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Vi vill uppmärksamma…  

 

Våra respondenter, att ni har delat mer er av era spännande upplevelser, tankar och åsikter kring hur ni reser. 

Det har varit intressant att ta del av era erfarenheter och utan er hade uppsatsen aldrig blivit av! 

 

Vår handledare Gustaf Onn som gett oss inspiration och verktyg för att kunna föra uppsatsen framåt. Du har 

bidragit med konstruktiv kritik och med kritisk blick gett oss inspiration till fortsatt skrivande.  

 

Sist men inte minst vill vi uppmärksamma personer i vår omgivning. Ni har haft tålamod och varit 

stöttande de perioder under processen som det känts tufft.  

 

Avslutningsvis har vi båda varit lika delaktiga och haft samma ansvar kring uppsatsen, dock har vi haft 

olika huvudområden. Kim Lannelind har ansvarat för avsnitten inledning och metod med tillhörande 

underrubriker. Elin Jörnek har ansvarat för tidigare forskning och den teoretiska referensramen med 

tillhörande underrubriker. Avsnitten resultat, analys och slutsats har efter timmars av diskussion arbetats 

fram tillsammans.    
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur unga män respektive kvinnor boende i Sverige resonerar kring sitt 

beteende vid resandet till ett annat land och om resandet i sig bidrar till identitetsskapande. Vi ämnar att 

undersöka om individer bedömer det mer legitimt att utföra handlingar som i hemlandet anses vara 

mindre accepterat och om det finns någon skillnad mellan dessa föreställningar beroende på individens 

könstillhörighet. Uppsatsen baseras på ett kvalitativt tillvägagångssätt då tio intervjuer har genomförts 

med fem män respektive fem kvinnor i åldersspannet 20-30 år. Intervjuerna har kodats och därefter 

analyserats med hjälp av de valda teorierna vilka bland andra är identitet, genus och ojämlikhet. Vid 

analysprocessen har även tidigare forskning tillämpats för att stärka de resultat som framkommit under 

studieprocessen. Studien visar att en utlandssemester är av betydelse för en individs liv och resan bidrar 

till att individen utvecklar sin identitet. Att resa ses som viktigt för individen för att berätta och stärka 

vem den är och vill vara. Vidare visar studien på att det inte finns skillnader könen emellan då det gäller 

beteendeförändringar utan det sker en förändring oavsett kön. Utifrån studiens resultat har vi identifierat 

att individer som förflyttar sig från sin vardagliga zon till en utlandssemester intar en specifik roll som 

vi väljer att kalla turistidentitet. Turistidentitet innebär att individen har lämnat sitt vanliga jag hemma 

för att inta en ny roll där gränserna anses kunna förflyttas. Begreppet turistidentitet blir ett verktyg för 

att få en förståelse för en individs beteende och att det finns en skillnad individer emellan. I och med att 

det finns skillnader individer emellan ser turistidentiteten olika ut beroende på vem individen är.  

 

Nyckelord: Identitetsskapande, resebeteende, genus, turistidentitet, ojämlikhet. 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to examine how young men and women living in Sweden discuss about 

their behavior during travel to another country, and if traveling in itself contributes to identity creation. 

We intend to examine whether individuals consider it more legitimate to perform acts that in their home 

country is considered to be less accepted, and if there are any difference between these performances 

depending on the individual's gender. The study are based on a qualitative approach and interviews were 

conducted with five men and five women in the age 20-30 years. The interviews were coded and then 

analyzed by means of the chosen theories which among others are, identity, gender and inequality. In 

the analyzed process previous research has also been applied to strengthen the results that emerged 

during the process. The study shows that overseas holiday is relevant to an individual's life and the 

journey helps individuals to develop their identity. Traveling is seen as important for individuals to tell 

and strengthen who they are and want to be. The study shows that no differences exist between the sexes 

when it comes to behavior changes, there is a change regardless of gender. Based on the study results, 

we have identified that individuals who move from their everyday zone to a holiday abroad take a 

specific role, which we choose to call the tourist identity. The conception of the Tourist Identity is that 

the individual has left one´s usual self at home to take on a new role where the boundaries are 

considered to be moved. The concept of tourist identity becomes a tool to gain an understanding of an 

individual's behavior and that there is a difference between individuals. Depending on who the 

individual is the tourist identity differs.  

 

Keywords: Identity creation, travel behavior, gender, tourist identity, inequality. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Har du någonsin känt behovet av en lång och avslappnande period i livet, med andra ord efter en lång 

och avslappande semester? Vem längtar inte efter gräddvita stränder i ett varmt exotiskt land? Eller 

vitgnistrande kilometerlånga nypreparerade långa pister? Vi föreställer oss att alla någon gång i livet har 

en längtan bort från vardagen för att kanske upptäcka något nytt och spännande. Frågan är om alla 

reflekterar över att beteendet och förväntningarna kan ha en inverkan både på landet i stort, men även 

specifikt på det samhälle eller destination som besöks. Och att det även kan ske en inverkan på de 

individer som lever och arbetar i området. Vi har en förståelse för att alla individer har olika typer av 

behov och förväntningar då de reser och det kan innebära att individer har olika beteenden. Vi 

föreställer oss att individer är olika och har olika beteenden och åsikter om vad de anser vara legitimt. 

Men finns det en skillnad gällande vad som anses vara accepterat hemma och vad som anses accepterat 

då de befinner sig på semester?  

 

Semesterresandet har idag blivit ett betydelsefullt socialt fenomen som involverar individer världen över 

och ses som en del av den moderna verkligheten (Cole & Morgan 2010, s.128). Turism ses av UNWTO, 

World Tourism Organization som något som omfattar individers aktiviteter då de reser eller vistas på 

platser som inte räknas till deras vardagliga omgivning. Vistelsen bör vara kortare än ett år och 

ändamålen är fritid, affärer eller andra syften (UNWTO, 2014). Studier som genomförts av WTTC, 

World Turism and Travel Council visar på att turismnäringen är en av världens mest betydande 

ekonomiska sektor i avseende BNP, sysselsättning och världshandeln. Turismnäringen har blivit en del 

av den industrialiserade världen och konsekvensen är att välståndet har spridit sig till samhällen världen 

över (UNWTO, 2014). Enligt WTTC, var år 2013 102 miljoner individer direkt sysselsatta inom rese- 

och turistindustrin. Den indirekta sysselsättningen inom industrin gav år 2013 upphov till 266 miljoner 

arbetstillfällen (WTTC, 2014).  

 

Alla individer har i de ekonomiskt välutvecklade länderna rätten till att resa, att resa ses som en 

självklarhet. Det förekommer dock att grupper i välfärdsländer inte har möjlighet till semester. 

Orsakerna utgörs av låg inkomst, etnisk bakgrund, kön och funktionsnedsättning. Dessa faktorer kan 

bidra till utanförskap i samhället. De individer som har möjligheten till semester och resande kan därför 

av samhället anses ha en högre status gentemot individer som inte har möjligheten (Cole & Morgan 

2010, s.1). Relationerna mellan individer på destinationer kan ses som komplexa; turister och 

lokalbefolkningen emellan men även turister emellan (Urry & Larsen 2011, s.3ff). Turism ses som ett 

område som grundar sig på, skapar och upprätthåller relationer av över- och underordning. Relationen i 

form av över- och underordning går att finna i flera sociala sammanhang på, inom och utanför det 

turistiska fältet. Exempelvis mellan män och kvinnor eller bland grupper och mellan länder och 

kontinenter (Syssner 2011, s.13).    

 

Resor och turistande är idag ett betydande samtalsämne i sociala sammanhang, på arbetsplatser, i möten 

med vänner och släktningar. Samtalen kan fokusera på resmål som besökts, aktiviteter som deltagits i 

och möten människor emellan. Det kan även kretsa kring drömresmål och varför destinationen är 

intressant för individen och vilka förväntningar som finns hos personen (Syssner 2011, s.57).  
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En individs möjlighet till att resa har dessutom en betydande roll i att forma en individs 

självuppfattning, vilket i sin tur sker genom mötet och erfarenhetsutbytet med andra människor och 

platser (Hibbert & Dickinson & Curtin, 2013). Vidare anses en individs förväntningar på sin resa ha sin 

grund i identiteten, vilken också påverkar hur individen kommer att uppfatta upplevelsen och hur 

service och utbud kommer att tolkas (Syssner 2011, s.57). Det finns skillnader i resebeteende män och 

kvinnor emellan, men också många likheter. Män och kvinnor har i ett tidigt skede socialiserats in i 

respektive könsroll vilket i sin tur påverkar deras beteende bland annat som turist (Frew & Shaw 1998).  

 

Turisten besöker en unik värld skild från rutiner i det vardagliga livet, vilket ger individer en möjlighet 

till att förändra eller tillfälligt fly sin vardag. Det sker på så sätt ett särskiljande på turisters beteende 

gentemot hur de är hemma och hur de är på sin semester (Currie 1997). Det kan innebära att en individ 

frångår egna normer och värderingar som är styrande i hemmamiljön, dessa kan innefatta olika 

aktiviteter vilka utförs vid turismrelaterade tillställningar i form av exempelvis överdrivet drickande 

eller våldsamt beteende. I och med att resan har separerats från individens vanliga beteende sker en 

indirekt legitimering av det avvikande semesterbeteendet (Uriely & Ram & Malach-Pines 2011).   

