5 Datainsamling och tillvägagångssätt 
  
För att få fram underlag till den använda teorin har litteratur- och artikelstudier 
genomförts. Nyckelord har varit turism, hållbarhet, globalisering, migration, turism i 
tredje världen, reseanledningar med mera. Sökmotorer och databaser såsom Google 
Scholar och Leisure Tourism Database har använts.  
 
Det empiriska materialet är till stor del hämtat ur förstagångskällor i form av  intervjuer. 
Det empiriska materialet är också framtaget med hjälp av sekundära källor, i form av 
litteratur, olika slags artiklar och webbsidor. Denna uppsats är alltså baserad på både 
primära och sekundära källor.  
 
I uppsatsen har det förekommit både informant- och respondentintervjuer. Vid en 
respondentintervju är personer som själva är delaktiga i den företeelsen som studeras i 
fokus. I detta fall är det 200 surveyintervjuer samt fyra djupintervjuer med marockanska 
invånare. Vid en informantintervju tillfrågas en person som har mycket åsikter och 
kunskaper kring företeelsen, men inte själv är direkt delaktig. Intervjuer med 
Migrationsverket, Svenska ambassaden, Marockanska ambassaden samt ett par mer 
djupgående intervjuer med två marockaner som är bosatta i Sverige räknas som 
informantintervjuer. 
 
2.5.1 Intervjuerna 
 
För att få reda på hur situationen ser ut från statens synvinkel har Theresa Karlbjörn på 
Migrationsverket, Annica Dahlqvist på svenska ambassaden i Rabat, Marocko och Nezha 
Riki på marockanska ambassaden i Stockholm intervjuats. Den sistnämnda informanten 
medverkade i en direkt intervju som ägde rum på den marockanska ambassaden. Övriga 
intervjupersoner fick svara på frågor via e-post. 
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Fyra marockanska medborgare intervjuades också. De fick då utveckla lite mer om hur 
de förhåller sig till resor och turism samt vad de tycker och tänker om sin situation. 
Intervjuerna genomfördes av Adil Jlibina som är en vän till den ena författarens familj. 
 
Två intervjuer gjordes även med marockaner som är bosatta i Sverige, Samira Mchater 
och Mariam Hamzi. Syftet var att ta reda på om de har fått besök av släktingar från 
Marocko samt hur de upplever situationen, både från sin egen och sina släktingars 
synvinkel. Intervjun med Samira Mchater gjordes via e-post, medan Mariam Hamzi 
svarade på frågorna vid ett personligt möte.  
 
Genom att använda sig av intervjuer får forskaren en bra uppfattning om den 
intervjuades åsikter, drömmar, erfarenhet, attityder och liknande.45  Strukturerade 
intervjuer går ut på att ställa exakt samma frågor till alla respondenter för att på så sätt 
kunna jämföra svaren. De intervjuade kan inte svara fritt, utan måste hålla sig till de 
ämnen som forskaren valt. Ostrukturerade eller fokuserade intervjuer har en öppen 
karaktär som ger den intervjuade möjlighet att prata fritt.  Semistrukturerade intervjuer 
är en kombination av dessa två där forskaren ofta utgår från specificerade frågor, men 
samtidigt tillåter respondenten att utveckla, fördjupa och förtydliga sina svar, vilket kan 
skapa en dialog som ger ökad förståelse.46   
 
I den här uppsatsen har semistrukturerade intervjuer använts där olika redan 
förbestämda frågor ställt, men de intervjuade har kunnat svara som de vill och ge den 
information de ansåg vara relevant.  
 
Det är av stor vikt att de som blir intervjuade har den kunskap eller tillgång till den 
information som forskaren efterfrågar. Det är också viktigt att den tillfrågade förstår vad 
som krävs för att kunna bli intervjuad. Frågor som kan få den intervjuade att känna sig 
illa till mods bör undvikas och det gäller att  hela tiden poängtera hur viktigt det är att 
personen ställer upp på en intervju för att öka motivationen.47  Den här uppsatsen 
innehåller intervjuer som handlar om de olika intervjuades arbetsområden eller åsikter, 
vilket gör det troligt att rätt personer har intervjuats. De myndighetsanställda 
personerna har endast blivit tillfrågade på grund av deras yrkesroller och den kunskap 
de därmed kan bidra med. 
 
 2.5.2 Surveyundersökningen 
 
Människor från andra kulturer än de västerländska får sällan chans att själva tala om hur 
de ser på saker och lever sina liv. Istället talar ofta västerlänningar om eller för dessa 
människor.48 I denna uppsats har intentionen varit att undvika det och därför har 200 
intervjuer genomförts med människor bosatta i Marocko, där respondenterna fick svara 
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på nio ja – eller nejfrågor. Detta för att få en inblick över hur ett större antal människor 
ser på saken.  
 
Även dessa intervjuer genomfördes av Adil Jlibina. Han fick tydliga instruktioner om hur 
han skulle gå till väga samt förklaring av varje fråga och dess innebörd. Ord som 
exempelvis "turist" och "möjlighet" definierades för att respondenterna inte skulle 
missupfatta frågan. Definitionerna gavs alltså till respondenterna i samband med 
utfrågningen. Samma instruktioner gavs för de fyra djupare intervjuerna. Översättning 
till och från arabiska gjordes sedan med hjälp av den ena författarens familjemedlem. 
Vid översättningen till arabiska läste författaren upp frågorna och familjemedlemmen 
översatte till arabiska. Sedan gick de igenom frågorna för att se till att de uppfattats 
korrekt. Samma sak gjordes när svaren översattes till svenska. 
  
Urval är den grupp personer som informationen samlas in ifrån. Det är alltså de individer 
som är med och svarar på frågor. Urvalet ska representera en population och utifrån 
urvalet ska det gå att generalisera och komma fram till slutsatser som kan gälla för hela 
populationen.49  
 
Det finns sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att 
individer väljs ut på olika matematiska sätt ur listor över populationen. Vid icke-
sannolikhetsurval läggs inte lika stor vikt vid statistisk precision, utan det är oftare 
viktigare att de frågeställningar som finns besvaras. Kvoturval är en typ av icke-
sannolikhetsurval som går ut på att välja ut ett urval som utgör en i förhållande till 
populationen propertionell kvot av människor med särskilda karakteristika. Den här 
metoden är vanlig vid intervjuer som görs direkt på gatan och anses vara en 
representativ metod. Det finns dock risk för skevhet i urvalet då personer ofta väljs ut 
för att de är lättilgängliga eller tydligt visar upp de egenskaper som är intressanta för 
undersökningen.50 
 
I den här uppsatsens enkätintervjuundersökning tillämpades denna metod. Intervjuaren 
fick i uppdrag att intervjua 100 kvinnor och 100 män, vilket alltså utgjorde kvoterna. 
Detta val gjordes eftersom det är ungefär den fördelningen som brukar utgöra en vanlig 
befolkning. Intervjuerna genomfördes ute på gatan på så sätt som alltså är vanligt för 
denna metod. Det delades inte ut några enkäter, utan respondenterna fick svara 
muntligt på frågorna. Denna typ av undersökningar kallas personliga intervjuer och det 
är viktigt att intervjuaren kan skapa förtroende samt kunna vägleda respondenterna 
genom formiläret, men ändå ställa frågorna på ett standardiserat sätt. Personliga 
intervjuer ger ofta en hög svarsfrekvens och större kontroll över intervjusituationen.51  
Författarna valde denna typ av undersökningsmetod för att underlätta 
pappershanteringen, men också för att intervjuaren skulle kunna förklara de olika 
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frågornas innebörd. Något bortfall räknades inte med eftersom de som inte ville 
medverka inte påverkade de kvoter som valts ut. 
 
Det är vanligt att forskare utgår ifrån redan befintliga teorier som berör de 
frågeställningar som ska undersökas och bygger vidare på dem. Det är då viktigt att 
sätta sig in i problemområdet innan frågeformuläret utformas. I vissa fall undersöker 
dock forskare helt nya områden.52 När det gäller den här uppsatsen hittade författarna 
inga tidigare teorier om just det som verkade intressant för undersökningen och fick 
därför utforma frågorna  på egen hand. Detta kan ha lett till att frågorna utformades på 
ett sätt som gjorde missförstånd och feltolkningar möjligt.  
 
Vid val av analysenheter gäller det att identifiera en målgrupp som är intressant för 
undersökningen.53 I det här fallet bedömde inte författarna att någon särskild typ av 
individer skulle vara intressantare än någon annan, utan det räckte med att ha en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män. Frågeställningarna handlade mest om resvanor och 
syn på resor och meningen var att intervjua "vanliga människor" oavsett vad för slags 
olika personliga egenskaper de kan tänkas ha.  
 
Vid utformandet av frågorna är det viktigt att tänka på att de ska vara entydiga, vara klar 
med anledningen till att de ställs, vilka som ska svara på dem och hur det är meningen 
att tolkas. Ibland kan det vara så att frågornas betydelse och innebörd är självklar för 
forskaren, men inte uppfattas på samma sätt av respondenterna. Det är också viktigt att 
definiera begrepp så att respondenterna vet vad som menas.54  Detta är ett problem 
som kan ha uppstått i den här undersökningen då en del av resultaten tyder på det. 
Författarna försökte dock vara noga med att förklara för intervjuaren vad alla frågor och 
definitioner betydde för att undvika dessa missförstånd. Författarna försökte också 
utforma frågor som det var enkelt att svara nej eller ja på, men i efterhand har det 
framkommit att frågorna kunde gjorts ännu mer entydliga.  
 
Ett frågeformulär kan innehålla antingen slutna eller öppna frågor. Det går också att 
använda sig av en kombination mellan dessa. Vid öppna frågor får respondenten svara 
fritt och vid slutna frågor ges ett antal alternativ.55 I den här undersökningen användes 
slutna frågor där svaren endast kunde vara ja eller nej.    
 
Det är en fördel om frågorna testas på en mindre grupp av det egentliga urvalet innan 
de riktiga intervjuer sker. På så sätt kan respondenterna tala om vad de tycker om 
frågorna och vad som eventuellt är svårt att förstå.56  I den här undersökningen testades 
frågorna på några respondenter som tyckte att språket var för svårt och formellt. 
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Frågorna formulerades då om på arabiska till ett mer lättillgängligt och vardagligt språk 
som gjorde det lättare för alla att förstå.    
 
Frågorna ska inte bara kunna förstås av respondenterna, utan de ska också ha den 
kunskap som krävs för att kunna besvara dem.57 Den här uppsatsens 
surveyundersökning handlade alltså om marockanska medborgares resvanor och syn på 
resor och författarna bedömde att frågorna kunde svaras på av alla eftersom de utgår 
infrån respondenternas egna erfarenhet och åsikter. Frågorna valdes alltså med syfte att 
främst ta reda på om dessa marockaner är, kan vara eller vill bli potentiella turister. 
 
2.5.3 Analys 
 
När data ska analyseras gäller de att kategorisera den information som har samlats in 
för att kunna beskriva vad undersökningen har visat.  Information bearbetas på olika 
sätt för att göras överskådlig. Forskaren kan välja hur pass avancerad analys av data som 
behövs för undersökningen. Den enklaste formen av analys går ut på att beskriva 
problemställningen siffermässigt, vilket är det som är gjort när det gäller 
surveyundersökningen i den här uppsatsen.58 
 
Det är till fördel att bestämma analysmetod innan forskningsdesignen utformas och 
informationsinsamlingen påbörjas. En huvudprincip som gäller när analysmetod ska 
väljas är att välja den enklaste eller den som forskaren verkligen behärskar.59  
 
Den här uppsatsens surveyundersökning har analyserats enligt univariantmetoden. Den 
går ut på att summera antalet enheter som blivit registrerade på de kategoriserade 
värdena, i det här fallet hur många "ja" eller "nej", för att få en frekvensfördelning som 
kan bestå av absoluta tal eller procenttal.  Univariantanalysen är den enklaste formen av 
analys och procentuering av resultaten, som gjorts i denna uppsats, gör att det blir 
lättare att göra jämförelser.60 
 
När det teoretiska och empiriska materialet tillsammans sedan har tolkats är det den 
hermeneutiska vetenskapssynen som varit i fokus. Matematiska svar räcker inte för att 
ur olika aspekter beskriva hur det är att leva i ett samhälle. Sociala processer samt 
människors egna upplevelser och insikter kräver något mer. Olika dimensioner av 
exstensiell karaktär, såsom lidande, ångest, frustration, glädje och harmoni, är omätbara 
och dessa begrepp går inte att operationalisera.61  
 

                                                 
57

 May 2001, s. 129 
58

 Halvorsen 1992, s. 107 
59

 Halvorsen 1992, s. 108 
60

 Halvorsen 1992, s. 112 
61

 Gustavsson 2003, s. 71 



18 

 

Genom att förhålla sig till forskningen på ett hermeneutistiskt sätt går det lättare att 
begripa dessa existensiella dimensioner. Hermeneutiken går ut på att förstå och har 
tolkning som främsta kunskapsform.62 
 
Med hjälp av att kombinera ett kvalitativt tillvägagångssätt, i form av de intervjuer som 
gjorts, med en kvantitativ del, i form av surveyundersökningen, och sedan analysera 
detta med en hermeneutistisk vetenskapssyn ville författarna belysa frågeställningarna 
på olika sätt och öka sin förståelse för ämnet.  
 