1.2 Problemdiskussion 

Resandet är idag ett utbrett fenomen i samhället och bidrar på många sätt till positiva konsekvenser för 

samhället, både ekonomiskt, socialt och kulturellt (WTTC 2014). Fenomenet medför att det sker olika 

former av möten individer emellan. Nya kontakter kan skapas och föreställningar kan antingen befästas 

eller omformas beträffande individer, både mellan lokalbefolkningen och turister på destinationen. När 

turister besöker en plats kan det innebära negativa konsekvenser både för den besökta destinationen men 

även för relationer, individer emellan (Urry & Larsen 2011, s.3ff). Currie (1997) påvisar i sin studie att 

ett turistbeteende skiljer sig från om individer befinner sig i sin vardagsmiljö eller om de vistas på 

semester (Currie 1997). Det finns många faktorer som påverkar hur en individ beteer sig såsom identitet, 

könstillhörighet, och att det går att återse en ojämlikhet på olika plan i samhället, dessutom sker det en 

förflyttning från turistens vardagliga liv till ett tillfälligt urklipp från vardagen. I förstudien har 

informationssökning genomförts inom området resebeteende. Det har genomförts forskning kring 

individers beteende då de reser inom de olika perspektiven identitet, ojämlikhet och att det sker en 

förflyttning från vardagen till ett tillfälligt tillstånd. Vi saknar dock fokus på genusperspektivet och hur 

samtliga perspektiv har en påverkan på hur individer beter sig. De studier som har påträffats gällande 

genus visar på att det finns en problematik kring att det inte har fokuserats mer på perspektivet inom 

turismforskning. Studierna med fokus på genus resonerar kring att turismrelaterad verksamhet kan 

utvecklas och förbättras genom att fokusera på dynamiken i könsrelationer (Hall & Kinnaird 1996). En 

studie utifrån ovan nämnda perspektiv kan därmed bidra till att ge en förklaring till varför individer 

resonerar och beter sig som de gör då de befinner sig på semester.  

 

Frågan vi ställer oss är om individer genomgår en attitydförändrning då det är på en semstervistelse 

utomlands. Det vill säga om de anser att det är mer accepterat att genomföra vissa handlingar då som de 

inte skulle inte genomföra hemma och om det återfinns någon skillnad könen emellan. Studien kommer 

att utgå från ovan nämnda faktorer för att se hur dessa samverkar kring individens beteendeförändring 

då de reser utomlands. Fokuset grundar sig på att vi anser att det finns en problematik i att det eventuellt 

sker en beteendeförändring både för landet som besöks men även för individen själv. Vi anser att det är 
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av vikt att undersöka denna aspekt för att senare kunna arbeta för att motverka effekterna och på så sätt 

bidra till en hållbar utvekling och acceptans individer emellan.   

1.3 Uppsatssyfte och frågeställningar  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur unga män respektive kvinnor boende i Sverige resonerar kring sitt 

beteende vid resandet till ett annat land, och om resandet i sig bidrar till identitetsskapande. Vi ämnar att 

undersöka om individer bedömer det mer legitimt att utföra handlingar som i hemlandet anses vara 

mindre accepterat, och om det finns någon skillnad mellan dessa föreställningar beroende på individens 

könstillhörighet.   

 

 Bidrar resandet till identitetsskapande? 

 Anser individer att det är mer acceptabelt att utföra handlingar som anses oacceptabla jämfört 

med om de skulle befinna sig hemma? 

 Finns det en skillnad mellan hur män respektive kvinnor resonerar kring sitt beteende då de 

reser?  

 Är ojämlikhet en faktor som påverkar turisters sätt att resonera kring sitt beteende? 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att fokusera på män respektive kvinnor i åldersspannet 20-30 år, vilka är 

privatresenärer och hemmahörande i Sverige. Åldersspannet är valt då det är personer som befinner sig i 

vår närhet, därmed utifrån ett bekvämlighetsperspektiv (Bryman 2011, s.194). Uppsatsen fokuserar på 

nämnt åldersspann då vi har en föreställning om att de är framtidens resenärer. I den mening att deras 

generation kommer vara betydande för turismsektorn och dess vidare utveckling.  I studien har totalt tio 

individer intervjuats varav fem män respektive fem kvinnor, valet av antal respondenter är genomfört 

utefter storlek på studien. Att ett bekvämlighetsurval har tillämpats och att endast tio individer är utvalda 

anser vi inte vara idealistiskt dock var det tidsbegränsningen som hade en inverkan på beslutet. Vidare 

har vi i uppsatsen valt att utgå från boende i Sverige dock finns en medvetenhet att fenomenet kan 

återses i alla världsdelar där det förekommer semester i form av utlandsresor. Det kommer att fokuseras 

på ekonomiskt utvecklade länder då studien utgår utifrån ett svenskt perspektiv. Kravet på de 

medverkande intervjudeltagarna är att de har varit på semester utomlands vid minst ett tillfälle, dock har 

det ingen betydelse om resan varit inom Europa eller resterande delar av världen. I studien läggs ingen 

vikt vilket land respondenten har besökt det är dock av vikt att individen har varit på semester där 

ändamålet inte varit besök hos närstående. Anledningen till denna avgränsning är att dessa individer inte 

har erfarenheten av den form av resande vi eftersöker. 

1.5 Disposition  

Uppsatsen är uppbyggd i sju delar. Den första delen är en inledning där det redogörs för en bakgrund till 

studien och det förs ett allmänt resonemang kring turism och dess effekter. I inledningen återfinns en 

problemdiskussion, studiens syfte och frågeställningar, i denna del redogörs det dessutom för hur 

studien valt att avgränsas. I nästföljande avsnitt redogör vi för vilken metod som varit till grund för 

studien. Avsnittet innefattar följande delar; metodologi, praktiskt genomförande, genomförande av 

intervjuer, redogörelse för intervjudeltagarna, analysmetod, etiskt ställningstagande, trovärdighet och 

medvetenhet gällande metodval. Därefter följer en redogörelse för bakomliggande forskning kring 

turisters beteende och turistens identitetsskapande. I nästkommande avsnitt redovisas för vilka teori som 
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tillämpats i studien vilka är följande; identitet, genus, betydelsen av förflyttning i tid och rum, 

ojämlikhet avslutningsvis sker en motivering till varför teorierna är valda.  Vidare presenteras resultatet 

som framkommit av de genomförda intervjuerna, avsnittet är uppdelat i sex delar vilka är; redogörelse 

av intervjudeltagarna, resande som en form av identitetsskapande, utlandsresans betydelse, förflyttning 

av tid och rum, skillnader i beteende mellan könen och ojämlikhet. Därefter förs en analys och 

diskussion av redovisad empiri. Avslutningsvis framläggs slutsatser och förslag till vidare forskning. I 

de avslutande delarna av uppsatsen återfinns referenslista och bilaga.   
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2. Metod  

I metoddelen redogörs det för tillvägagångsättet i uppsatsen, det vill säga hur uppsatsen genom de olika 

metoderna har arbetats fram för att studien ska bli komplett. I avsnittet redogörs för val av metod, 

praktiskt genomförande, genomförandet av intervjuer, redogörelse för intervjudeltagarna och hur 

materialet har bearbetats och analyserats. Avslutningsvis förs en diskussion gällande ett etiskt 

ställningstagande, uppsatsens trovärdighet och medvetenhet gällande metodval.  

2.1 Metodologi   

Samhällsvetenskapen är till för att tolka verkligheten och metoderna är nära förenade med vilken 

uppfattning en individ har angående hur den sociala verkligheten är konstruerad (Bryman 2011, s.21). 

En vetenskaplig metod är ett redskap gällande hur forskaren framför och svarar upp till ställda frågor 

och hur kunskap har insamlats. Olika vetenskaper nyttjar olika former av metoder. Samhällsvetenskapen 

karakteriseras dock av att den inte är begränsad till enbart en metod eller en metoduppsättning 

(Dannefjord 1991, s.1). Inom samhällsvetenskapen finns olika ståndpunkter en del av dessa utgår från 

ontologi, vilket beskriver uppfattning om den sociala verkligheten som finns vid studiens genomförande 

(Åsberg 2001).  

 

Ontologi betyder ”läran om varat” och inom betraktelsesättet finns en uppdelning; objektivism 

respektive konstruktivism. De är betraktelsesätt som beskriver hur forskaren väljer att tolka världen. 

Objektivism är en ontologisk ståndpunkt som ser sociala fenomen i form av yttre fakta och dess 

innebörd har en existens som är neutral från sociala aktörer. Den inrymmer gemensamma värderingar 

och vanor vilka individer socialiseras till. Till skillnad från den konstruktivistiska positionen där sociala 

händelser och deras mening är något som ständigt skapas av aktörerna. Studien har en konstruktivistisk 

ståndpunkt då vi har en föreställning att individers förståelser är grundade på erfarenheter och 

upplevelser. Det finns ett samspel mellan sociala deltagare vilka tillsammans konstruerar en verklighet. 

Konstruktivism ser världen och det som individen betraktar som socialt konstruerat och individens 

uppfattning om omvärlden ses som att den är skapad av den själv (Bryman 2011, s.35ff), (Moses & 

Knutsen 2009, s.17).  Det är av betydelse med anledning av att alla individer sannolikt inte har samma 

uppfattning kring om de ändrar sitt beteende eller inte.  

 

I uppsatsen önskas en djupare förståelse nås gällande de tillfrågade respondenternas föreställningar 

utifrån deras livsvärld, det vill säga vad de anser vara legitimt beteende vid sitt resande. Därmed är en 

kvalitativ ansats mest lämpad. Det kvalitativa tillvägagångssättet fokuserar i huvudsak på ord och inte 

på kvantifiering vid insamlingen och analys av det empiriska materialet. Det kvalitativa 

tillvägagångssättet har huvudsakligen en induktiv inriktning kring rollen som teorin ska agera gentemot 

forskningen. Vid det induktiva angreppssättet önskas att teorin är resultatet av forskningsansatsen, det 

innebär att det går att dra en generaliserbar slutsats med stöd av observationer. Det induktiva 

angreppssättet betonar att det bör fokuseras på hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet 

som de existerar i (Bryman 2011, s.40f). 

2.2 Praktiskt genomförande  

I studien vill en förståelse nås gällande hur individer ändrar sitt beteende då de reser och om det går att 

utläsa någon skillnad könen emellan. I studien har det därför utförts intervjuer, vilka har genomförts 
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med fem män respektive fem kvinnor. Studien önskar att jämföra könen emellan därför har lika många 

från respektive könstillhörighet valts att intervjuas. Valet av antal respondenter är genomfört utefter 

tidsaspekten, idealiskt sätt hade det varit fördelaktigt att intervjua fler respondenter. Antalet valdes för 

att det ansågs vara ett lämpligt antal för att hinna med och svara upp till studiens syfte. I resultatavsnittet 

har deltagarna delats upp efter vilken ålder de tillhör, vi har därmed delat upp åldrarna i kategorier där 

den yngre ålderskategorin är 20-25 år och den äldre är 25-30 år. Det har genomförts för att tydliggöra 

för läsarna och redovisa för resultaten som framkommit mer konkret.    

Inledningsvis i studieprocessen genomfördes litteraturstudier både på internet och i litteratur. 

Sökningarna genomfördes för att införskaffa information och få en uppfattning angående tidigare 

forskning inom ämnet. Efter genomförd litteraturstudie kunde syftet och frågeställningarna formuleras, 

Tidigt i arbetet utarbetades en problemformulering och studiens avgränsning, dessa ligger till grund för 

intervjuguiden. Huvudfokus i studien är på intervjuerna, då resultatet är grunden till det empiriska 

avsnittet i uppsatsen. Respondenterna är valda ur vår bekantskapskrets, ambitionen med valen har varit 

att skapa en variation inom gruppen för att göra den mer eller mindre heterogen (Trost 2010, s.141). 

Innan intervjuguiden utformades läste vi in oss väl på ämnet och hade ett klart och tydligt syfte med 

studien, detta för att vara väl förberedda innan intervjun. Det anses vara av vikt för att ha en bra grund 

gällande vad ämnet behandlar och för att kunna utforma välanpassade frågor. Är intervjuaren tillräckligt 

inläst på området bidrar det till att intressanta frågor kan ställas för att få en djupare förståelse för 

fenomenet i fråga (Lundberg Dabrowski 2011, s.21). 

2.3 Intervjusituationen   

En intervju kan framställas som en situation av samspel individer emellan vars roller varken är lika eller 

jämställda. Situationen innefattar en individ som frågar medan en svarar och samspelet som sker är 

grundat på frivillighet. Det är samspelet och kommunikation som senare ligger till grund för analysen 

(Lantz, 2013, s.19). Inför samtliga intervjutillfällen informerades intervjudeltagarna att de skulle bli 

inspelade och hade rätten att avbryta inspelningen. Intervjuformen i studien har haft en öppen 

halvstrukturerad karaktär, då intervjun har varit utformad med förutbestämda frågeområden som följts 

upp med följdfrågor. Intervjuguiden har utformats som en kombination av öppna och bundna svar 

(Lantz 2001, s.80).  

Valet av plats där intervjun ska ske är betydelsefullt, intervjuerna har därför genomförts på olika platser 

runtom i Stockholmsområdet som respondenterna själva har valt. Intervjun ses som en relation mellan 

intervjuaren och respondenten men även som en relation mellan informanten och intervjuaren. Det är 

därmed av vikt att det vid intervjutillfället inte finns några åhörare i närheten då miljön ska vara så 

ostörd som möjligt. Det är även av betydelse att informanten känner sig trygg i miljön den befinner sig i 

(Trost 2010, s.65). Det var något vi hade i åtanke vid genomförandet av intervjun, därför valdes platser 

som ansåg vara avsides vid tillfällena då intervjun genomfördes i en offentlig miljö. Valet grundades på 

att vi är medvetna om att de frågorna som utformats kan vara av känslig karaktär, då frågorna behandlar 

information som av vissa kan anses vara besvärande. Längden på intervjuerna varierade och varade 

mellan 15-25 minuter. Längden berodde bland annat på hur informanterna var villiga att dela med sig av 

sina personliga erfarenheter (Trost 2010, s.74).  

Frågorna som ställs i en intervju bör arrangeras på så sätt att det upplevs naturligt för de intervjuade. I 

vissa fall innebär det en annan ordningsföljd än vad undersökaren anser vara bäst lämpad för vidare 
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databearbetning (Lantz 2013, s.73). När en intervjuguide utformas bör det inledningsvis ställas frågor 

som får respondenten att börja reflektera kring området, det är därför bra att inleda med en enkel fråga 

som inte innehåller konflikt (Lundberg Dabrowski 2011, s.65). Intervjuguiden som återfinns i bilaga ett 

utformades inledningsvis med en allmän fråga i form av ”berätta lite om dig själv, vad du gör, bor och 

så vidare”, för att på så sätt få en bild av respondenten. Intervjun behandlade sedan allmänna öppna 

frågor kring relevant ämne (Trost 2010, s.44). Intervjun avslutades med frågor av en mer djupgående 

karaktär, för att få en förståelse för hur informanten resonerar i olika situationer och vilka erfarenheter 

och föreställningar som finns (Trost 2010, s.44). Exempel på frågor som ställdes är ”Beskriv din senaste 

utomlandssemester” och ”Tänker du på ditt beteende då du reser på en utlandssemester?”. Strukturering 

av frågorna är betydelsefullt för att de ska höra ihop och att intervjun ska vara givande (Lundberg 

Dabrowski 2011, s.61). För att undvika denna problematik genomfördes en form av kontrollintervju för 

att se över hur intervjun flöt på. Kontrollintervjun genomfördes med en av våra närstående, tillfället gav 

oss möjlighet att kontrollera att frågorna var förståeliga och att ordningsföljden var lämplig. Tillfället 

gav också testpersonen möjlighet att framföra synpunkter och konstruktiv kritik kring intervjuguidens 

utformning. Kontrollintervjun var givande då personen ifråga gav konstruktiv kritik och förslag på 

förbättring, ett förbättringsområde som nämndes var att ändra ordningsföljden för att få ett bättre 

sammanhang. Ytterligare en synpunkt som framfördes var att vi behövde ha ett mer avslappnat intryck 

och fundera över hur vi placerade oss vid intervjutillfällena. Det framkom att vi inte bör sitta 

tillsammans och respondenten sitter på andra sidan bordet, då det kan innebära att respondenten känner 

sig underlägsen. Det gav oss en möjlighet att omarbeta intervjuguiden och få den mer förståelig.  

Kontrollintervjun har valt att inte användas då syftet var att fokusera på vårt beteende och inte på svaren 

som gavs. Dessutom föll inte denna person inom ramen för vår avgränsning då denne var äldre.  

2.3.1  Redogörelse för intervjudeltagarna  

De deltagande individerna har i intervjuerna fått en möjlighet att resonera kring de upplevelser samt 

föreställningar till varför de reser och vad de anser resan har för betydelse. Deltagarna är i åldrarna 20-

30 år och samtliga är bosatta i Stockholmsområdet. I resultatdelen delas deltagarna upp i 

ålderskategorier, till de yngre räknas de deltagare som är i åldrarna 20-25 år och till de äldre räknas de 

som 25-30 år. Fördelningen i studien har varit på följande sätt; tre män i den äldre kategorin respektive 

två i den yngre kategorin. Vidare har tre kvinnor i den äldre kategorin och två i den yngre kategorin 

deltagit. Vissa bor själva medan andra bor tillsammans med sin partner, dock är det ingen som 

fortfarande är boende hos sina föräldrar. Respondenterna har olika utbildningsbakgrunder och 

sysselsättningar, där vissa i dagsläget arbetar och andra studerar. Fåtalet av deltagarna var tjänstlediga 

på grund av studier och en del var arbetslösa. Alla deltagare oavsett kön och ålder beskrev att de 

uppfattade resande som något positivt och en del nämnde att det var deras största intresse. Samtliga 

uppfattade dock inte att utlandssemester var det självklara valet, resan hade lika gärna kunnat 

genomföras inom Sveriges gräns. Det var känslan att få komma iväg som var det primära. Samtliga 

nämnde att det var tid och pengar som begränsade deras möjlighet att få resa utomlands och om 

möjligheten fanns var det gärna ett val de gjorde. 