2.6 Profiler på respondenter och informanter 

Nedan följer en kort beskrivning av de respondenter och informanter som deltagit i 
undersökningen. 
 
Jihane El Bouhi är 24 år gammal. Hon arbetar för tillfället inte, utan är hemma och tar 
hand om sitt barn. Jihane El Bouhi har tidigare studerat på gymnasienivå. 
 
Houda Jlibina är 23 år gammal. Hon arbetar i en biståndsorganisation och har tidigare 
studerat på högstadienivå. 
 
Rachid El Hamidi är 33 år gammal. Han arbetar i en biståndsorganisation. Tidigare har 
Rachid El Hamidi studerat på högskolenivå samt varit egen företagare. 
 
Abd Rahim Hamziwi är 41 år gammal. Han arbetar som rektor på en privatskola. 
Tidigare har han studerat på högskolenivå. 
 
Samira Mchater är 22 år gammal. Hon studerar företagsekonomi på kandidatnivå och 
arbetar som lärarvikarie. 
 
Mariam Hamzi är 30 år gammal. Hon studerar nationalekonomi på högskolenivå och 
arbetar med telemarketing. 
 
Nezha Riki arbetar på marockanska ambassaden i Stockholm med bland annat pass- och 
visumfrågor. Hon har bott i Sverige i fem år. 
 
Annica Dahlqvist är andre ambassadsekreterare samt chef för visumavdelningen på 
svenska ambassaden i Rabat, Marocko. 
 
Theresa Karlbjörn arbetar på Migrationsverket som beslutsfattare inom 
verksamhetsområdet besök, bosättning och medborgarskap. 
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2.7 Källkritik 
 
2.7.1 Sekundärt material 
 
I samhällsvetenskapliga ämnen är teori och empiri beroende av varandra. Hela 
innebörden av empiri kan inte fås fram utan teori och teori kan inte valideras utan 
fakta.63 Det är få vetenskapliga artiklar som anses starka i både teori- och metodavsnitt 
och det är mycket lättare för redaktörer och recensenter att enas om att en empirisk 
studie med liten eller obefintlig teori är bättre än att acceptera en ny teoretisk idé som 
är svagt testad64.  
 
Internetkällor bör granskas kritiskt då de kan innehålla material som inte är av objektiv 
karaktär.  Det kan även finnas information som inte är publicerad med ett seriöst syfte. 
Det är svårt att kontrollera att innehållet på en Internetsida håller hög kvalitet då det 
ofta inte granskas på samma sätt som vetenskapliga artiklar och böcker.65 I den här 
undersökningen har det strävats efter att använda Internetkällor av det seriösare slaget, 
men det kan vara svårt att veta om även de är vinklade. 
 
2.7.2 Kvalitativt material 
 
Forskare med kvantitativa metoder som inriktning kritiserar ofta den kvalitativa 
metoden då de anser att en studie grundad på några enstaka fall inte kan vara 
representativ och därmed går det inte att generalisera resultaten. Att generalisera 
resultat innebär att kunna göra dem representativa för en population . Det är dock 
vanligt att forskare inte använder en hel befolkning som population, utan istället gör 
sina urval från populationer som finns lokalt. Detta kan antingen bero på 
"bekvämlighetskriterier", såsom exempelvis att forskaren bor i staden som valts som 
population, eller vara bättre ur ett strategiskt perspektiv då stadens invånare kan ha 
vissa särskilda kännetecken som är intressanta för undersökningen.66  
 
När det gäller den här uppsatsen har urvalet av intervjupersoner gjorts utifrån sådana 
"bekvämlighetskriterier".  De svenska personer som intervjuats har varit tillgängliga och 
relativt lätta att få kännedom om och kontakt med. Det marockanska urvalet har gjorts i 
en stad där den ena författaren har bekanta, vilket har gjort det möjligt att få fram 
respondenter. 
 
Inom naturvetenskap är replikation, upprepning, en viktig del. Det anser en del 
kvantitativt inriktade forskare ska gälla även inom samhällsvetenskapen.  Replikation 
kan fungera som ett hjälpmedel för att kontrollera hur pass troligt det är resultaten 
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kommer att vara giltiga i en annan undersökning. Den eventuella skevhet (bias) som kan 
finnas hos forskaren kan också kontrolleras med hjälp av att replikera67. Detta förklaras 
nedan: 
 

"Forskarens bias påverkar oundvikligen det sätt varpå informationen samlas in och 
tolkas. Den enda möjlighet att undvika dessa skevheter är att replikera 

undersökningarna. Replikationen innebär att andra forskare i andra miljöer och med 
andra urval försöker reproducera den tidigare forskningen så noggrant som möjligt"68. 

 
En del kvantitativa forskare kritiserar den kvalitativa forskningen då de menar att den är 
svår att replikera. I praktiken replikerar inte heller kvantitativa forskare speciellt ofta, 
men de menar att det är av stor betydelse att möjligheten till replikation finns69. 
 
2.7.3 Kvantitativt material 
 
Kritiker av surveyundersökningar imponeras inte av statistik i form av procenttal, 
proportionella skalor, chi-tvåvärden eller dylikt. Standardiseringar, mätningar och 
kausalitetsförklaringar anses inte vara lika bra som förståelse. Mänskliga handlingar kan 
kräva mer än dessa typer av undersökningar för att verkligen kunna förstås. Kritikerna 
anses inte heller att det går att förstå den process som gör att människor bildar vissa 
åsikter eller beteendemönster genom surveyundersökningar. Grundas 
undersökningarna inte på redan utvecklade teorier, som i den här undersökningen, är 
kritiken legimtim. Används dessa typer av undersökningar som komplement till en 
kvalitativ studie eller tvärtom är det lättare att få en korrekt förståelse för det valda 
ämnet.70 
 
Annan kritik över surveymetoden är att forskarens förutfattade meningar speglar sig i 
formuleringen av frågorna. Forskarens antaganden styr undersökningen och skriver 
frågor som ska bevisa en viss teori.71  
 
Andra frågor som kan ställas vid användandet av surveyundersökningar är huruvida 
forskaren har förmågan att sätta sig in i respondenternas situation och hur forskaren 
kan veta att respondenterna har tolkat frågan rätt? Surveyforskare strävar efter att 
uppnå meningsekvivalens mellan forskarens och respondentens tolkning av frågan, men 
det är inte säkert att detta är helt möjligt.72  
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De människor säger att de gör och vad de i själva verket gör kan ofta skilja sig åt, vilket 
är ännu en form av kritik mot surveymetoden. Åsikter och handlingar går inte alltid hand 
i hand. Detta kan medföra att de svar som ges i ett frågeformulär blir felaktig.73  
 
För att få en hög reliabilitet måste antalet slumpmässiga mätfel vara låga. Dessa kan 
alltså uppstå på grund av exempelvis trötthet, svårigheter att förstå frågans innebörd, 
minnesproblem eller tillfälliga sinnesstämningar och påverkar undersökningens 
tillförlitlighet. Det förekommer dock alltid vissa mätfel vid olika typer av undersökningar, 
alltså även i denna uppsats.74 
 
En undersökning som är reliabel kan dessutom ha brister i validitet. Andra fenomen än 
de som det från början var meningen skulle mätas kan ha blivit inblandade. Reliabiltet är 
alltså en förutsättning för att en undersökning ska kunna ha validitet, men ett reliabelt 
mått har inte alltid validitet. Brist på validitet uppstår när empirin inte bara speglar de 
teoretiska begrepp som tänkts mätas, utan även andra teoretiska begrepp.75   
 
2.7.4 Tolkning av material 
 
När samhällsvetenskapligt material tolkas finns det inga garantier för att tolkningen som 
författarna gör gällande insamlat material stämmer överens med tolkningen som 
respondenterna har. Feltolkningar och övertolkningar av material kommer alltid att 
förekomma76. För att minska antalet felaktiga tolkningar är det viktigt med en 
medvetenhet om vad som sker samt att upprätthålla en kritisk inställning till de 
tolkningar som görs77. 
 
En stor del av denna undersökning är alltså baserad på intervjuer, både muntliga och 
skriftliga via e-post. Eftersom några av intervjuerna har skett i Marocko och inte 
genomförts personligen av författarna kan det ha skett missförstånd i kommunikations- 
och tolkningsprocessen. Detta kan också medföra språkliga svårigheter då 
översättningar kan mista sin betydelse eller få en annan betydelse vid felaktig 
översättning. Det har dock lagts ned tid på att informera den som utfört intervjuerna 
vad frågorna innebär samt förtydligat definitioner för att undvika missförstånd. 
 
Vissa förkunskaper och viss förförståelse hos författarna har bidragit till slutsatser och 
analys, men avslutande resonemang är huvudsakligen baserade på det teoretiska och 
empiriska materialet. Författarna är inte insatta i alla de politiska och ekonomiska 
aspekter som spelar roll för valt ämne, vilket gör det möjligt att felaktiga och orealistiska 
slutsatser har dragits. 
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3. Teori 
 
3.1 Globalisering  
 
Det talas allt oftare om globalisering i samband med turism. Länder kommer närmare 
varandra då lokala skillnader suddas ut och kommunikation över gränser blir allt 
vanligare. Det kan verka som om världen krymper och bildar en slags helhet. Människor 
påverkas och informeras allt mer om vad som händer på platser som inte tillhör det 
egna vardagslivet. Sociala och ekonomiska relationer uppkommer över nationella 
gränser runt hela jorden78. Politik, interaktion, sammanlänkning och 
beroendeförhållanden mellan stater blir allt vanligare79. Det är numera både enklare 
och billigare att skapa dessa kontakter och genomföra transaktioner länder emellan. 
Globaliseringens drivkrafter är huvudsakligen av teknologisk och politisk karaktär. 
Transport- och kommunikationsteknologin har gjort framsteg vilket har medfört lägre 
kostnader vid frakt av varor och tjänster över gränser samt enklare hantering och 
styrning av verksamheter på distans. Det politiska perspektivet visar att 
marknadsekonomi och frihandel blir allt viktigare och vanligare för de flesta länder80. Att 
olika sorters gränser transformeras, försvinner och uppstår är ett annat sätt att beskriva 
de förändringar som sker i dagens samhälle81. 
 
Globala relationer är egentligen ingen nyhet då gränsöverskridande kontakter alltid har 
existerat människor emellan82. Skillnaden är att i nuläget sker skapandet av dessa 
kontakter i större omfattning och på kortare tid än förut. Människans mobilitet har 
under historiens lopp varit begränsad och främst handlat om kortare sträckor. De 
teknologiska framstegen har som sagt möjliggjort transporter av långa sträckor på kort 
tid83.  
 
I praktiken får individer delaktighet i globaliseringsprocessen genom konstanta "globala 
flöden" i form av människor, varor, teknologi, mediebilder, kapital och ideologier. 
Människors ökade mobilitet är en del av detta då de ständigt förflyttar sig mellan 
platser, tillfälligt eller permanent. Detta sker antingen som turister, utbytesstudenter, 
gästarbetare, arbetssökande eller migranter84. I Sverige och andra delar västvärlden 
talas det nuförtiden ofta om "mångfald", "mångkultur" och "kulturell mångfald". 
Människor har fått lära sig att hela tiden handskas med social och kulturell mångfald i 
det vardagliga livet85.  
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För turismen innebär globaliseringen bland annat att fler och fler platser blir aktuella 
som resmål samt att avstånden mellan destinationer och marknader ökar. Transporter, 
telekommunikation och finanssystem har som sagt förbättrats avsevärt vilket gör det 
lättare för turister att färdas över hela jordklotet86. Ett konkret exempel på hur resandet 
gör att händelser i en del av världen kan drabba länder i andra delar av världen är 
tsunamin i Sydostasien 2004. Flodvågskatastrofen blev för exempelvis Sveriges del "ett 
nationellt trauma", då många svenskar omkom och skadades. Det visar hur vår globala 
värld kan minska betydelsen av geografiska avstånd och vilka nationalstater människor 
tillhör87. 