2.3.2 Genomförande av intervjuerna  

Ambitionen med intervjuerna har varit att de till så stor del som möjligt ska efterlikna ett samtal. Det 

finns dock en medvetenhet om att det finns vissa skiljaktigheter gällande ett samtal respektive en 

intervju. Vid en intervju finns det alltid ett syfte med utfrågningen, vilket det inte alltid gör i en dialog. 
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Grunden till att en intervju genomförs är att information kring ett specifikt ämne eftersöks, vidare är det 

avgränsningen som avgör vad som kommer att diskuteras. I detta fall styrdes intervjun till att diskutera 

valt ämne angående individers resebeteende. Vidare kan en intervju förstås som ett styrt samtal, då 

intervjuaren styr över dialogens utveckling och att intervjuprocessen har en i förväg bestämd riktning 

(Lantz 2013, s.22). Det finns en medvetenhet kring att våra erfarenheter har en inverkan på hur vi 

kommer tolka vad respondenterna delar med sig av i intervjun (Lundberg Dabrowski 2011, s.23). För att 

undvika att det eventuellt ska påverka resultatet har ambitionen varit att ha ett neutralt förhållningssätt 

kring vad som sagts. Indirekt kan dock resultatet påverkas då vi kommer att tolka respondenternas svar, 

vilket vi anser grundar sig på individer ser världen på olika sätt. Dokumentation av intervjuerna har skett 

genom inspelning vilket vi har en medvetenhet om att en del känner ett obehag inför, vilket kan ha haft 

en påverkan på hur de svarade på frågorna (Lantz 2013, s.77). För att kringgå deras obehag har 

respondenterna själva fått välja plats där intervjun ska ske, de har dessutom blivit informerade om att 

intervjun kommer att spelas in. Vi har varit noggranna med att informera om att inspelningen endast 

kommer att vara en hjälp för oss att minnas. Det genomfördes dessutom ett aktivt val gällande placering 

av inspelningsobjektet för att ta bort fokus från faktumet att intervjun spelades in. Fördelen var att vi 

använde våra telefoner som inspelningsobjekt, telefonerna låg därför framme på bordet vilket vi anser 

inte är något ovanligt i dagens samhälle. Det gör att respondenten inte reflekterar över föremålet på 

samma sätt än om det hade varit exemeplvis en bandspelare.    

Vid intervjutillfällena hade en av oss en nyckelroll, dock har båda agerat lyssnare till respondenten (Yin 

2013, s.137). Den andra personen lyssnade och förde vissa anteckningar som bland annat gav möjlighet 

till analys i flera nyanser senare i analysarbetet (Lantz 2013, s.77). Anteckningar under intervjun 

genomfördes för att undvika att information skulle gå förlorad om exempelvis intervjun av någon 

anledning inte skulle bli inspelad. Valet att ha en nyckelperson har sin grund i att respondenten inte ska 

uppleva en känsla av förvirring och på så sätt uppleva trygghet i den konstlade situationen.  Vi anser att 

det var till fördel att båda vara deltagande vid intervjutillfället då det fanns möjlighet till att komplettera 

varandra vid frågeställandet och säkerhetsställa att samtliga områden behandlades. Vid en intervju 

beskriver respondenterna erfarenheter och åsikter på olika sätt, det innebär att det alltid kommer att 

finnas skiljaktigheter mellan intervjuerna. Det är av vikt att intervjuaren ger respondenterna samma 

förutsättningar vid varje enskilt intervjutillfälle. Det bör därmed finnas en medvetenhet om det är 

intervjuaren som bidragit till att respondenterna har fått olika förutsättningar. Det kan också vara så att 

respondenterna återger verkliga skillnader i uppfattningar mellan respondenterna (Lantz 2013, s.69). För 

att kringgå kritiken kring skiljaktigheter har en och samma varit nyckelperson i genomförda intervjuer.  

Anledningen till beslutet gällande en nyckelperson är att vi som individer är olika och kommer därmed 

intervjua på olika sätt.  Genom att en av oss intervjuat minimeras risken att intervjun får olika upplägg 

och att på så sätt påverka respondentens förutsättningar. Dessutom har ett enhetligt förhållningssätt och 

uppträdande inför varje intervju eftersträvats, då resultatet från det empiriska materialet ska vara så 

jämförligt som möjligt (Yin 2013, s.137).   

2.4 Analysmetod  

Kodning ses som utgångspunkten för de flesta former av kvalitativa analyser av data (Bryman 2011, 

s.523). Studien grundar sig på intervjuer som spelades in och vid dessa tillfällen är det bra att påbörja 

utskrifterna så tidigt som möjligt. Transkribering av intervjuerna skedde därmed direkt eller dagen efter 

varje intervju för att ha intervjun aktuellt i minnet. Vid transkriberingen lyssnade vi igenom det 
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inspelade materialet samtidigt som talspråksmässiga anteckningar fördes på datorn. I detta fall var det 

inte enbart nyckelpersonen som transkriberade materialet. Vi har en medvetenhet gällande att det kan 

innebära ett bättre resultat om personen som genomförde intervjuerna i fråga också transkriberar 

materialet. För att kringgå detta togs beslutet att båda deltog i intervjun för att få en bild av 

intervjutillfället. Beslutet till att båda transkriberade grundar sig dels i att båda skulle vara delaktiga och 

tidsaspekten. När materialet var nedskrivet skrevs dokumenten ut för genomläsning.  

 

Utskrifterna lästes till en början utan att notera eller fundera på eventuella egna tolkningar. Mot slutet av 

första genomläsningen skrevs det ner sådant som ansågs intressant och relevant. Därefter lästes 

materialet igenom en gång till men denna gång med kontinuerliga noteringar i marginalen med 

betydande iakttagelser och kommentarer. Inledningsvis var dessa till viss del grundläggande och rörde 

nyckelorden som respondenterna uttalat sig om och vilka teman som återses i materialet. Metoden kallas 

för kodning och innebär att termer genereras vilket i sin tur bidrar till tolkning och teoretisering som 

genomförs med sin grund i det insamlade materialet (Bryman 2011, s.525). Vid kodningen behövs en 

explicit kod vilken kan vara en lista med teman, en komplex modell med teman eller indikatorer och 

kvalifikationer vilka har ett kausalt samband (Boyatzis 1998, s.4). De tillämpade temana kan inledande 

genereras induktivt från icke bearbetad information eller genereras deduktivt från teori och tidigare 

forskning (Boyatzis 1998, s.4). I studien tillämpas ett induktivt tillvägagångssätt, Boyatzis (1998) 

redogör för att en induktiv utveckling av en kod kan ske i fem steg. Stegen förklaras utifrån vår 

översättning (a) reducering av icke relevant information (b) identifiering av teman inom delprover (c) 

jämföra teman mellan delprover (d) skapa en kod (e) bestäm tillförlitligheten av koden. Processen har 

tillämpats i studien för att skapa koder för vidare analys av det empiriska materialet (Boyatzis 1998, 

s.45). När koderna identifierats tilldelades varje enskild kod en specifik färg för att med enkelhet kunna 

överblicka materialet. Sedan ställdes det specifika koderna mot teori och tidigare forskning, detta för att 

kunna besvara syftet och frågeställningarna och få ett djup i analysen (Aspers 2007, s.185ff). 

2.5 Etiskt ställningstagande  

Inom forskning finns det grundläggande etiska aspekter att ta hänsyn till dessa innefattar; anonymitet, 

integritet, frivillighet och konfidentialitet (Bryman 2011, s.131). Vid studier är en grundläggande del att 

informanten skyddas från att skadas både psykiskt och fysiskt (Vetenskapsrådet 2011). När studier som 

inbegriper individer genomförs är det av betydelse att dessa blir informerade om studiens syfte, sin 

medverkan och att de har en möjlighet att avbryta intervjun när de vill. Uppsatsen grundar sig på 

intervjuer och därmed var detta något vi tog i beaktning. Respondenterna informerades därför om 

studiens syfte och vad svaren var menade att användas till.  

 

Studier som avser människor får enbart genomföras om respondenten har samtyckt till studien. Det 

innebär att ett samtycke gäller enbart om respondenten har fått information om studien (Sveriges 

Riksdag 2008). Informationen som ska ges är bland annat följande; syftet med studien, studiens 

övergripande plan, att deltagandet i studien är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas samt för vilka 

följder och risker en studie kan medföra för respondenten i fråga (Codex 2014). När materialet är 

insamlat är det betydande att informationen behandlas strängt konfidentiellt. Det innebär att ingen 

utomstående kommer att kunna få ta del av information som delgetts så att individens identitet kan röjas 

eller igenkännas. I samband med kvalitativa undersökningar är det viktigt att personer och platser inte 

går att identifiera, ett sätt att kringgå detta är att tillämpa fingerade namn och annan personlig 
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information kan raderas (Bryman 2011, s.132f). Studiens intervjutillfällen har spelats in och för att 

skydda respondenterna har inspelningen raderats vid slutskedet av processen. Respondenterna har 

dessutom blivit informerade vi intervjuns start att de kan avböja till att bli inspelade, nämnvärt är att alla 

deltagare accepterade att spelas in. För att minimera risken att respondenternas identitet röjs har inga 

namn använts i studien, specifika platser där intervjuerna har genomförts har valts att inte nämnas.   