 
Turism har beskrivits som att det egentligen inte handlar så mycket om att skaffa en 
solbränna, utan i själva verket om ett sätt att ta del av en globaliserad kultur.  Det är 
dock viktigt att komma ihåg att inte alla kan ta del av denna process88. Globalisering är 
ur vissa aspekter ett orättvist fenomen. Det är främst västerlänningar som har möjlighet 
att vara en del av och påverka globaliseringen som till stor del är ett resultat av 
expansionen av västerländsk kapitalism. I praktiken handlar globalisering ofta om 
"västerlännisering", att vidarebefordra värderingar, idéer, livsstilar och nyttigheter som 
härstammar från västerländska kulturer89. Om globalisering är till fördel för alla är alltså 
en fråga som bör ställas90. Vidare beskriver Stier91 situationen: 
  
"Globaliseringskritkerna menar att globaliseringen är en maktmässigt asymmetrisk 
process och ett uttryck för en dold agenda hos västvärlden där målsättningen är 
världsherravälde, vilket uttrycker sig i kulturimperialism och rovdrift på dem som har det 
sämre ställt i världen. Annorlunda uttryckt är globaliseringen ett sätt för den rika världen 
att få tillgång till nya marknader för sina produkter, garantera tillväxt och maximera 
vinsterna för de multinationella företagen" 
 

3.2 Turismrelaterade problem och lösningar   
 

Turism anses av en del vara ett slags hot mot platsers unicitet och genuinitet då de 
invaderas av och anpassas för massturism. Det diskuteras också om huruvida det kan 
vara svårt för länder i tredje världen att bevara sin egen kultur och de egna 
traditionerna då de ständigt utsätts för västerländska värderingar och kulturyttringar. 
Globalisering är alltså ett fenomen som fördelar sig ojämnt över jordklotet. Det påverkar 
olika sociala grupper på väldigt olika sätt. Beroendeförhållandet mellan marknader i 
västvärlden och tredje världen ter sig också väldigt ojämlikt. När det gäller turism visar 
sig denna ojämna fördelning då utvecklingsländerna främst är turistmottagare och inte i 
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någon stor utsträckning turistsändare92. 
 
Turism är en stor del av många utvecklingsländers ekonomi. Trots att dessa länder är 
väldigt olika har de en hel del gemensamt när det gäller internationell turism. Exempel 
på detta är att när utvecklingsländer är inblandade i turismflöden sker dessa flöden i 
huvudsak från Nord till Syd. I praktiken innebär detta exempelvis att Européer åker till 
Afrika, Karibien och Indiska Oceanen. Turism mellan utvecklingsländer i vissa regioner 
har på senaste tiden ökat, men turismflödena är fortfarande inte starka eftersom 
utvecklingsländerna som sagt själva generar få eller inga turister93.  
 
Det hävdas till och med att turism är en ny sorts kolonialism. Detta beror dels på att en 
stor del av turisminfrastrukturen i tredje världen ägs av företag från i-länder och dels på 
att de flesta turister kommer därifrån. Det finns teorier om att i-länderna har sina 
kärnpunkter i hemländerna, medan u-länderna fungerar som dess periferi vilket leder 
tankarna till imperialism. Den kontroll de rika länderna har över turismrelaterade 
verksamheter i tredje världen samt alla dessa turister som kontinuerligt färdas dit och 
befinner sig där spelar in i detta tankesätt94. Många länder som varit kolonialiserade 
fortsatte alltså i samma hjulspår när de blivit självständiga på grund av att de 
fortfarande var ekonomiskt beroende av ockupationsländerna95. En stor del av de 
turisminkomster som tjänas in i utvecklingsländerna läcker ut till industriländer genom 
att utländska företag äger hotell och reseföretag96. Världen är i stor utsträckning delad 
mellan fattiga och rika. De rika är en mindre grupp, men förbrukar betydligt fler av 
världens resurser än de fattiga. Turism är en framträdande symbol för rikedom97. 
 
Tourism for Development, TFD, handlar om att turism används som ett verktyg för 
utveckling. Det går ut på att turism ska skapa inkomster och välfärd, bevara och 
förstärka kultur- och naturarv, förbättra internationella relationer, öka kunskap och 
förståelse mellan olika människor samt bidra till fred98. Utkomsterna av dessa 
kulturmöten blir dock inte alltid lyckade i praktiken99. Ofta uppstår någon form av 
dominans- och underordningssituationer då turisterna blir påpassade av de lokala 
invånarna. Detta kan också påminna om kolonialism då maktbalansen mellan besökare 
och lokalbefolkning inte är jämn fördelad100. Ett annat problem som kan uppstå i 
samband med turism i fattigare länder är när individer ur lokalbefolkning ser de stora 
skillnaderna när det gäller livsstil och välstånd mellan dem själva och turisten. Det kan 

                                                 
92

 Mowforth & Munt 1998, s. 32 
93

 Vellas & Bécherel 1995, s.313 ff 
94

 Mowforth & Munt 1998, s. 47 
95

 
Hall & Tucker 2004, s. 169 

96 Hall & Tucker 2004, s. 170 

97 Hall & Tucker 2004, s. 170
 

98 World Tourism Organization 2005, s. 65 

99
 Mowforth & Munt 1998, s. 269 

100
 Mowforth & Munt 1998, s. 270 



25 

 

leda till ilska och avundsjuka gentemot besökaren, vilket i sin tur kan leda till ökad 
kriminalitet. Det enda sättet för att kunna få liknande materiella tillgångar kan för en del 
vara att begå brott, ofta mot dessa synligt välbärgade turister101.  
 
För att komma till rätta med problem av den här karaktären gäller det att arbeta mot en 
hållbar utveckling. Begreppet hållbarhet handlar i stora drag om ekonomi, ekologi, 
kultur och politik. För att kunna uppnå en hållbar utveckling bör bland annat ekonomisk 
tillväxt, bevarandet av kulturella livsstilar samt supranationella organisationer och 
institutioners arbete tas med i beaktning102. Det är också viktigt att poängtera att 
hållbarhet, globalisering och utveckling på många sätt hänger ihop103  
 
 

 
 

Figur 3.1 Tourism, sustainability and globaslisation. 
Källa: Mowforth & Munt 1998 s. 37 

 

 Det går att diskutera vad som menas med utveckling, men den enklaste förklaringen är 
förändring. För att utveckla resonemanget lite mer kan utveckling betyda positiva 
sociala förändringar som gör att situationen är bättre jämfört med hur det var 
tidigare104. 
  
För att uppnå en hållbar utveckling bör alltså en del faktorer tas i beaktning. Det är 
bland annat viktigt att tänka långsiktigt och se till att kommande generationer har 
tillräckliga resurser, skapa en bättre balans mellan rika och fattiga där allas grundbehov 
kan tillgodoses samt att, främst i den rika världen, sträva mot en mer hållbar livsstil.105.            
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3.3 Statens roll i turismindustrin och det globala samhället 
 
I dagens alltmer globaliserade samhälle har det förts en diskussion om huruvida staten 
håller på att dö ut. Det är inte något alla håller med om, men globaliseringsprocesser 
påverkar statens roll och tvingar den att förändras för att följa med i utvecklingen. 
Nationalstaten är i det postindustriella samhället inte en mittpunkt på samma sätt som 
tidigare, då transnationella processer har blivit ett naturligt inslag i olika slags 
verksamheter och den globala nivån centraliserats106. Transnationella problem ger de 
nationella regeringarna nya utmaningar som påverkar dess traditionella funktion samt 
bidrar till skapandet och utvidgandet av internationella styrelseformer såsom 
Europeiska Unionen och World Trade Organisation107. Situationen kan beskrivas som att 
den nationella suveräniteten har utmanats på grund av de processer som 
globaliseringen sätter igång108.  
 
En stat kan beskrivas som en mängd politiska institutioner som arbetar i relation till 
civilsamhället. Det går också att se staten som en samling tjänstemän med olika 
preferenser och förutsättningar att påverka publik politik. Staten innefattar hela 
processen då en regering utövar sin makt.  Folkvalda politiker, byråkrater och 
tjänstemän samt alla de lagar, regler, avtal och principer som omger regeringen 
inkluderas i denna process. Staten består också av institutioner i form av bland annat 
lagstiftande församlingar, regeringsdepartement, domstolsväsen, övervakningsverk, 
andra nivåer av regering, samarbetsformer med näringslivet och 
arbetarorganisationer109.  
 
Det som staten beslutar ger inverkan på hur turismen kan utvecklas, planeras och vilka 
policys som måste tas hänsyn till110. Regeringen kan påverka turismen både direkt och 
indirekt genom exempelvis regler angående pass och visum samt miljö och arbetskraft. 
När beslut fattas gällande ekonomiska, ekologiska och miljöbevarande aspekter 
påverkar detta alltså även turismbranschen. Turism brukar dock bara ha en relativt 
begränsad plats på den politiska agendan och svårigheter påträffas ofta då turismpolicys 
ska integreras med andra politiska områden111. Regeringen spelar på grund av det här 
en stor roll i turismindustrin och nivån av lagar som rör turism kan leda till att viss 
problematik uppstår. Samtidigt strävar staten efter ökad kontroll av turismen. Det krävs 
att det finns tydliga statliga riktlinjer för att kunna hantera de situationer som uppstår i 
samband med reseindustrin och människors ökade mobilitet112.  
 
Kapital och teknologi kan utan svårigheter färdas över gränser och är därför en del av 
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globaliseringsprocessen. Nationella gränser blir däremot ofta hårdare bevakade för att 
kunna kontrollera immigration. Detta medför en form av de-globalisering då 
nationsgränserna får större betydelse113.  

 
3.4 Varför reser människor? 
 
Det finns flera olika anledningar till att människor väljer att resa, men de främsta 
anledningarna anses vara; rekreation och fritid, besök till släkt och vänner samt 
arbetsresor114. Det finns också mindre dominanta anledningar till resande; studier, 
sport, religion och hälsoaktiviteter. Rekreation och fritid är den största andel av 
turismen på en global nivå och inkluderar också andra olika orsaker så som till exempel 
semester, avkopplande, nöjen och ledighet. Den näst största anledningen till varför 
människor väljer att resa är intresset av att hälsa på släkt och vänner. Det är viktigt att 
komma ihåg att anledningen till denna typ av resande inte har något med destinationen 
och dess egenskaper att göra, utan syftet är att besöka människor i staden. Arbetsresor 
är den tredje största anledningen till att människor reser och kan innehålla till exempel 
möten, incentiveresor och konvent115.  
 
De mindre dominanta anledningarna till resande innefattar sport, hälsa, studier samt 
religiösa motiv. Den sista anledningen till att människor reser är en orsak som kan 
beskrivas som turism där orsaken är flera olika anledningar, så kallad multipurpose 
tourism116.  
 
Det finns flera orsaker till att människor väljer att resa. Det är dock av intresse att 
studera huruvida det är ett fritt val av destination för de olika kategorierna som tidigare 
presenterats. Det är egentligen bara hos den första kategorin som detta val existerar, 
arbetsresor och resor till släkt och vänner ger inte den valmöjligheten117.  
 

3.5 Push- Pullfaktorer 
 
Inom turism talas det om push- och pullfaktorer. En pushfaktor är den drivkraft som 
individen själv motiverar sitt deltagande i aktiviteter med och en pullfaktor är en 
dragningskraft från en extern källa som attraherar människor till handlande118. De flesta 
diskussioner som förs angående turismmotivation handlar om dessa faktorer119.  
 
Det främst Pushfaktorerna är följande: ekonomiska, sociala, demografiska, teknologiska 
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och politiska orsaker som påverkar turismen på en destination. Dessa faktorer skapar ett 
behov att resa genom att de "pushar" människor från deras vardagliga plats120.  
Pushfaktorer är alltså till för att förklara bakomliggande orsaker till en persons önskan 
att resa och är av sociopsykologisk karaktär.121 
 

 Ekonomiska faktorer som påverkar turismen och resandet är främst den ökade 
efterfrågan på turism. Ett samhälle som är ekonomiskt utvecklat ökar turismens 
omfattning. Genom att människor har mer pengar över efter att räkningar, mat, 
husrum, kläder och transporter är betalda ges större möjlighet att resa122.  

 

 Sociala faktorer såsom till exempel ett besök hos släkt eller vänner. 123 
 

 Demografiska faktorer kan påverka dagens turism genom att familjerna är 
mindre. Det innebär mindre barn att försörja och mer pengar över till familjen124.  

 

 Teknologiska faktorer som påverkar turismen är till exempel utvecklingen av 
flygplan och dess storlek. Flygplanet är en otroligt viktig och primär faktor för 
den geografiska spridningen som finns inom turismen125.  

 

 Politiska faktorer som påverkar turismen är möjligheten att resa, både länder 
emellan samt inom länder. Frihet är en förutsättning för turism, men samtidigt 
måste den vara kontrollerad för att orosmoment som till exempel terrorism och 
illegala invandrare ska kunna kontrolleras126. 

 
Pullfaktorer är faktorer som uppmuntrar eller hindrar turister att besöka en 
destination127. Dessa kan också handla om varför en viss destination väljs och vad som 
är attraktivt på just det resmålet.128 
 

 Geografiska faktorer som påverkar turismen är den geografiska platsen. 
Nyckelord som tillgänglighet och trafikvolym är viktiga129. 

 

 Tillgång till marknader påverkar turismen genom tillgång och kvalitet på 
transportkopplingar som till exempel flyglinjer, motorvägar samt tillgången på 
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hamnar och flygplats130. 
 

 Tillgången till attraktioner har en stor del inom turism. Attraktioner är en 
förutsättning för en turismdestination131. 

 

 Kulturella faktorer har en stor påverkar på grund av att det kan finnas en önskan 
att människor vill resa till länder som har kulturella likheter med sitt forna 
land132.  

 

 Tillgången på service har en stor påverkan på människors resande. Det krävs 
övernattningsmöjligheter, möjlighet till mat och diverse faciliteter133. 

 

 Överkomliga priser har stor betydelse för att destinationen ska lyckas locka till 
sig turister134. 

 

 Stabilitet och säkerhet är viktigt för en destination. Social eller politisk 
instabilitet skapar osäkerhet och begränsar antalet turister135. 

 

 Positiv image är en fördel. Den bild människan tidigare har skapat av till exempel 
en plats kan destinationen påverka genom att försöka förmedla en positiv 
image136. 

 

 Pro-tourism gynnar turismen genom att regeringar försöker involvera 
lokalbefolkningen genom exempelvis informationskampanjer som ska främja en 
välkomnande attityd gentemot besökare137. 
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4. Empiri 
 
4.1 Schengenavtalet 
 
Schengenavtalet är ett avtal mellan ett antal länder i Europa. Detta avtal innefattar 25 
stater där 22 av staterna är medlemmar i EU och tre av medlemmarna står utanför EU. 
De länder som ingår i Schengenområdet är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, 
Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tjeckien, 
Tyskland, Ungern och Österrike138.  

 
Schengenavtalet kom till år 1985 då Belgien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och 
Luxemburg gick samman för att gemensamt arbeta mot en fri rörelse, över 
landsgränser, dessa fem länder emellan. Avtalet tecknades i Luxemburg och det är också 
därifrån de fått sitt namn. År 1997 bestämdes det att införa detta avtal i den Europeiska 
Unionen och länder som sökte medlemskap inom EU skulle också ha förutsättningar för 
att klara kraven som Schengenavtalet innebar. Idag tillhör alla medlemsländer i 
Europeiska Unionen, förutom Irland och Storbritannien, Schengenområdet. De länder 
som inte tillhör EU; Norge, Schweiz och Island, har genom ett speciellt avtal anslutit sig 
till området139.  
 
Schengenavtalet innebär att det inte längre ska finnas gränskontroller mellan 
medlemsländerna, utan endast en yttre gräns mot de länder som inte tillhör Schengen. 
Vid varje yttre gränskontroll gäller samma gränskontroll vid inresa140. Det har dock visat 
sig svårt att helt avskaffa kontrollen av de personer som vill passera gränser inom 
Schengenområdet. Den fria rörligheten av personer är alltså till viss del inte helt fri. En 
av anledningarna till detta är att medlemsländerna inte genomfört ett polisiärt och 
rättsligt samarbete i tillräckligt stor utsträckning141. 
 
Det finns också gemensamma regler för visum, asylrätt och hur bevakningen av de yttre 
gränserna ska bedrivas. Medborgare i ett land som inte tillhör Schengen har rätt att 
vistas i Schengenområdet om medborgaren har ett giltigt visum eller 
uppehållstillstånd142. Det högsta beslutande organet är den verkställande kommittén, 
även kallad Exekutivkommittén, som består av ministrar från de olika medlemsländerna. 
För det allra mesta är besluten som fattas riktade mot stater och myndighet, inte mot 
enskilda medborgare. Den verkställande kommittén bestämmer bland annat vilka 
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länders medborgare som ska innefattas av viseringsplikt och sedan är det upp till varje 
medlemsstat att tillämpa det i det egna regelverket143. Vidare sammanfattar Hydén & 
Lundberg144 Schengenavtalet: 
  
"I stora drag kan sägas om Schengenkonventionen att den innehåller bestämmelser som 

behandlar avskaffandet av personkontroller vid de inre gränserna och personers 
rörlighet, bestämmelser som reglerar passerandet av inre och yttre gränser, viseringar, 

polissamarbete och rättsligt samarbete, dataskydd, samarbete om 
narkotikabekämpning, villkor för ’utlänningars’ rörelsefrihet samt bestämmelser om 
inresa. Till konventionen är även kopplad en slutakt, ett protokoll och en gemensam 

förklaring av ministrar och statssekreterare. I denna förklaring av ministrar och 
statssekreterare framgår bland annat att Schengenstaterna särskilt skall bemöda sig om 

en harmonisering av arbetsmetoderna för kontroll och bevakning av gränserna i 
samband med genomförandet av Schengenkonventionens enhetliga principer för yttre 

gränskontroll." 
 

4.2 Marocko 
 
Marocko har varit ett självständigt land sedan år 1956. Tidigare, från år 1912, var den 
största delen av landet ockuperat av Frankrike och ett mindre område i norr av Spanien. 
Marockos ekonomi grundas idag främst på jordbruk och turism145. Det största 
valutainflödet in i Marocko kommer från turismintäkter. Därefter räknas de pengar som 
skickas hem av marockaner som har emigrerat146. Landet är även världens största 
fosfatexportör147.  
 
Marocko slöt sina första avtal med Europeiska Unionen år 1969 och 1976. Det har 
senare framtagits ett associeringsavtal som började gälla år 2000 och går ut på att 
fastställa regler kring ett frihandelsområde samt upprätta samarbete gällande 
exempelvis politik, ekonomi, sociala frågor, vetenskap och kultur148.  
 
Landet har gått med på att utveckla sina åtagande gentemot EU och att öka 
tillämpandet av gemenskapens regelverk i den egna lagstiftningen. I gengäld får 
Marocko en framskjutande ställning i förbindelserna med EU samt att landet fortsätter 
betraktas som dess viktigaste samarbetspartner i den delen av världen. Detta kommer 
leda till att det blir lättare för Marocko att i framtiden ta del av EU:s inre marknad. Det 
krävs dock stora förändringar för att landet ska kunna ses som ett utvecklat land med 
fullständiga garantier. EESK, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, hävdar att 
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det är möjligt att på olika sätt vidareutveckla förbindelserna och då fokusera på vilka 
fördelar det skulle innebära för Marocko149. 
 
Marocko strävar efter att nå upp till den Europeiska Unionens utrikespolitiska mål som 
går ut på att arbeta för demokrati samt fortsatt social och ekonomisk utveckling. Den 
marockanska regeringen försöker fördjupa demokratiseringsprocessen samt befästa 
rättstaten och är det land i området som kommit längst med detta. EU har lagt fokus på 
att se till att Marockos ekonomiska tillväxt ökar och att finna lösningar på problemen 
med fattigdom, arbetslöshet och utvandring150. År 2008 hade landet en arbetslöshet på 
9,4 %, ett BNP per capita på 2580 dollar151 samt ungefär två miljoner legalt- och en 
miljon illegalt bosatta marockaner i EU152. 
 
Marocko har dock kritiserats för dess ockupation av Västsahara och internationella 
protester har uppstått i samband med det nära samarbetet med EU. Marocko får störst 
EU-bidrag av alla länder i Barcelonaprocessen, trots att korruptionen är stor och 
situationen med Västsahara leder till att över 100 FN-resolutioner bryts. Krav har ställts 
på att den ockuperade delen av Västsahara ska exkluderas vid tecknande av avtal med 
EU, men detta har ännu inte blivit verklighet153. Strömdahl154 anser att inga fler bidrag 
ska ges så länge en avkolonisering inte genomförs.  
 

4.3 Det statliga perspektivet 
 
4.3.1 Migrationsverket 
 
Therese Karlbjörn är beslutsfattare inom Migrationsverkets verksamhetsområde besök, 
bosättning och medborgarskap. 
 
Theresa Karlbjörn berättar att Sverige deltar i Schengensamarbetet vilket som sagt är ett 
samarbete där 22 av EU:s medlemsländer har anslutit sig (Norge, Island och Schweiz 
som inte är EU-medlemmar har undertecknat ett speciellt samarbetsavtal) för att kunna 
resa fritt dessa länder emellan. Theresa Karlbjörn beskriver vidare att en viktig del i 
Schengensamarbetet är den gemensamma visumpolitiken där länderna enats om vilka 
länders medborgare som behöver visum för att besöka Schengenområdet samt vilka 
som inte behöver visum. 
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Om det finns planer på att utveckla någon metod för att fler människor ska få möjlighet 
att åka på semester till Sverige/Schengenområdet är inget som Theresa Karlbjörn 
känner till.  
 
Ett visum som utfärdats i en Schengenstat är giltigt i högst tre månader. Detta visum 
gäller vanligtvis också för inresa i andra Schengenländer. För att erhålla ett sådant visum 
måste den som söker uppfylla de inresevillkor som anges i Schengenkonventionen och 
EU:s gränskodex. Ett visum för inresa och vistelse i Schengenområdet ges i form av ett så 
kallat enhetligt visum enligt artikel 2 i viseringskodexen. I själva prövningen av 
viseringsansökan kontrolleras till exempel syftet med besöket. 
 
Theresa Karlbjörn menar dock att det finns undantagsfall. En Schengenstat kan ge en 
person ett visum även om de allmänna inresevillkoren inte är uppfyllda. Det kan till 
exempel handla om humanitära skäl. Detta visum ger personen rätt att endast vistas i 
de land som beslutat om viseringen. Theresa Karlbjörn berättar att en bedömning utgår 
från vissa kriterier och det finns vissa omständigheter som ska kontrolleras. Hon 
berättar att personalen på utlandsmyndigheter ska utföra sina arbetsuppgifter med ett 
bra bemötande och behandla de sökande med respekt. I vissa svåra fall kan ambassaden 
skicka ansökan vidare till Migrationsverket, de är då dessa som fattar ett beslut. 
 
Theresa Karlbjörn berättar att personer som stannar kvar illegalt i landet inte måste 
innebära en kostnad för staten. Däremot kan det innebära en kostnad om till exempel 
en ansökan om uppehållstillstånd prövats med utvisning som utväg. Detta resulterar då i 
kostnader för själva prövningen av ansökan samt för själva utvisningen i form av till 
exempel flygbiljetter155.  
 
På migrationsverkets hemsida finns viseringspraxis utformat för olika länder. Det som 
gäller för just Marocko är:  
 
”Föräldrar bör ges visering om det inte kan antas att syftet med ansökan är bosättning 
eller att det barn som finns i Sverige nyligen har beviljats asyl. Motsvarande gäller för 

barn som vill besöka sina föräldrar. Beträffande syskon bör visering normalt beviljas om 
den som sökte inte tidigare sökt för bosättning eller att ansökan tyder på bosättning. 
Försiktighet bör dock iakttas vid ansökningar från yngre personer, främst män, som 

saknar arbete och egen familj. För andra mer avlägsna släktingar eller vänner bör en 
restriktiv praxis tillämpas om inte speciella skäl finns (sjukbesök, begravning, tidigare 

besök i Sverige och återvänt. Visering för turistbesök bör normalt inte beviljas såvida det 
inte föreligger speciella omständigheter i det enskilda fallet. Beträffande affärsbesök bör 

visering beviljas om besöket bedöms som seriöst.” 156 
 

                                                 
155

 Intervju med Theresa Karlbjörn 
156

www.migrationsverket.se/lifos/dok.do?dtyp=praxis&sidStorlek=50&sorteringsOrdning=TITL&mode=&c
urrDokument=52 



34 

 

4.3.2 Svenska ambassaden 
 
Annica Dahlqvist är andre ambassadsekreterare och chef för visumavdelningen på 
svenska ambassaden i Rabat, Marocko.  
  