2.6 Trovärdighet  

Vetenskapsrådet visar i deras rapport God forskningssed (2011) att forskning ses ha en central placering 

i dagens samhälle och stora förväntningar ställs på den. Det innebär att fokus ligger på forskarna och att 

de har ett ansvar gentemot de individer som deltar i studier, men även mot de som indirekt påverkas av 

undersökningen och främjas av studieresultaten. Studien bör genomföras med god kvalitet därför är det 

av vikt att forskaren inte har en inverkan på studieobjektet, och inte genomför undersökningen för egen 

vinning eller i uppdrag av andras intressen. Det är av betydelse att i forskningssammanhang genomföra 

en noggrann felanalys angående tänkbara felkällor eller andra faktorer som kan ha en påverkan på 

resultatets hållbarhet. Det är också relevant att undersökaren är tydlig, ärlig och har ett kritiskt 

förhållningssätt gällande bedömandet av felkällor, de nämnda faktorerna har vi haft som ambition under 

processens gång (Vetenskapsrådet 2011). Det innebär att tydlighet, ärlighet och kritiskt förhållningssätt 

är något som har eftersträvats under arbetet med uppsatsen.   

 

I fråga om en liknande studie skulle kunna genomföras anser vi att resultaten troligtvis kommer att skilja 

sig. Det påståendet anser vi grunda sig i att omständigheterna kring varje intervju ser olika ut och att 

individer är olika och därmed tolkar de situationen på skilda sätt. Varje enskild situation kan anses vara 

unik, därmed finns det svårigheter att överföra en kontext till en annan. Det kan därför antas att denna 

form av studie inte går att genomföra på samma sätt igen då kontexten i samhället är föränderlig samt att 

fenomenet inte är konstant, i synnerlighet gällande den rådande resenormen.  

2.7 Medvetenhet gällande metodval  

Det kvalitativa tillvägagångssättet kritiseras i fråga om transparens, det vill säga att forskaren inte 

konkret redovisar för vad som genomförts i studien (Yin 2011 s.31) För att motverka detta har vi 

utformat ett utförligt metodavsnitt. I metodavsnittet återfinns en redogörelse för hur studien har 

genomförts, hur respondenterna har valts, tillvägagångsättet för insamling av empiriskt material och hur 

materialet har bearbetats. I studien har det funnits en personlig koppling till respondenterna, till vissa 

mer andra mindre. Värt att nämna är att vi medvetet plockat ut skilda karaktärer för att få en så bred 

spridning som möjligt, detta för att minimera likheterna mellan respondenterna angående värderingar 

och levnadssätt. Den personliga kopplingen kan ha påverkat studien negativt, i den mening att 

respondenterna upplevt en osäkerhet gällande att ingående berätta om sina upplevelser utomlands. Det 

var en känsla vi upplevde under alla genomförda intervjuer, då det fanns svårigheter att få 

respondenterna att utveckla sina svar. För att kringgå denna problematik har vi valt att inta en 

avslappnad inställning till intervjun där respondenterna fick gott om utrymme att reflektera kring och 

möjlighet att svara på frågorna. Vi inser dock att det har haft en påverkan på det insamlade empiriska 

materialet då respondenterna inte svarade så pass utförligt som vi hade önskat. 

 

En föreställning som vi båda hade var att frågorna och frågeområdet inte ansågs vara av känslig 

karaktär. Vi uppfattade dock att respondenterna upplevde att det var svårt att svara på frågorna då de 
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ansåg att dessa var besvärande. Det gick att utläsas bland annat genom deras kroppsspråk, de satt med 

armarna i kors och till viss del vände de sig bort från oss, vid vissa frågor såg de besvärade ut och såg 

nästintill ut att vilja avbryta intervjun. Det innebar att intervjuerna inte alltid flöt på och vi var tvungna 

att bidra med följdfrågor för att de skulle utveckla sina svar. Ytterligare en aspekt som kan ha inverkat 

på respondenternas upplevda osäkerhet är att det vid en intervju sker en form av rollintagning (Lantz 

2013, s.22) det vill säga att respondenterna intog en underordnad position vilket vi till viss del anser 

gjorde dem osäkra. Vidare var frågorna av en känslig karaktär som påvisar svagheter hos 

respondenterna vilket leder till ytterligare känsla av osäkerhet inför situationen.  

 

Vid de första intervjutillfällena valde vi att berätta studiens syfte, dessutom visades intervjuguiden. Vi 

kom dock till insikt att respondenterna kanske till viss del låste sig då vi ingående berättade syftet och 

visade frågorna. Vi upplevde att det hämmade respondenterna och de fokuserade mer på orden vi sagt 

snarare än på hur de resonerade kring frågorna. En anledning till det anser vi kan ha varit att de ville 

tillgodose oss med vad de trodde vi ville ha för svar. När frågorna inte visades eller syftet ingående 

förklarades märktes en skillnad i respondenternas svar och i intervjuns flyt. Respondenterna kunde 

samtala med en större frihet och vi upplevde att det blev en mer avslappnad stämning intervjuare och 

respondent emellan. Ytterligare en aspekt som kan ha låst individen är medvetenhet kring att de blir 

inspelade, en del ville verka vara belästa och vi upplevde att de fokuserade mer på hur de uttryckte sig 

än vad de faktiskt sa. Det kan anses vara en svaghet i resultatet att individerna kanske inte berättade hela 

sanningen. Alla intervjuer spelades in som ovan nämnt in, vid ett av intervjutillfällena fungerade inte 

inspelningsobjektet. Det innebär att vi enbart kunnat använda anteckningar från nämnt tillfälle, därmed 

blir det ytterligare en tolkning från vår sida då varken röster eller betoningar har registrerats.  

 

Sammanfattningsvis hade vi som ovan nämnt en medvetenhet om att ämnet som valts kan ha varit av 

känslig karaktär. Det bekräftades efter genomförda intervjuer, då vi upplevde att flertalet av 

respondenterna hade svårigheter att resonera kring vissa frågor. En av orsakerna anser vi kan ha varit det 

faktum att vi hade en relation till deltagarna, vilket ledde till en begränsning i hur deltagarna var villiga 

att dela med sig av sina upplevelser. Vi tror att svaren till viss del hade skilt sig om vi inte hade haft en 

relation till deltagarna. Då de möjligtvis hade upplevt det enklare att diskutera kring frågorna då det inte 

var av betydelse för dem om vi bedömde dem eller inte. Ytterligare en faktor till att respondenterna 

upplevde en osäkerhet kan ha sin grund i att de ville framställa sig själva som mer medvetna än vad de 

faktiskt var, då de upplevde en osäkerhet kring om vi bedömer deras handlingar i våra relationer.  
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3. Tidigare forskning  

I avsnittet klargörs det för tidigare forskning som varit till grund för uppsatsen. Avsnittet är uppdelad i 

två delar där respektive tidigare forskning presenteras. De olika forskningsartiklarna är sammanfattade 

utefter vad vi anser är relevant för att kunna besvara syfte samt frågeställningar.  

3.1 Tidigare forskning om turistens beteende   

Turism ger individer möjlighet till att förändra eller tillfälligt fly sin vardag. Russell R. Currie (1997) 

har genomfört en studie vilken belyser att turister ofta skiljer sitt beteende från deras hemmiljö gentemot 

den miljön de befinner sig i då de har semester. Det har påträffats att turister till viss del har kvar vissa 

vardagsbeteenden då de är på semester. Currie (1997) påvisar att individers hemmamiljö utgörs av tre 

övergripande kategorier gällande beteende, vilka delas in i arbete, fritid och överlevnad. Genom att 

tillämpa dessa begrepp finns det en möjlighet att utveckla en mall för att kunna förutsäga beteenden 

inom semesterresandet. Det bör därför finnas en miljö som efterliknar individens hemmamiljö på platsen 

som individen besöker, detta för att lättare kunna förutsäga individers beteende. Det har genom åren 

diskuterats att det sker beteendeförändringar inom resandet, dock återfinns en kunskapslucka gällande 

att individer till en viss del har kvar sitt vardagsbeteende då de reser. Currie (1997) hävdar att båda 

aspekterna är av samma vikt då en del innebär en form av trygghet som krävs för att en individ ska 

kunna uppskatta förändringen i ett annat beteende. En annan del bidrar till något nytt i individens unika 

upplevelse. För att kunna utläsa hur individers beteende skiljer sig mellan vardag och då de befinner sig 

på semester, bör dessa beteenden jämföras. 

 

Currie (1997) redogör för att den strukturerade tiden blir under den individuella semestern ostrukturerad, 

vilket innebär att individerna lämnas till att göra vad de vill när de vill. Semesterperioden liknas som ett 

”utklipp” ur tiden vilket innebär ett tillstånd som är avskilt från den vardagliga tiden. Det beskrivs att 

individer som befinner sig på semester har en tendens att lämna sin vanliga sociala zon vad gäller 

interaktion med andra individer. Det innebär att vid en semesterperiod blir individens sociala interaktion 

ostrukturerad och sättet som individen interagerar med andra förändras. Det har sin grund i att individer 

tenderar att lämna sin primära samhällsstatus hemma då de är på semester. Currie (1997) beskriver att 

orsaken till det är att individer interagerar utefter deras ”semesterjag” istället för utefter deras primära 

samhällsstatus som de har hemma. De semestrande individerna jämställs under semesterperioden med 

varandra då alla befinner sig tillfälligt i ett strukturlöst tillstånd.    