Annica Dahlqvist berättar att alla som vill inte får komma till Sverige som turister därför 
att Sveriges Riksdag har beslutat att invandringen ska vara reglerad. Med det menas att 
när invånare från andra länder reser in i Sverige ska det vara under kontrollerade 
former, både för att kontrollera och begränsa invandring från viseringsskyldiga länder 
samt av säkerhetspolitiska anledningar. Detta började med att det år 1976 infördes 
viseringsskyldighet för turkiska medborgare. År 1989 antogs Utlänningslagen av 
Riksdagen vilket medförde att utlänningar fick en direkt skyldighet att ha ett visum om 
de ville resa till och vistas i Sverige. Alla länder har dock inte viseringsplikt.  
  
Annica Dahlqvist berättar att för att beviljas visering krävs att besöket har ett gott syfte 
och att det kan förväntas att den sökande kommer att visa ett önskvärt uppträdande på 
plats i Sverige, att det framgår att resan endast är avsedd att vara under en begränsad 
tidsperiod samt att personen inte kommer att göra anspråk på det svenska samhällets 
resurser. En sökande måste kunna bevisa att den har de resehandlingar som krävs och 
tillräckliga medel för att kunna vistas i Sverige. Det kan både vara egna tillgångar eller en 
referensperson i Sverige som garanterat att ta hand om uppehället. De flesta ansökande 
använder sig av sådana referenspersoner.  
  
På den svenska ambassaden i Rabat tar det cirka två arbetsdagar för att få svar på sin 
visumansökan. Annica Dahlqvist fattar ett beslut baserat på de ansökningshandlingar 
den sökande lämnar in. Hon undersöker vilka skäl den sökande har för ett besök i 
Sverige, hur etablerad personen är i hemlandet, ekonomiska medel som försäkrar att 
den sökande ska kunna betala sin resa och vistelse i Sverige utan problem och om 
personen är försäkrad. "Jag måste hela tiden väga besökets angelägenhet mot risken för 
att sökanden stannar i Schengenområdet efter att viseringen har gått ut. Detta medför 
att få turister beviljas visering om de inte har familj i Sverige eller vill besöka Sverige för 
att medverka i affärsmöten eller konferenser". För tillfället finns inga möjligheter att 
överklaga ett avslag på sin viseringsansökan, men det går att begära en omprövning.  
  
Annica Dahlqvist beskriver att de flesta ansökningar beviljas och att det i dessa fall 
är ganska självklart hur hon ska besluta. Ibland kan det dock vara svårt att fatta beslut 
eftersom ansökningshandlingar inte pekar mot ett självklart svar. "Man kan ju aldrig 
säkert veta om personen tänker hoppa av i Sverige eller i något annat Schengenland. Jag 
halkar aldrig lättsamt in på magkänsla, men det händer att jag använder mig av den när 
skälen för och emot ett beviljande är lika starka. Då brukar det oftast vara till sökandens 
fördel". Det brukar inte skilja speciellt mycket mellan hur olika handläggare på 
ambassaden beslutar. Alla har samma riktlinjer och praxis att följa, men i svåra fall kan 
olika personer besluta lite olika. För det mesta är det dock Annica Dahlqvist själv som 
beslutar. Om hon är frånvarande eller vid omprövningar är det någon av hennes 
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kollegor som fattar besluten. De riktlinjer hon och de andra på ambassaden går efter är 
hämtade ur de bestämmelser som finns om visering. Dessa är: 
  

 Utlänningslagen (2005:716) 2 kap. 3 § och 3 kap. 1 –7 §§. 

 Utlänningsförordningen (2006:97) 1 kap. 5 § och i 3 kap 1-12 §§. 

 Rådets förordning (EG) nr 539/200, där det fastställs vilka länders medborgare 
som är viseringsskyldiga respektive viseringsfria. 

 Schengenkonventionen, tillämpning av Schengenavtalet den 14 juni 1985, artikel 
1 samt artiklarna 9-18. 

 Gemensamma konsulära anvisningar angående viseringar till diplomatiska 
beskickningar och karriärkonsulat (CCI:n), Visa 230 från den 27 september 2005. 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 
2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om 
Schengengränserna). 

 Avtal mellan EU och Albanien, Bosnien Hercegovina, Makedonien, Moldavien, 
Montenegro, Ryska federationen, Serbien och Ukraina om ett förenklat 
förfarande vid utfärdande av viseringar för kortare vistelse 

  
Hon nämner vidare att Migrationsverket har ställt upp allmänna riktlinjer som ska tas 
hänsyn till vid beslut och handläggning av visering. 
 

 
Statistik över visumansökningar till svensk utlandsmyndighet i Rabat 

 
 Inkomna Avgjorda avslag avslag % bifall bifall % 

2010 836 814 125 15 % 668 82 % 

2009 2642 2579 299 12 % 2255 87 % 

Tabell 4.1 Statistik över visumansökningar till svensk utlandsmyndighet i Rabat 
Källa: Intervju med Annica Dahlqvist 

 

 
Statistik över visumansökningar till svenska utlandsmyndigheter i hela världen 

 
 Inkomna Avgjorda avslag avslag % bifall bifall % 

2010 50976 49070 3796 8 % 43748 89 % 

2009 193159 191592 14948 8 % 173664 91 % 

Tabell 4.2 Statistik över visumansökningar till svenska utlandsmyndigheter  i hela världen 
Källa: Intervju med Annica Dahlqvist 
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Annica Dahlqvist känner inte till något om huruvida det håller på att utvecklas några 
metoder för att det ska bli lättare för icke EU-medborgare att resa till ett Schengenland 
på semester157.  
 
4.3.3 Marockanska ambassaden 
 
Nezha Riki arbetar på marockanska ambassaden i Stockholm och har vistats i Sverige i 
fem år. Några av hennes arbetsuppgifter är pass och viseringsfrågor. 
  
Nezha Riki berättar att Marocko samarbetar mycket med EU och att det ständigt förs 
diskussioner om att hitta metoder för att marockanska medborgare lättare ska kunna 
åka på semester till EU-länder. Detta och migrationsfrågor ligger högt upp på den 
politiska agendan både på lokal och på global nivå. Förhandling pågår kontinuerligt om 
att få igenom något slags avtal i stil med det EU har med exempelvis Norge. Nezha Riki 
tror inte att ett eventuellt avtal mellan Marocko och EU skulle bli lika omfattande som 
det med Norge, men samarbetet som kallas Advanced Status underlättar 
förhandlingarna för Marocko. Nezha Riki menar också att det är positivt att det medges 
att den nuvarande situationen medför problem för marockanska invånare. Hon tror att 
det är främst studenter och unga som har problem med att få visum. Affärsresenärer 
brukar inte stöta på samma svårigheter.  
  
I Marocko pågår ständigt projekt för att förbättra levnadssituationen i landet. Ett av 
dem kallas National Incitament for Human Development och handlar om att bekämpa 
fattigdom. Enligt Nezha Riki finns det också EU-finansierade projekt som går ut på att 
Marocko får hjälp för att kunna utveckla en högre levnadsstandard. Tanken är att om 
landet blomstrar vill inte människor immigrera i lika stor utsträckning. Att det finns jobb 
är en viktig förutsättning för att folk ska vilja stanna kvar. Till exempel har det påbörjats 
ett projekt i den marockanska Tanger där en hamn byggs, vilken ska genera jobb på lång 
– och kort sikt158.   
 

4.4 Det mänskliga perspektivet 
 
4.4.1 Marockanska invånare del 1 
 
Nedan presenteras resultatet av den intervju som gjorts med 200 slumpmässigt utvalda 
marockanska invånare. Frågorna kunde endast besvaras med ja eller nej och var till för 
ett få en lite bredare uppfattning om vilka åsikter ett större antal invånare i Marocko har 
om turism och globalisering. 
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1. 

 
llebTT  4.3 Har du någon gång varit utomlands som turist? 

Källa: Intervju med 200 marockanska invånare 
 
 

Den första frågan syftar till att ta reda på om respondenterna någon gång i sitt liv varit 
utanför Marockos gränser med anledningar som finns inom turism. Med det menas att 
åka på semester för nöjes skull, för att hälsa på släkt och vänner, som affärsresenär 
samt av studierelaterade, religiösa, hälsorelaterade eller sportsliga skäl159. Det är dessa 
definitioner av turismanledningar som kommer att gälla vid resterande frågor. 

2. 

 
Tabell 4.4 Skulle du vilja resa på semester utomlands? 

Källa: Intervju med 200 marockanska invånare 

 

Den andra frågan är till för att se hur stort intresset är för resor till andra länder. Finns 
viljan att resa utomlands på semester? 

 

 

                                                 
159

 Weaver & Lawton, s. 29 ff 

Har du någon gång varit 
utomlands som turist?

Ja 0,5%

Nej 99,5%

Skulle du vilja resa på semester 
utomlands?

Ja 84%

Nej 16%
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3. 

 
Tabell 4.5 Skulle du ha möjlighet att resa som turist till ett land du inte behöver visum till? 

Källa: Intervju med 200 marockanska invånare 
 
 

Den tredje frågan ämnar undersöka hur många som har möjligheten att åka till länder 
där visum inte krävs. Med möjlighet menas främst om det finns tillräckliga ekonomiska 
medel, tillräckligt med tid samt tillräckligt med lust och vilja för att genomföra en sådan 
resa. 

4. 

 
Tabell 4.6 Har du släktingar eller vänner I ett EU-land? 

Källa: Intervju med 200 marockanska invånare 
 

Den fjärde frågan är till för att ta reda på hur många som känner människor som är 
bosatta i ett land som tillhör EU. 

Skulle du ha möjlighet att resa 
som turist till ett land du inte 

behöver visum till?

Ja 1%

Nej 99%

Har du släktingar eller vänner i 
ett EU-land?

Ja 63,5%

Nej 36,5%
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5. 

 
Tabell 4.7 Skulle du ha möjlighet att åka till ett EU-land som turist om du fick visum samt hjälp av släktingar eller 

vänner som är bosatta där? 
Källa: Intervju med 200 marockanska invånare 

 
 

Den femte frågan syftar till att få reda på hur många som skulle kunna åka till ett EU-
land om de beviljades visum samt fick hjälp av släktingar och vänner som bor i Europa. 
Med hjälp menas ekonomisk hjälp, någonstans att bo under semestern eller i form av 
att EU-invånaren ställer upp som referensperson och garanterar att ta hand om 
uppehälle samt andra kostnader i samband med resan. 

6. 

 
Tabell 4.8 Skulle du ha möjlighet att resa till et EU-land som turist om du fick visum, men inte hjälp av släktingar eller 

bekanta som är bosatta där? 
Källa: Intervju med 200 marockanska invånare 

 

 

Den sjätte frågan ställs för att se hur många som skulle kunna klara av att finansiera sin 
resa till ett land inom Schengenområdet utan att få någon som helst hjälp från släktingar 

Skulle du ha möjlighet att resa 
till ett EU-land som turist om 
du fick visum, men inte hjälp 

av släktingar eller bekanta som 
är bosatta där?

Ja 47,5%

Nej 52,5%
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eller vänner som bor i det EU-land personen tänkt besöka. Denna fråga visar också hur 
många som skulle kunna åka till ett land där de inte känner någon alls och stå för alla 
kostnader själva. 

7. 

 
Tabell 4.9 Skulle du resa som turist till ett EU-land om du hade möjlighet? 

Källa: Intervju med 200 marockanska invånare 

 
 

Den sjunde frågan ska ta reda på hur många som verkligen skulle ta tag i saken och ge 
sig ut på en resa om de hade alla möjligheter i form av ekonomi, uppehälle, eventuell 
referensperson och så vidare. Bara för att viljan finns behöver inte det betyda att den 
alltid omvandlas till handling i praktiken. 

8. 

 
Tabell 4.10 Tänker du mycket på hur det skulle vara att resa som turist till olika länder? 

Källa: Intervju med 200 marockanska invånare 

 
 

Den åttonde frågan är till för att ta reda på om resor utomlands är något marockanska 
invånare funderar över. Känns det så avlägset att det inte är värt att ens tänka på eller 
är drömmar om att uppleva olika länder ständigt närvarande? 

Skulle du resa som turist till ett 
EU-land om du hade 

möjlighet?

Ja 95%

Nej 5%
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9. 

 
Tabell 4.11 Påverkas du när du ser hur lätt det är för västerländska turister att resa I Marocko samt västerländsk 

media? 
Källa: Intervju med 200 marockanska invånare 

 
 

Den sista frågan har ställts för att få en inblick i huruvida invånare i Marocko påverkas av 
västerländska seder i form av egna iakttagelser av västerländska turister samt 
västerländsk media. Väcker dessa kulturmöten några tankar och känslor eller är det 
inget att bry sig om alls160? 