 

För att förändra beteende är det nödvändigt att ha en förståelse för de faktorer som ligger till grund för 

beteendet. Om en förståelse nås om hur processen kring identitetsskapande sker finns det möjlighet att 

påverka identitetsskapandet och på så sätt hur en person beter sig. Turism kan ses som en bekräftelse för 

en individs identitet, för många individer har semester en betydelse för vem de vill vara. Identiteter ses 

som en del av vilka vi är och är därmed bundet till våra liv. Att bli ”turist” kan ses som en livsstil och 

visar sig genom beteende och val som görs under semestervistelsen. En identitet är grundad i hur vi 

framställer oss själva, både för oss själva och för andra. På så sätt skapas en meningsfull plats i 

samhället vi existerar i, det är även denna föreställning som gör oss till dem vi är. Det är möjligt att ha 

fler identiteter under samma tidpunkt, däremot blir vissa identiteter mer framträdande än andra vid vissa 

tidpunkter beroende på kontexten av situationen, vem vi är med och den person vi kan tänkas bli 

(Hibbert & Dickinson & Gössling & Curtin 2013).    
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3.2 Tidigare forskning om turistens identitetsskapande  

Identitet som en social konstruktion kan ses som en av de betydande frågorna för turismforskare (Palmer 

2005). Det har visats att turisten väljer resmål utefter hur denne tror att resan kommer att bidra till en 

uppbyggnad av självidentiteten. Inom turistvärlden finns det olika former av turistidentiteter dessa 

återspeglas i exempelvis hur en turist bör agera och vidare bete sig. Turismforskning påvisar att det går 

att återse att turismupplevelser bidrar till en vidare konstruktion av självidentitet. Forskare har analyserat 

förändringar i turistens självidentitet som ett resultat av långresor och resor till obekanta områden. 

Sådana former av resor kan representera avgörande ögonblick i turistens liv. I konfrontering med det 

okända ifrågasätter och omprövar turisten vilken denne anser sig vara, därmed ifrågasätts självet och 

vad individen tidigare haft för livsstilsprioriteringar. Vid distanserandet från det trygga vardagliga livet 

har individen en möjlighet till eftertanke och självförnyelse. Berättelsen av genomförd resa bidrar i sin 

tur till att stärka den nyutvecklade självidentiteten (Hyde & Olesen 2011).  

 

Det återfinns ett fåtal studier som fokuserar på hur individer upplever identitet genom mötesplatser av 

nationell betydelse. Exempelvis en konstruerad turistort som främjar känslan av en kollektiv gemenskap 

i form av att turisten kan identifiera sig som svensk och turist. Det är sociala processer som bidragit till 

att platsen har uppkommit som möjliggör för individen ska få en förståelse för platsen och landet som 

denne befinner sig i under semestervistelsen. Inom turismforskningen har det inte ägnats tillräcklig 

uppmärksamhet till de processer genom identiteter bildas, omformas och ifrågasätts av de individer som 

tar del av och upplever nationellt symboliska platser. Dessa frågor anses betydande med anledning av att 

turismen är idag ett betydelsefullt socialt fenomen. Turismen anses forma hur en individ uppfattar sig 

själv och andra. Identitet och tillhörighet i samhället är komplexa och ifrågasatta begrepp som är 

näraförenade med diskurser såsom makt och kontroll. Dominerande grupper i samhället ses konstruera 

definitioner av identitet exempelvis identiteten som turist för att tjäna sina egna syften (Palmer 2005). 
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4. Teoretisk referensram   

I följande del redovisas den teoretiska referensram som varit till grund för uppsatsen. Avsnittet är 

uppdelad efter valda teorier såsom identitet, genus, trampolinmetaforen och ojämlikhet. Slutligen 

genomförs en motivering till varför respektive teori är vald samt dess relevans för studien och dess 

syfte.  

4.1 Identitet 

Identitet är den självbild och medvetenhet beträffande sig själv som individer har. Begreppet delas upp i 

två delar, dessa är social identitet och personlig identitet vilka är nära förbundna med varandra. Den 

förstnämnda berör individens medvetenhet till sin omvärld, vilken bland annat innefattar upplevelsen att 

vara levande och att individen själv kan bestämma över tankar och handlingar. Den uttrycker de 

karakteristiska egenskaperna som tillskrivs av andra, exempel på det kan vara gift/ ogift, yrkesidentitet 

eller att en individ i ett sammanhang är en turist. Vidare inryms en förenad dimension och visar att en 

individ är ”lika” som de andra, vilket har sin grund i tidigare erfarenheter, gemensamma mål eller 

liknande värderingar. Den andra; personlig identitet är det som åtskiljer individer. Den berör en process 

i utvecklandet där individen ser sig själv som unik med unika relationer. Individer har en medvetenhet 

gällande dennes personlighet samt att upplevelser och erfarenheter har format individens personlighet 

(Giddens 2003, s.43f). En identitet kan ses som särskiljande egenskaper för en person eller grupp. Det 

finns en individuell identitet och en gruppidentitet vilka påverkas av sociala ”markörer”. Markörerna 

personifierar individen som exempelvis namn. Att ses som svensk innebär också att ha ett namn vilket 

har betydelse för att förstärka gruppidentiteten, ytterligare en aspekt är begreppet turist som markerar 

urskiljandet turister och lokalbefolkningen emellan (Giddens 2003, s.556).   

Socialisationsprocessen kan förstås som grunden till en individs frihet och individualitet. Under 

socialisationsprocessen utvecklar individen sin identitet och förmågan till att kunna ha självständiga 

föreställningar och handlingar (Giddens 2003, s.43). Identitet skapas som ett resultat av interaktion med 

andra människor. Vid interaktion med andra kommer individen medvetet eller omedvetet att projicera en 

definition av situationen. Vid projektionen är individens jaguppfattning en framstående faktor och det 

sker en identifikation med en specifik roll eller grupp i samhället (Goffman 2009, s.210f). När en 

individ kommer i kontakt med andra finns en vilja att skapa en uppfattning eller tillämpa den redan 

existerande information beträffande individen. Informationen som är av intresse är allmän och 

inbegriper bland annat socioekonomisk position och individens egen uppfattning av sig själv. Skälet till 

att en individ söker denna är oftast av en praktisk karaktär. Information kan innebära en möjlighet för 

andra att få en förståelse för vad de kan förvänta sig av individen respektive vad individen kan förvänta 

sig av andra (Goffman 2009, s. 11).  

Identitetsskapandet påverkas idag inte enbart av individen själv, utan samhällets allt mer globala 

karaktär får en allt större inverkan. Giddens framhåller att det idag är av större vikt att individen kan 

anpassa sin identitet, en så kallad reflexiv identitet, efter världen som den lever i. Reflexiv identitet 

innebär att en identitet inte är något medfött, utan bör ses som en pågående process som ständigt 

konstrueras och ombildas (Giddens 1991, s.54). Den reflexiva identitet begränsas inte till specifika 

egenskaper utan grundar sig på hur väl individen kan upprätthålla och skapa sin egen historia i 

förhållande till kontexten denne befinner sig i (Giddens 1991, s.54).    
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4.2 Genus  

Genus ses som en grundläggande dimension i samhällets sociala strukturer. Det är ett område där 

individer ställs inför svåra praktiska frågor som innefattar bland annat identitet. Flertalet individer 

förmodar att män och kvinnor är varandras biologiska motsatser och att genusmönstret är konstant. 

Connell (2009) påvisar dock att detta är felaktigt då flertalet individer endast kan förhålla sig till 

maskulinitet, femininet och genusrelationer som de visar sig i deras egna genusmönster. De 

uppmärksammar inte den betydande mångfald av genusmönster som förekommer i olika kulturer och 

tidigare i historien. Ojämlikheten män och kvinnor emellan anses variera från plats till plats (Connell 

2009, s.9f). Vad gäller skillnaderna i sysselsättning utgör kvinnor en betydande del av den avlönade 

arbetsstyrkan längre ner i hierarkin. Bakom den avlönade arbetsstyrkan återses en annan form av arbete, 

det vill säga ett oavlönat hem-och omsorgsarbete. Den formen av arbete hör samman med en kulturell 

definition av kvinnor som omvårdande, självuppoffrande, strävsamma samt kärleksfulla (Connell 2009, 

s.15). 

Individer anses konstruera sig själva som maskulina respektive feminina, vilket innebär att inta en plats i 

genusordningen eller förhålla sig till den tilldelade platsen genom sättet att bete sig i det vardagliga livet 

(Connell 2009, s.19). Inom samhällsvetenskapen anses det grundläggande angående genus vara att 

förbise skillnaderna och stället fokusera på relationer. Genus behandlar framför allt de sociala relationer 

inom vilka individer och grupper agerar. Bestående eller omfattande mönster i de sociala relationerna 

utgör vad den sociala teorin kallar strukturer. I det avseendet bör genus betraktas som en social struktur. 

Genusrelationer formas och återskapas kontinuerligt i vardagen och om individer inte återskapar dem 

existerar de inte (Connell 2009, s.103) För flertalet individer är att vara man eller kvinna i primärt en 

fråga om personlig erfarenhet. Det är något som påverkas av uppväxten, familjelivet, sexuella relationer, 

beteendet och synen individer har på sig själva i förhållande till vardagliga situationer (Connell 2009, 

s.129). 

4.3 Betydelsen av förflyttning i tid och rum  

Turistens beteende relaterat till förflyttning i tid och rum är något som diskuteras kring inom 

turismforskningen. Turistens förflyttning kan beskrivas med hjälp av Jafaris trampolinmetafor, vilken 

kan liknas som en visuell metafor. Utformandet som en trampolin gör det möjligt för individen att 

tillfälligt befinna sig i turismens värld för att sedan återgå till det vardagliga livet. Modellens 

utgångspunkt är att turisten lämnar det ordinära, det vill säga dennes vardag för en tillfällig utflykt, 

exempelvis semester för att på så sätt förflytta sig till det icke-ordinära. Modellen innefattar sex 

komponenter och processer som inbegriper turistens rörelse från resans början till slut. Nedan kommer 

hela modellen att redovisas dock kommer enbart steg ett till fyra tillämpas i analysavsnittet. 



16 

 

 

(Figur 1, Jafar Jafari (1987), red).  

 

Modellens begrepp har översatts av oss. Det första steget i processen, corporation, frigörelseprocessen 

innefattar motivet till varför en individ reser och grundar sig i fysiska, yrkesmässiga, kulturella och 

personliga nivåer. Nivåerna leder till sökande efter önskan att fly vardagen för att kunna uppleva olika 

individuella reseanledningar. Individen påbörjar sin resa först på en mental- och en psykologisk nivå för 

att denne ska kunna förbereda sig för besöket på destinationen. Nivån innefattar att individen reflekterar 

och samtalar med människor i sin närhet om den tänkta resan. Individen insamlar information för att få 

kunskap om resmålet och hur den ska bete sig och vad som förväntas av individen på destinationen. I 

nästföljande steg emancipation, turistiska upplevelsefasen, distanserar sig individen från det vanliga 

livet och upplever en känsla av frihet. I denna fas är individen befriad från dennes vanliga gränser och 

han eller hon går in i rollen som en turist. Processen är uppdelad i två faser vilka är separation och 

declaration, separations- och tydliggörandefasen. Den första delen separationen ses enbart som en 

rumslig uppfattning. Individen separeras på så sätt från sitt vanemönster för att närma sig destinationen, 

det innebär att ett besök på en destination är mer än enbart att resa iväg från det vanliga livet, det går 

även att se det som ett sinnestillstånd. Den andra delen declaration, tydliggörandefasen förstärker 

känslan av rumslig förflyttning, utöver förflyttningen krävs det att individen överträder dennes 

sociokulturella positioner för att anpassa sig till resan. Processen underlättas av olika turistiska objekt av 

symbolisk karaktär såsom resväska, kamera, pass och biljetter.  

 

Turistens verkliga identitet är under resan maskerad, det innebär att individen har möjlighet att träda in i 

en annan identitet gentemot hemma. Den nya identiteten accepteras på destinationen av andra individer 

och blir på så sätt legitim. I den tredje fasen animation, vitalitetsfasen har turistpositionen blivit en 

vardag. Det innebär att de tidigare distanserade dimensionerna såsom kulturella, rumsliga och sociala 

har blivit det vanliga och är därmed individens nya verklighet. Individen är nu inte längre fången i sin 

tidigare identitet, denne är förändrad till att bli en ny person med en ny identitet, det vill säga turisten. 
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Individen befinner sig i en ny miljö, och försöker efterleva den nya kulturen och har en önskan om att 

uppleva något annat gentemot dennes vanliga livsvärld.   

 

I fjärde fasen repatriation, återvändarfasen, återvänder turisten till det invanda. Individen ska nu 

återvända hem och genomgår en omvandlingsprocess från det icke-ordinära tillbaka till det vardagliga 

livet. Processen består av två faser; i den första reversion, tillbakagångsfasen, i denna fas åker individen 

tillbaka, personen lämnar då den rumsliga, tidsmässiga och kulturella zonen som definieras som turism. 

I den andra fasen submission, eftergivandefasen ska individen återskapa det forna jaget för att anpassa 

sig till vardagen hemma. I fas fem incorporation, förenings fasen kan känslan av att vara hemma 

exempelvis visas i form av depression. Det kan ge utryck inte enbart i den fysiska utmattning resan i sig 

kan ge utan även tillståndet i sinnet som individen haft på en resa och sedan chocken av att återvända 

hem. Den sjätte och sista fasen omission uteslutningsfasen innefattar det vardagliga livet, vilken består 

och fortsätter oavsett turistens frånvaro från hemmet (Jafari 1987).  

4.4 Ojämlikhet  

Det återfinns ojämlikhet i alla samhällen och där det sker interaktioner individer emellan. Tilly (2000) 

konstaterar att ojämlikheter bekräftas genom att underordnade grupper anpassar sig efter de rådande 

omständigheterna, och genom att makt- och organisationsstrukturer sprids och efterliknas i nya 

sammanhang och organisationer. Inom alla sociala relationer förekommer det kortvariga samt 

fluktuerande ojämlikheter, Tilly fokuserar dock på bestående ojämlikheter, det vill säga på de 

ojämlikheter som varar från en social relation till en annan (Tilly 2000, s.17). Det uppstår en bestående 

ojämlikhet vilket består av en grupp individer som delar en gränslinje där de antingen skiljs från och 

förenas med minst en annan grupp aktörer. Det grundar sig i att individer beslutar vilka som ska få 

tillträde till värdeskapande resurser, och etablerar mer eller mindre ett system för exkludering, kontroll 

och slutenhet (Tilly 2000, s.18). Variationen i hur ojämlikheten visar sig i huvudsak på karaktären av de 

resurser som är inblandade och individernas tidigare sociala position. Mänsklig ojämlikhet inbegriper i 

allmänhet en ojämn fördelning av egenskaper mellan en uppsättning sociala enheter såsom individer, 

kategorier, grupper eller regioner. Samhällsvetare intresserar sig specifikt för den ojämna fördelningen 

av kostnader och intäkter det vill säga nyttigheter. Väsentliga nyttigheter innefattar inte enbart 

förmögenheter och inkomster utan även faktorer som makt över jord och respekt för andra människor 

(Tilly 2000, s.36). 

 

Förmågan till sammanhållning är grunden för gruppernas maktställning. Inom varje grupp återfinns det 

en moralisk hierarki som innebär att några uppträder mer moraliskt och korrekt än andra som 

exempelvis att följa lagar och normer. Det har en inverkan på hur maktskillnader etableras och 

upprätthålls. Gruppen som ses som den etablerade tillskriver outsidergruppen sådant som anses som 

mindre bra egenskaper. Anledningen till att en grupp kan vidmakthålla en annan grupps underlägsenhet 

grundar sig på maktrelationen dem emellan. Att vara medlem i en nedvärderad grupp eller en kategori 

leder till att dessa individer kollektivt ses som skilda från och dessutom underlägsna den andra gruppen. 

Det skapas en ”vi” och ”dom”, etablerade och outsidergrupp emellan. Det återfinns många olika former 

av maktförhållanden och därmed olika former av stigmatiseringar av outsidergruppen. Det finns dock 

moraliska bedömningar som är ständigt återkommande såsom opålitlighet, det vill säga att de som ses 

som outsiders är odisciplinerade och laglösa. De anses inte ha en genomtänkt plan för sitt liv, att de 

lever här och nu och att de behöver en omedelbar behovstillfredsställelse (Elias 1999, s.1ff). 
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4.5 Motivering till val av teorier  

Samtliga teorier anses kunna bidra till varför individer resonerar som de gör när de befinner sig på 

semester och därmed blir sitt ”semesterjag”. Identitetsbegreppet samt Jafaris trampolinmodell är 

tillämpade för att få en förståelse för individers identitetsskapande och om det är resan i sig som bidrar 

till att en individ utvecklar sin identitet. Trampolinmetaforen kommer att vara till hjälp för att resonera 

utifrån turistens process från början till slut, dock kommer modellen i sig inte vara huvudfokus i 

analysdelen. I den teoretiska referensramen har vi valt att redogöra för hela Jafaris trampolinmodell för 

att ge läsaren en förståelse för modellens uppbyggnad och syfte. I analysavsnittet har vi dock valt att 

utesluta steg fem och sex i modellen då vi anser att dessa inte behandlar studiens område. Identitet som 

enbart ett begrepp anses problematiskt att förstå därmed ha vi valt att kombinera begreppet med andra 

teorier såsom ojämlikhet och genus, för att komplettera varandra. Genusteorin har använts för att få en 

förståelse för relationerna mellan män och kvinnor och vilken påverkan den har på respektive köns 

beteende. De är i sin tur relationerna könen emellan som bidrar till att skapa ojämlikhet. Teorierna kring 

ojämlikhet anser vi belysa att det finns en ojämlikhet individer emellan vilket kan ge förklaringar till 

varför individer resonerar och handlar som de gör och att det finns en ojämlikhet mellan män och 

kvinnor vilket kan vara en bidragande faktor till hur de resonerar.   
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5. Empiri 

I empiriavsnittet framförs en redogörelse för det som förmedlats i de tio genomförda intervjuerna. I 

avsnittet kommer det att redovisas för resande som en form av identitetsskapande, utlandsresans 

betydelse, förflyttning i tid och rum, skillnad i resonemanget gällande beteende mellan könen och 

ojämlikhet.     

5.1 Resande som en form av identitetsskapande 

Alla medverkande har varit utomlands på semester och samtliga har en inplanerad utlandsresa inom de 

närmsta sex månaderna, en av anledningarna till det var att samtliga beskrev att de upplevde ett behov 

av att komma iväg. Det beskrevs av samtliga oavsett kön och ålder att det var av vikt att kunna berätta 

för andra att de hade en planerad eller bokad resa inom en nära framtid. Två av de äldre männen och två 

av de äldre kvinnorna beskrev på olika sätt att resan var ett sätt att uttrycka vem de ville vara. De ansåg 

därför att det var extra viktigt att ha en planerad resa då de ville upprätthålla den bild som de antar att 

andra har om dem.  