4.4.2 Marockanska invånare del 2 
 
Jihane El Bouhi, Abd Rahim Hamziwi, Houda Jlibina och Rachid El Hamidi är alla bosatta i 
Marocko. Den enda av dem som någonsin varit utomlands är Rachid El Hamidi. Han har 
besökt Paris som affärsresenär en gång. Skulle någon som är bosatt inom EU hjälpa till 
anser alla fyra att de skulle ge dem möjligheten att åka på semester till Europa. Rachid El 
Hamidi är den enda som har möjlighet att resa till ett land utan visumkrav. De andra har 
inte råd. Houda Jlibina berättar att pengarna hon får från sitt arbete bara räcker till att 
överleva, men hon drömmer om att besöka Turkiet samt att få uppleva en tur med ett 
flygplan.  
  
Alla fyra skulle väldigt gärna vilja semesterresa utomlands i framtiden. Houda Jlibina 
skulle vilja se nya saker och bryta vardagsrutiner. Abd Rahim Hamziwi berättar att han 
skulle vilja se annan natur än den som finns i Marocko och få känna "europeiskt väder". 
Jihane El Bouhi skulle vilja få en inblick i andra kulturer.  
  
Abd Rahim Hamziwi anser att de regler och lagar som gäller för medborgare i icke EU-
länder medför svårigheter för fattiga människor. Jihane El Bouhi och Houda Jlibina 
tycker också att reglerna är väldigt svåra och hårda. Houda Jlibina tycker även att de är 
svåra att förstå och Jihane El Bouhi säger även att det krävs väldigt mycket för att de ska 
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kunna få resa. Det är inte bara att resa. Rachid El Hamidi anser att det inte är lagarna 
det är fel på, utan att människor inte sätter sig in i dem ordentligt och tar reda på vad de 
egentligen innebär. 
  
Alla utom Abd Rahim Hamziwi tänker mycket på hur det skulle vara att besöka olika 
länder. Jihane El Bouhi säger att hon ofta tänker på hur svårt det är. Rachid El Hamidi 
tänker alltid på hur det skulle vara att resa.  
  
Ingen av de fyra respondenterna har något emot utländska turister som kommer till 
Marocko. Rachid El Hamidi beskriver dock hur han känner "att de kan göra vad de vill 
och det kan inte vi" .  Jihane El Bouhi tror att det är positivt för alla länder om de är 
populära resmål som folk vill besöka. Abd Rahim Hamziwi och Houda Jlibina anser att 
turisterna är bra för att de gynnar Marocko ekonomiskt och skapar arbetstillfällen. 
Rachid El Hamidi påverkas mer av marockaner som är bosatta inom EU och kommer 
hem på besök. "Jag känner att jag skulle vilja ha jobb i Europa. Alla marockaner jag 
träffar som bor där har ett bättre liv än jag". Abd Rahim Hamziwi beskriver vidare att 
"jag känner att marockaner som bor inom EU älskar vårt land mer än vi gör". Houda 
Jlibina känner att det finns stora olikheter mellan marockaner i Marocko och 
marockaner i Europa. Hon skulle gärna vilja prova på det livet och ibland tänker Jihane 
EL Bouhi i liknande banor. 
  
Abd Rahim Hamziwi och Rachid El Hamidi bryr sig inte mycket om västerländsk media, 
men tycker att en del nyheter kan vara värda att ta del av. Jihane El Bouhi tycker att 
västerländsk media är viktig och lärorik. Houda Jlibina säger att filmer och nyheter gör 
dem väldigt medvetna om europeisk kultur.   161  
 
4.4.3 Marockaner i Sverige 
 
Samira Mchater är 22 år och född i Sverige. Mariam Hamzi är 30 år och har bott i Sverige 
i 10 år.  
 
Samira Mchater berättar att hon personligen aldrig har haft besök av släktingar som bor 
i Marocko. Däremot har släktingar som är bosatta i Marocko besökt andra av hennes 
släktingar som bor runt om i Sverige och på så sätt har även hon fått besök. Mariam 
Hamzi har flera gånger fått besök av sina föräldrar och syskon. Hon har då hjälpt till med 
i stort sett allt. Det finns en speciell inbjudningsblankett att fylla i där referenspersonen 
 Tar på sig ansvaret för att stå för hela resan i form av betalning och husrum. När hennes 
familj var i Sverige reste de runt lite i landet och såg några olika städer. De var dock mest 
i Stockholm där de besökte Gröna Lund, Cosmonova och olika museum samt åkte med 
en sightseeingbåt. Samira Mchater berättar att när hennes farbrors fru var på besök i 
Sverige var det inte intresset för landet som lockade mest utan mer släkt och vänner.  
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Samira Mchater menar att det ofta är en fråga om pengar, pass och visum. ”För många 
handlar det ofta om pengar, vilket gör att man inte reser på samma sätt som vi svenskar 
kanske gör. Det är väldigt svårt att få visum, om så än bara ett enkelt resevisum och 
dessutom är det också väldigt svårt att skaffa ett pass vilket även där utesluter väldigt 
många marockaner". Hon berättar också att många människor som inte har möjligheten 
att resa har en bild av Europa som något helt fantastiskt och lyxigt. 
 
Samira Mchater berättar vidare att Schengenavtalet är bra, men att det finns nackdelar. 
Till exempel nämner hon att många tänker att "har man tagit sig till Spanien har man 
lyckats; då kan man ta sig överallt". Samira tror att även om Schengenländerna 
samarbetar mot brottslighet är det problematiskt att ständigt föra en fungerande dialog 
mellan alla länder. Mariam Hamzi tycker att det är tråkigt att det ska vara så svårt att 
kunna få besök av släkt och vänner som bor i Marocko. Samtidigt förstår hon att det inte 
är möjligt att låta alla som vill komma hit på grund av risken att de stannar kvar illegalt. 
Hon menar att hennes familj aldrig skulle missbruka ett visum genom att stanna kvar i 
Sverige, men att det finns andra som gör det. Det är synd att det ska behöva gå ut över 
de som verkligen skulle vilja resa på semester och sedan åka tillbaka till Marocko. 
Samtidigt är det inte konstigt att människor ibland tar till drastiska metoder för att 
försöka förbättra sina liv, i det här fallet genom att bli illegala invandrare.  
 

Samira är inte säker på att fler människor från länder utanför Schengenområdet skulle 
resa med syfte att ha semester om det blir lättare att beviljas visering, utan hon tror att 
många människor skulle vilja stanna i landet. Samira tror dessutom att det är få 
människor som faktiskt har råd att köpa en flygbiljett för att resa bara för skojs skull. 
Mariam Hamzi tror däremot att fler människor skulle komma och hälsa på om de bara 
kunde få visum. Det skulle vara svårt ekonomiskt för många, men vänner och släktingars 
hjälp skulle underlätta mycket. Hon tror att de skulle tycka att det var roligt att se hur 
det är i andra länder samt att se hur hon har det. "På samma sätt som jag tycker att det 
är kul att resa skulle ju säkert de också uppleva saker och bryta dagliga rutiner". 
 

Samira Mchater berättar att olika människors situation när det gäller resor inte är något 
som kommer till tals ofta. Det kan vara ett känsligt ämne för människor vars önskan är 
ett liv utanför sitt hemlands gränser, men inte lyckas. Samira tror dock att det är många 
som funderar mycket på sin resesituation. Mariam Hamzi tror att resor utomlands 
förblir drömmar för de flesta marockaner, men att det är något de funderar mycket på. 
 

Samira Mchater tror att Marocko har påverkats mycket av den västerländska kulturen 
trots att det är ett muslimskt land. Musik, TV och sociala medier såsom exempelvis 
Facebook och MySpace har påverkat Marocko oerhört. Hon nämner också att 
språkkunskaper, mode och klädstilar är något som påverkas av den västerländska 
kulturen. Mariam Hamzi tror också att många påverkas av media och så vidare. "De får 
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en slags inblick i hur vi har det här, även fast det kanske inte alltid stämmer överens med 
hur det egentligen är"162.  

 
5. Analys 
 
Transportsystem, telekommunikation och finanssystem har förbättrats mycket vilket gör 
att det är lättare för människor att ta sig till allt mer avlägsna platser på kort tid163. 
Människor tar i sina vardagsliv del av globaliseringsprocessen genom att ständigt 
utsättas för "globala flöden" i form av människor, varor, teknologi, mediebilder, kapital 
och ideologier. Att människor hela tiden förflyttar sig bidrar också till detta164 
  
Marocko är ett land som påverkas av globaliseringsprocesser på många olika sätt. 
Västerländsk media, mode, musik och sociala medier gör inverkan på en stor del av den 
marockanska befolkningen tror "svenskmarockanska" Samira Mchater. Det finns också 
många västerländska turister som besöker landet. Marockanska invånare tar därmed del 
av västerländsk kultur genom att interagera med och observera dessa turister. Filmer 
och liknande ger också en inblick i hur livet ser ut i andra länder. Turister från andra 
länder kan ta del av marockanska seder och levnadssätt när de besöker Marocko. Den 
möjligheten har däremot inte de allra flesta av de marockanska invånarna. Den här 
undersökningen visade att endast två av sammanlagt 204 tillfrågade personer hade varit 
utomlands på semester någon gång i livet. Detta skapar en situation där människor i 
fattigare länder har tillträde till vissa delar av den globala världen, medan andra delar 
blir "förbjudna områden".  
 
Att transportteknologin, som möjliggör längre resor, har blivit så bra är inget som direkt 
gynnar en "vanlig" marockan. Om inte ökad turism till Marocko, som ger ekonomiska 
fördelar för lokalsamhället, räknas in. Marockaner får däremot ta del av globaliseringen 
när de immigrerar till andra länder. Då det ibland sker under olagliga former och på så 
sätt är en orsak till varför länder som Marocko "drabbas av" viseringsplikt gentemot 
vissa länder är dock migration i detta sammanhang kanske inte något önskvärt 
beteende. Annica Dahlqvist på svenska ambassaden i Rabat berättar att anledningen till 
att alla som vill inte får komma till Sverige som turister är just för att Riksdagen har 
bestämt att invandringen till Sverige ska vara reglerad. 
  
Författarna anser att den här uppsatsen styrker resonemanget om att globalisering är 
ett fenomen som fördelar sig väldigt ojämnt i olika delar av världen och att det i 
turismsammanhang visar i form av att fattigare länder ofta är turismmottagare i 
betydligt större utsträckning än turismsändare165. Detta verkar onekligen stämma in på 
Marocko.  
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Hållbarhet, globalisering och utveckling är begrepp som hänger ihop med varandra166. 
För att få en hållbar utveckling bör ekonomisk tillväxt, bevarandet av kulturella livsstilar 
samt supranationella verksamheter tas med i beaktning167. Marocko har ett starkt 
samarbete med EU och en framträdande roll som dess samarbetspartner i den delen av 
världen. Enligt Nezha Riki på marockanska ambassaden i Stockholm hjälper EU till med 
att finansiera projekt som ska utveckla och öka välståndet i Marocko. Det förhandlas 
även om att sluta avtal som gör det lättare för marockanska invånare att resa. Detta kan 
tolkas som om Marocko, med EU:s inblandning, arbetar för att få en mer hållbar 
utveckling. Skulle fler människor få möjlighet att resa utomlands som turister skulle de i 
framtiden dessutom på ett mer aktivt sätt kunna medverka i och ta del av den globala 
världen. Detta kan ses som ett exempel på hur utveckling och globalisering bidrar till 
ökad hållbarhet.    
  
Huruvida turism är en slags nutida kolonialism är ingenting författarna tycker sig direkt 
kunna yttra sig om efter att ha skrivit det här arbetet, men det är en tankeväckande 
frågeställning som kanske inte ska tas så lätt på. Det går att konstatera att turism har 
många påverkansfaktorer på ett mottagarsamhälle, men det ger inte alls bara negativa 
effekter. Ingen av de fyra marockaner som blivit intervjuade och fått utveckla sina svar 
lite mer har något emot att turister från andra länder kommer till Marocko. Två av dem 
anser att det är positivt då det gynnar landet ekonomiskt. Författarna tror också att 
turism kan ge ett lokalsamhälle ett uppsving då infrastruktur, nöjesutbud, faciliteter och 
dylikt utvecklas och förbättras. Vidare kan det diskuteras om det är lokalsamhället eller 
utländska aktörer med kommersiella intressen som vinner mest på situationen, men det 
är resonemang som inte behandlas vidare i den här uppsatsen. 
  
Ett problem som kan uppstå när välbärgade turister besöker fattigare länder är att 
lokalbefolkningen blir mer medvetna om de stora skillnader som existerar gällande 
livsstil och välstånd168. Det verkar som om de fyra marockanska respondenterna i 
undersökningen påverkas mer av marockaner som bor inom EU än av "vanliga" 
västerländska turister. Detta kan bero på att det är lättare att relatera till människor 
som härstammar från Marocko och har en liknande bakgrund. Det är nog ganska troligt 
att tankar uppstår såsom "det skulle kunna ha varit jag om situationen hade varit 
annorlunda" eller "om det hade varit jag som träffat den eller den personen kanske jag 
hade fått chansen istället". Att istället föreställa sig att vara uppvuxen i ett annat land 
och tillhöra en annan nationalitet kanske känns mer avlägset. Samtidigt tror författarna 
att det är lätt att någon form av påverkan uppstår vid kontakt mellan olika slags 
människor som har olika mycket materiella tillgångar. Vidare visade det sig att 66,5 % av 
de tillfrågade marockanska invånarna ansågs sig påverkas av västerländska turister.  
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Stater strävar efter att ha kontroll över turismen för att kunna hantera de situationer 
som uppstår när människor reser och mobiliteten ökar169.  
När det gäller Sverige och Marocko kan det konstateras att staten påverkar turismen en 
hel del. Sverige är som bekant dessutom en del av Europeiska Unionen, som är en 
internationell styrelseform, och påverkas därmed av gemensamt sammansatta lagar och 
regler som gäller för alla medlemsländer. Schengenavtalet är ett exempel på ett sådant 
regelverk som påverkar turismnäringen. Theresa Karlbjörn som arbetar på 
Migrationsverket berättar att en viktig del i Schengensamarbetet är den gemensamma 
visumpolitiken och gemensamma beslut angående vilka länder som har 
viseringsskyldighet. Eftersom Marocko är ett sådant land medför det konsekvenser för 
turismen. 95 % av våra marockanska respondenter skulle åka på semester till ett EU-
land om de hade möjlighet och beviljades visum. Det kan tolkas som att det finns ett 
stort intresse för resor.  
 
Annica Dahlqvist beskriver hur svårt det är att bevilja visum för de sökande som inte har 
familj i Sverige eller ska åka som affärsresenär eftersom risken anses högre för att 
sådana personer ska stanna kvar illegalt inom Schengenområdet. År 2009 fick 87 % av 
alla de som sökte visum bifall. Det kan tolkas som att de flesta som ansöker om visum på 
svenska ambassaden har familj i Sverige och att de som inte har det ofta inte ens 
försöker få en visering. Annica Dahlqvist menar att de allra flesta sökanden använder sig 
av referenspersoner som är bosatta i Sverige, vilket styrker detta resonemang. Att 
endast 0,5 % av de tillfrågade marockanska medborgarna någon gång varit utomlands 
säger en del om att existerande utomlandsresvanor närmast är obefintliga.  
  
De främsta anledningarna till varför människor reser är rekreation och fritid, för att 
besöka släkt och vänner samt för att åka på affärsresor. Det är bara vid rekreations- och 
fritidsresor som resenären anses ha ett fritt val gällande destination. Vid besök hos släkt 
eller vänner väljs resmål utifrån var dessa bor, inte utav intresse för landet eller staden. 
Samma sak gäller ofta för affärsresenärer som åker till platser som är relaterade till 
arbetet170. I Marockos fall är det tydligt att marockanska turister som reser till Sverige 
främst åker för att besöka släkt eller vänner. När det gäller resor till Sverige är det, enligt 
Annica Dahlqvist, som sagt ett slags krav att ha familj i landet eller resa som 
affärsresenär för att ens bli beviljad visum. Detta medför att marockanska turister 
troligtvis inte ofta ges möjlighet att välja resmål, utan måste rätta sig efter i vilket land 
de har kontakter, antingen privata eller i arbetssammanhang. Möjligheten att resa till 
ett EU-land enbart för nöjes skull ges alltså inte, eftersom detta inte anses vara ett 
godtagbart skäl för visering. Det här gör att skillnaderna är stora mellan västerländska 
turister, som kan åka till ett stort antal länder utan att hindras av lagar och regler, och 
marockanska turister, som är beroende av att ha vissa förutsättningar för att kunna ge 
sig ut på resor. Rachid El Hamidi, som bor i Marocko, säger att han tycker att de 
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västerländska turisterna kan göra vad de vill medan Marockos befolkning inte har den 
möjligheten. Detta påstående anser författarna beskriver situationen på ett bra sätt. 
  
Multipurpose tourism kan beskrivas som turism där det finns flera olika anledningar för 
samma resa171. I marockanska turisters fall har det konstaterats att besök hos släkt och 
vänner antagligen är den vanligaste reseanledningen och att val av resmål styrs av detta. 
Alla fyra av de respondenter i Marocko som fick utveckla sina svar lite mer skulle någon 
gång vilja resa utomlands som turister. Houda Jlibina skulle vilja komma bort en stund 
från det vardagliga livet och dess rutiner samt uppleva nya saker. Jihane El Bouhi skulle 
vilja resa för att få ser hur det fungerar i andra kulturer. Abd Rahim Hamziwi önskar se 
andra platser och dess natur samt uppleva "det europeiska vädret". Detta visar att även 
om valet av destination i många fall är beroende av var det finns familj och vänner, finns 
även andra anledningar som motiverar en resa.  
 
Samira Mchater och Mariam Hamzi som båda är marockaner bosatta i Sverige har dock 
haft olika erfarenheter av släktingars reseanledningar. Samira Mchater berättar att 
hennes släktingar främst var intresserade av att besöka familj och vänner och att det 
inte var Sverige i sig som lockade. Mariam Hamzi menar att hennes familj var där för att 
hälsa på henne, men samtidigt intresserade sig för Sverige genom att besöka olika 
städer och turistattraktioner. Författarna tror att det i många fall är familj och vänner 
som är den huvudsakliga anledningen till resor, men att de flesta samtidigt passar på att 
ägnar sig åt rekreation, upplevelser och att skaffa sig nya erfarenheter under resan.    
  
 63,5 % av de marockanska invånarna som medverkat i undersökningen har släktingar 
eller vänner som är bosatta i ett land inom EU. Eftersom alla Schengenländer ska ha 
gemensamma visumpolitiska lagar är det troligt att även dessa 63.5 % är bundna till de 
plaster där de känner folk om de vill resa till Europa. Resterande 36,5 % som inte har 
vänner eller släktingar inom EU verkar inte ha någon större chans att få resa till Europa, 
om de inte kan göra det via arbetet. 99 % av de tillfrågade marockanska invånarna anser 
sig inte ha någon möjlighet att besöka ett land som de inte är viseringsskyldiga mot. 47, 
5 % säger att de däremot om de beviljades visum skulle kunna resa på semester till ett 
EU-land utan att få hjälp av släkt eller vänner som bor där. Författarna tror att det skulle 
kunna bero på att eftersom det antagligen existerar mer turism mellan Marocko och 
Europeiska länder än Marocko och exempelvis andra arabländer eller afrikanska länder 
är det lättare att hitta billiga resor till Europa. Marocko och Spanien ligger dessutom 
geografiskt nära varandra och sträckan mellan länderna trafikeras av regelbundna 
båtlinjer som endast kostar några hundralappar172. Detta skulle kunna motivera kortare 
resor om den möjligheten hade funnits. Samira Mchater berättar att hon har fått 
intrycket av att många marockaner tror att det är fantastiskt och lyxigt i Europa. Det 
skulle också kunna vara en anledning till varför europeiska destinationer upplevs som 
mer åtråvärda och ger större motivation till att resa.  
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Push- och pullfaktorer handlar om vad som finns hos individen respektive resmålet som 
lockar till resande173. Pushfaktorerna motiverar människor till att resa genom att 
"pusha" dem att vilja iväg från sitt dagliga liv en stund174. Pullfaktorerna handlar om vad 
som uppmuntrar eller hindrar människor från att besöka ett resmål. Majoriteten, 84 %, 
av de marockanska respondenterna skulle vilja resa utomlands som turister och 76 % 
tänker mycket på hur det skulle vara att besöka olika länder. Både Push- och Pullfaktorer 
skulle kunna tänkas ha en inverkan på dessa marockaners resande.   
  
De pushfaktorer som påverkar eller gör Marockos invånare intresserade av att resa kan 
vara av ekonomisk, social, demografisk, teknologisk och politisk karaktär. Sverige är ett 
ekonomiskt utvecklat land vilket ökar turismens omfattning. Marocko däremot är mer 
begränsat ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket innebär att dess invånare får mindre 
pengar över för resor och nöje. Detta minskar alltså antalet människor som har 
möjlighet att ge sig iväg som turister. Sociala faktorer som motiverar resande är bland 
annat att besöka släkt eller vänner. Detta är som sagt något marockaner ofta gör när de 
väl reser. Demografiska faktorer kan handla om att mindre familjer ger mindre 
försörjningskrav, vilket kan leda till att det blir mer pengar över för resor. Sveriges 
genomsnittliga antal barn per kvinna är 1,8 medan Marockos är 2,4175. Detta kan 
innebära att försörjningstrycket blir hårdare för marockanska hushåll. Teknologiska 
faktorer har också en stor betydelse. Sverige har många flygplatser och flygavgångar 
vilket skapar många valmöjligheter för turister som väljer att komma till Sverige176. 
Detta gäller även för Marocko177. Politiska faktorer påverkar Marocko i allra högsta grad 
då friheten att resa som tidigare nämnts är begränsad och restriktioner i form av 
viseringsplikt finns.  
  
Pullfaktorer som kan appliceras på marockanska invånare är främst av kulturell-, 
överkomligt pris- och positiv imagekaraktär. Sverige och Stockholm är en central plats 
med direktflyg och väldigt många flygavgångar178. Våra intervjuer har visat att 
marockaner visar intresse för andra länders kultur. De har också en positiv bild av 
Sverige och Europa. Att priserna är rimliga gör det troligtvis lättare för de som vill hjälpa 
sina släktingar genom att stå för deras resor och uppehälle samt de som vill resa på 
egen hand. 
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6. Slutsats 
 
Huruvida medborgare i länder med viseringsplikt ska få möjlighet att resa lättare över 
gränser i framtiden är en fråga som sträcker sig utanför turismområdet. Efter att ha 
skrivit den här uppsatsen är författarnas slutsats att sett ur ett politiskt perspektiv 
måste levnadsstandarden i länder som till exempel Marocko öka för att dess invånare 
ska få ta del av turismbranschen på ett annat sätt än bara som turistmottagarland. Som 
det ser ut nu är det inte särskilt troligt att Schengenländerna kommer att lätta på regler 
och lagar gällande visering om det känns riskfyllt att släppa in turister från exempelvis 
Marocko. 
 
Om Europeiska stater däremot känner sig trygga i att turister från utomstående länder 
ämnar vara just turister och ingenting annat kan det nog innebära att lagar mjukas upp 
gällande detta. Om människor har det tillräckligt bra i sina egna länder minskar risken 
att de känner ett behov av att immigrera till andra länder. För att de inte ska vilja flytta 
utomlands krävs att de kan försörja sig och leva ett bra liv i sina hemländer. När 
levnadsstandarden förbättras tror författarna att viljan och intresset för rekreation, 
upplevelser och resor i sin tur ökar och prioriteras. Chansen blir också större att resor 
går från drömmar till handling. Får en befolkning det bättre ställt får de även det lättare 
att kunna finansiera resor och därmed bli en intressantare målgrupp för aktörer med 
kommersiella och ekonomiska intressen. 
 
I Marockos fall visade intervjun med Nezha Riki på marockanska ambassaden i 
Stockholm att det finns planer på att ingå särskilda avtal med EU som ska underlätta för 
marockanska invånare som planerar att resa som turister till Schengenområdet. Nezha 
Riki berättade även att EU är med på olika projekt som ska främja Marockos situation 
gällande fattigdom, arbetslöshet och annat som försämrar livskvaliteten. Denna 
information anser författarna styrka resonemanget om att ökad levnadsstandard kan 
innebära friare turismresande. Detta visar också en positiv attityd och ett intresse från 
EU-länder gentemot turismen och dess utveckling mot, i detta fall, Marocko. Författarna 
tror att EU genom att hjälpa Marocko att förbättra situationen i landet därmed ser 
minskade risker för illegal invandring och ökade möjligheter för resor ur ett 
turistsändarperspektiv. 
 
Författarna tror att om fler människor i världens fattigare länder skulle få det bättre 
skulle det kunna vara en lösning för att även dessa ska få möjligheten att åka på resor 
och se olika delar av världen. Detta är dock inga problem som går att lösa i en 
handvändning. Det är komplicerat och kommer att ta lång tid. Ingen vet väl heller om 
det ens är möjligt. Turism är givetvis inte heller den största motivationsfaktorn när det 
gäller att öka välståndet i världens fattiga delar. Frågan om ökat välstånd är en 
omfattande fråga som involverar många olika aktörer, men författarna tror att 
turismnäringen kan vara till hjälp för de mindre utvecklade länderna.  
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Sett ur det mänskliga perspektivet kan det resoneras om de människor som skulle vilja 
resa på semester utomlands ska behöva vänta på att situationen i världen ska 
förbättras? Enligt Migrationsverket visumpraxis för Marocko bör föräldrar och syskon 
beviljas visum om inte särskilda misstankar om planerad bosättning finns. Yngre 
ansökande, främst män, ska behandlas med försiktighet. För avlägsna släktingar och 
vänner ska i normala fall en restriktiv praxis tillämpas. 179 Detta kan tolkas som att om en 
individ i Marocko inte har föräldrar eller syskon i ett EU-land är chansen inte stor att 
personen kommer att beviljas visum. Det betyder alltså att även om det finns 
exempelvis vänner inom EU som skulle kunna erbjuda husrum och dylikt gör inte det 
situationen bättre. Utan visum går det inte att resa. Det medför troligtvis att många 
marockaner faller bort som potentiella turister.  
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7. Avslutande diskussion 
 
Turism från de vanliga turistmottagarländerna verkar inte vara något som undersöks 
eller läggs stor vikt på. Det kan bero på att eftersom det är en sådan liten del turister 
som kommer från dessa länder ses de inte som en köpkraftig kundgrupp. I den här 
undersökningen visade det sig att en av tvåhundra marockanska invånare hade varit 
utomlands. En stor del av dessa tvåhundra människor skulle ha möjlighet att resa till ett 
EU-land om de fick hjälp av någon släkting eller vän som är bosatt i Europa. Frågan är 
om västerländska stater och myndigheter blir motiverade att försöka öka turismen från 
fattigare länder om det inte ger betydande ekonomiska fördelar. Många av dessa 
människor har trots allt begränsade ekonomiska tillgångar och därför är det troligt att 
de inte skulle spendera lika mycket pengar under sin resa som "vanliga" turister. Det är 
dessutom tydligt att ansträngningar görs för att kontrollera invandringen och skulle fler 
medborgare från länder i tredje världen släppas in i Schengenområdet kanske en del av 
dem skulle försöka stanna kvar.  
 
Tveksam ekonomisk nytta och risker gällande ökad invandring gör kanske att den här 
frågan inte prioriteras. Samtidigt kan det tyckas att alla människor borde ha rätt att få 
uppleva glädjen i att se andra länder och platser, utföra roliga aktiviteter och komma 
bort från vardagslivet en stund. Tyvärr ser det ut så i världen att en del har och andra 
inte, men i det här fallet har det konstaterats att en del av de som inte har faktiskt skulle 
kunna få hjälp av de som har. Då är det synd att lagar, regler och andra människor som 
missbrukar systemet sätter stopp för detta. 
 
Det här är frågeställningar som nog skulle kunna studeras ur många synvinklar och 
aspekter. Författarna anser att det är ett angeläget ämne som inte bör glömmas bort. 
Det är viktigt att komma ihåg att rätten att resa faktiskt är en självklarhet för vissa och 
en omöjlighet för andra. Frågan är om det är det ekonomiska, politiska eller mänskliga 
perspektivet som ska väga tyngst? 
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8. Kritisk granskning 
 
Internetkällor bör granskas kritiskt då de kan innehålla material som inte är av objektiv 
karaktär.  Det kan även finnas information som inte är publicerad med ett seriöst syfte. 
Det är svårt att kontrollera att innehållet på en Internetsida håller hög kvalitet då det 
ofta inte granskas på samma sätt som vetenskapliga artiklar och böcker.180 Trots att 
författarna försökt hålla sig till seriösa Internetsidor är det ändå relativt troligt att en del 
information är vinklad och sedd ur webbsidornas ägares synvinkel. Därför gäller det att 
se på informationen med kritiska ögon.   
 
För att få en hög reliabilitet på enundersökning är det viktigt att det inte finns många 
slumpmässiga mätfel, som uppstå på grund av exempelvis trötthet, svårigheter att 
förstå frågans innebörd, minnesproblem eller tillfälliga sinnesstämningar, och som 
påverkar undersökningens tillförlitlighet.  Vissa mätfel uppkommer dock alltid vid olika 
typer av undersökningar181 och i denna uppsats kan de ha tillkommit då några 
intervjufrågor som ställts kan ha tolkats olika av de intervjuade och författarna. Det är 
en vanligt förekommande kritik mot den här sortens forskning. Hur kan forskaren säkert 
veta att frågorna uppfattats på det sätt som var tänkt?182 En del resultat i den 
kvantitativa delen tyder på en eventuell svag meningsekvavilens. Fråga 2 "Skulle du vilja 
resa utomlands som turist" och fråga 7 "Skulle du resa till ett EU-land som turist om du 
hade möjlighet?" har fått svar som inte stämmer överens. På fråga 2 har 84 % svarat ja 
och på fråga 7 har 95 % svarat ja, vilket alltså inte riktigt går ihop. 
 
Det här tror författarna antingen kan bero på att respondenterna har tolkat frågan på 
ett felaktigt sätt eller att personernas tankebanor ändrats under intervjuens gång. En del 
kanske inte brukar känna någon längtan och fundera på resor speciellt mycket då det 
kanske aldrig har blivit aktuellt i personens liv. Av liknande skäl kan de ha svarat nej på 
andra frågan. När sedan fråga 7 skulle besvaras kan de ha tänkt att visst skulle de ta 
chansen om de bara fick.  
 
Detta är bara spekulationer och varför resultaten blev som de blev är svårt att säga. 
Författarna inser dock att detta inte är till fördel för uppsatsen och ser i efterhand att 
vissa av frågorna kunde formulerats annorlunda då detta påverkar reliabiliteten. Det är 
till exempel viktigt att tänka på att inte ha för allmänna frågor utan se till att de är 
tillräckligt specifika, använda ett språkbruk som är på respondenternas nivå, undivka 
tvetydiga och diffusa frågor som innehållerord med flera betydelser samt se till att 
respondenterna har den kunskap som krävs för att kunna svara på frågorna.183  Vissa av 
den här undersökningens frågor kan tyvärr ha uppfattats på ett tvetydigt sätt. Andra 
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frågor tror författarna dock att respondenterna lättare har kunnat uppfatta på ett 
korrekt sätt. 
 
En undersökning som är reliabel kan ha brister i validitet. Andra fenomen än de som det 
från början var meningen skulle mätas kan ha blivit inblandade. Reliabiltet är alltså en 
förusättning för att en undersökning ska kunna ha validitet, men ett reliabelt mått har 
inte alltid validitet. Brist på validitet uppstår när empirin inte bara speglar de teoretiska 
begrepp som tänkts mätas, utan även andra teoretiska begrepp.184  Hur är det då med 
den här undersökningens validitet? Författarna har försökt att hålla sig till de ämnen 
som var tänkta att studeras, men uppsatsen behandlar sådana breda begrepp och 
företeelser som gör att det har varit lätt att "halka iväg". Många olika aspekter spelar 
roll och vilka är då bäst att fokusera på? Det har också varit relativt svårt att bedöma vad 
som egentligen är relevant och har med frågeställningarna att göra och mycket känns 
som en tolkningsfråga.  
 
Tanken med uppsatsen har dock varit att genom att kombinera teori och empiri samt 
kvalitativ och kvantitativ forskning inte få exakta svar, utan att öka förståelsen för ett 
relativt outforskat ämnesområde. Detta tycker sig författarna ha lyckats med. 
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10. Bilagor 
 
Bilaga 1.  
 
Frågor till ambassaden i Rabat 
  
Varför får inte alla som vill komma till Sverige som turister? 

  
Hur går det till när man ansöker om visum? 

  
Hur ser beslutsprocessen ut? 

  
Finns det några riktlinjer att gå efter? 

  
Behöver man några speciella anledningar till resan för att beviljas visum? 

  
Kan man överklaga om man inte beviljas visering? 

  
Är det svårt att vara objektiv eller halkar man lätt in på "magkänslan" när beslutar om 
vilka som ska beviljas visum? 

  
Finns det någon statistik över hur många som beviljas visum och hur många som nekas 
samt överhuvudtaget söker? Brukar det skilja mellan olika "handläggare" på 
ambassaden?  
  
Har man eller håller man på att utveckla någon metod för att kunna låta fler människor 
åka på semester till Sverige/Schengenområdet? 
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Bilaga 2. 
 
Frågor till Migrationsverket 
  
Varför får inte alla som vill komma till Sverige som turister? 

  
Från vilka länder behövs visum? Gäller samma regler för alla eller är de indelade i någon 
form av grupper? 

  
Har man eller håller man på att utveckla någon metod för att kunna låta fler människor 
åka på semester till Sverige/Schengenområdet?  
  
Hur ser riktlinjerna ut vid beslutsfattning om visering och hur tänkte man när man tog 
fram dem? 

  
Finns det någon statistik över hur många som stannar kvar illegalt i Sverige efter att ha 
fått visum? Är det kostsamt? Är det ett stort problem? 

  
Finns det någon statistik över hu många som söker visum? Hur många beviljas och hur 
många nekas? 

  
Gör man något för att försäkra sig om att de på ambassaderna beslutar objektivt och 
inte på "magkänslan"? 
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Bilaga 3. 
 
Frågor till marockanska ambassaden i Stockholm  
 
1. Hur ser Marocko på Schengenavtalet och vad det innebär för marockanska 
medborgare som vill resa?  
  
2. Försöker Marocko göra något för att förbättra situationen för marockanska 
medborgare som vill resa? 

  
3. Gör Marocko något för att förhindra att människor försöker stanna i Europa illegalt? 
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Bilaga 4. 
 
Frågor till invånare i Marocko, 200 st 
  
1. Har du någon gång varit utomlands som turist?  
  
2. Skulle du vilja resa på semester utomlands? 

  
3. Skulle du ha möjlighet att resa som turist till ett land du inte behöver visum till? 

  
4. Har du släktingar eller vänner i ett EU-land?  

  
5. Skulle du ha möjlighet att åka till ett EU-land som turist om du fick visum samt hjälp 
av släktingar eller vänner som är bosatta där? 

  
6. Skulle du ha möjlighet att resa till ett EU-land som turist om du fick visum, men inte 
hjälp av släktingar/bekanta som är bosatta där? 

  
7. Skulle du resa som turist till ett EU-land om du hade möjlighet? 

  
8. Tänker du mycket på hur det skulle vara att resa som turist till olika länder? 

  
9. Påverkas du när du ser hur lätt det är för västerländska turister i Marocko att resa 
samt västerländsk media? 
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Bilaga 5. 
 
Frågor till invånare i Marocko, 4st 
 
Har du varit utomlands? I sådana fall var och hur gick det till? 
 
Skulle du vilja åka utomlands på semester? Vad är det som lockar? 
 
Skulle du kunna åka till ett EU-land på semester? Med eller utan släktingar/bekantas 
hjälp? På vilket sätt? 
 
Skulle du ha möjlighet att resa till ett land utan visumkrav? På vilket sätt? Till vilket land? 
 
Vad anser du om omständigheter och regler kring din resesituation? Vad tycker du om 
Schengenavtalet? Är det något du tänker mycket på? 
 
Tänker du mycket på hur det skulle vara att resa utomlands eller är det inte viktigt för 
dig? 
 
Påverkas du när du ser hur lätt det är för utländska turister i Marocko att resa?  
Påverkas du på annat sätt av turisterna? 
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Bilaga 6. 
 
Frågor till marockaner bosatta i Sverige 
 
Hur gammal är du och hur länge har du bott i Sverige? Vad heter du? 
  
Brukar släktingar/vänner komma och hälsa på dig från Marocko? Med eller utan din 
hjälp? 

  

Vad tycker du om Schengenavtalet och reglerna kring resor för invånare i Marocko? 

  
Skulle fler komma och hälsa på om det blev lättare med visering? 

  

Om du har haft släktingar/vänner på besök; gjorde ni då några speciella turistaktiviteter 
under deras vistelse i Sverige? 

  
Varför tror du att dina släktingar/vänner skulle vilja komma och besöka dig?  
  
Är detta något ni ofta pratar om? Tror du att dina släktingar/vänner funderar mycket på 
sin resesituation? 

  
Tror du att dina släktingar/vänner i Marocko blir påverkade av västerländska turister 
eller media? På vilket sätt? 

 
 
 

 