 

Av deltagarna var det två av de äldre männen och en av de yngre, och två av de äldre kvinnorna som 

redogjorde för att de påbörjade sin utlandsreseerfarenhet i slutet av tonåren och att det var då de 

genomförde sin första utlandsresa. En av anledningen var att familjen inte hade möjlighet att resa 

utomlands under deras uppväxt då de ekonomiska resurserna som krävdes saknades. Resonemanget 

gällande familjens ekonomiska möjlighet fördes av flertalet deltagare och oavsett könstillhörighet. 

Ytterligare en av anledningarna till att utlandssemester inte ansågs vara ett självklart val var den faktor 

att dessa respondenter hade tillgång till fritidshus där tid antingen spenderades på sommaren eller 

vintern. Därmed valde familjerna att semestra i dessa när de hade tid och möjlighet. En del av 

respondenterna beskrev det som att det ansågs vara onödigt att åka utomlands när de ändå hade ett hus 

att vara i. De resterande fem respondenterna hade inte fritidshus, de semestrade istället i Sverige, 

antingen boendes på camping i stuga eller tält, ytterligare ett boendealternativ var hos släkt och vänner. 

De fem deltagare som inte hade utlandsresande som en naturlig del av sin uppväxt redogjorde för att de 

idag upplever det besvärligt att resa, gentemot de som har haft den möjligheten under sin uppväxt. De 

som inte rest under sin uppväxt upplever att resandet idag inte finns som en naturlig del hos dem 

gentemot hos deras kompisar som har en större resvana. De påpekade dessutom att de ibland inom vissa 

umgängeskretsar kunde uppleva en form av utanförskap, då de inte kunde delta i samtalen. De två 

kvinnliga deltagarna som ansåg att de inte hade haft utlandsresandet som en naturlig del i sin uppväxt 

berättade att de anpassar sig efter sitt resesällskap när de idag genomför resor. Resesällskapet hade 

därmed större inverkan på dessa individer kring valet av resa än de som hade haft utlandssemestern som 

en del av uppväxten. En av kvinnorna som inte hade en utlandssemester som en naturlig del i sin 

uppväxt beskrev på följande sätt hur hon anpassar sig på en utlandssemester;    

 

Det finns ju ställen som jag vill åka till mer men det är främst dem jag åker med som vet var dom 

vill åka utomlands… så det blir mer så att det är jag som anpassar mig… 

 

De resterande fem, tre kvinnor och två män oavsett ålder beskrev att utlandssemester har varit en 

självklar del under deras uppväxt och att det har förekommit minst en utlandssemester per år. Dessa 

individer hade en mer positiv inställning till utlandsresandet i sig och beskrev att de upplevde en 
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trygghet då de vistades utomlands. Deltagarna beskrev det som att i och med att utlandssemestern alltid 

har varit en naturlig del i deras liv, ansågs det därmed inte vara något främmande för dem. De upplevde 

inga svårigheter med att besöka ett annat land och de var mer positiva till att uppleva andra kulturer, äta 

annan mat och träffa andra individer. Det återfinns dock en skillnad mellan de yngre (20-24 år) 

respektive äldre (25-30 år) deltagarna gällande hur stor kostnaden fick vara vid både inköp av resa och 

utgifter på plats. Samtliga av de yngre respondenterna oavsett könstillhörighet var mer priskänsliga 

gentemot de äldre. De ansåg att det var av vikt att resan i sig, det praktiska det vill säga boende och 

resan dit inte skulle vara det som utgjorde de stora utgifterna. De ansåg att det var av större vikt att 

kunna spendera pengarna på plats. De yngre individerna antydde att det var viktigare att ha pengar till 

att göra saker på plats än att lägga dessa på boende och mat. En av de yngre kvinnliga deltagarna 

beskrev på följande sätt hur hon resonerade kring utgifter vid en utlandssemester;  

 

Boende och sånt lägger jag väldigt lite pengar på, såna här praktiska saker, jag flyger hellre en 

omväg för att det ska bli billigaste möjligt liksom men jag vill gärna lägga alla pengarna när jag är 

där och göra så mycket som möjlig. 

 

De sex äldre individerna, oavsett könstillhörighet redogjorde för att resan dit var en del av upplevelsen 

och de såg det därmed inte som ett problem att betala mer. En anledning var att de ansåg att 

bekvämligheten övervägde kostnaden. De upplevde att deras tid var av större vikt än det faktiska priset 

de betalade för resan. Ett resonemang som fördes var att de enbart hade semester en viss period per år, 

därmed upplevde de känslan av att de kunde unna sig mer på grund av att perioden är tidsbegränsad. För 

dessa respondenter sågs det inte som en svårighet att betala för att ta del av resmålets attraktioner och 

sevärdheter, det sågs snarare som en självklarhet. Samtliga av de äldre respondenterna uttryckte 

dessutom att de kunde spendera mer pengar för att exempelvis få garanterat bra mat. De reflekterade 

inte över kostnaden under resans gång. Samtliga oavsett kön redogjorde dock för att när de väl var 

hemma ansåg de att de hade spenderat mer pengar än vad de innan resan hade budgeterat för. En av de 

äldre manliga deltagare uttryckte sig på följande sätt kring hur han spenderar då han är på 

utlandssemester;  

 

Sen spenderar jag extremt mycket mer pengar än vad jag borde, det har väl att göra med att man 

lämnar huvudet hemma, man går in i någon sorts tanke att man kanske är någon annan med hur 

mycket pengar som helst. 

 

Valet av resmål skiljde sig åt beroende på könstillhörighet och till viss del beroende på ålder. Samtliga 

män oavsett ålder redogjorde för att de valde sina resmål utefter deras intressen. Intressen som nämndes 

var olika former av sport och sågs därmed som det primära vid valet av resmål, i vissa fall för att titta 

och i andra fall för att utföra. De fem tillfrågade kvinnorna oavsett ålder hade inte lika tydliga 

anledningar till varför de reser och varför de väljer ett specifikt resmål. Samtliga kvinnor ansåg dock att 

valen till viss del påverkades av personliga intressen men att dessa inte var den primära anledningen till 

resan. De tre yngre kvinnorna i ålderspannet 20-24 år ansåg att det var viktigt att resan var billig och att 

de inte besökt plasten förut. De två äldre kvinnorna 25-30 år ansåg att det var viktigt att de till viss del 

kunde motionera under sin utlandssemester, de nämnde även att det ska finnas goda 

shoppingmöjligheter.  
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Gemensamt för könen och oavsett ålder var att de till viss del valde resmål efter vad de ansåg som 

statusbildande. En av de äldre kvinnorna uttryckte sig på följande sätt; 

 

New York kanske slår högre än Kanarieöarna… alltså i berättarvärde   

 

För samtliga kvinnor oavsett ålder påverkades valet dessutom av vilka platser som de inte besökt eller 

upplevt tidigare. Ytterligare en aspekt som nämndes gällande valet av resmål var oavsett kön och ålder 

var att deltagarna upplevde en känsla av att de fanns krav på att de måste genomföra vissa saker under 

resan. Var dessa krav kom ifrån skilde sig uppfattningen beroende på vilket kön och ålder deltagaren 

tillhörde. De yngre kvinnorna uppfattade att det fanns krav från deras umgängeskretsar och att det 

utifrån dessa ansågs att de inte kunde åka vart som helst. De yngre männen upplevde att de inte var 

påverkade utifrån utan att de fritt kunde välja var de ville åka. Vidare ansåg de äldre kvinnorna att 

kraven som de upplevde var skapade från de samhälle som de lever i, det finns en bild kring hur de bör 

välja resmål. De äldre männen uppfattade att kraven kom från deras umgängeskrets och att det var 

framförallt från dessa som de blev påverkade av.  Gemensamt för deltagare oavsett könstillhörighet och 

ålder var att de upplevde att valet av resa till viss del visar vem denne är. En av de äldre männen 

uttryckte sig på följande sätt;  

 

Ibland är det ju lite så att man gör saker för att andra har sagt att det där måste man göra men det 

är ju egentligen något som någon annan har sagt är viktigt att man ska titta på. Det blir allt 

viktigare att vi ska hinna med så mycket som möjligt under semestern. Det blir på något sätt 

viktigare att ha något att berätta när man kommer hem än vad man själv faktiskt vill göra. Att resa 

innebär ju lite att säga vem man är eller kanske vem man skulle vilja vara. 

 

Samtliga deltagare oberoende av könstillhörighet och ålder diskuterar på något sätt kring att de inte vill 

besöka turistiska platser på en utlandssemester, det vill säga platser som är uppbyggda för turister. De 

vill istället få en möjlighet att uppleva det genuina för det besökta resmålet. Därför ansåg de att det var 

av större intresse att besöka städer då de upplevde att turister och lokalbefolkningen var mer 

interagerade med varandra, då platsen inte enbart var uppbyggd kring turister. Samtliga deltagare 

oavsett kön och ålder beskriver att de vill aktivera sig på resan i den mening att de vill uppleva 

skillnader från vardagen hemma, de anser sig själva göra aktiva val för att uppleva kulturen och landet i 

sig.  

5.2 Utlandsresans betydelse 

Alla deltagande män och kvinnor redogjorde för att det är av betydelse att resa bort från deras 

hemmamiljö. Det grundar sig i att de anser att det är enklare att frångå måsten som finns i vardagslivet. 

Resandet i sig ger också en möjlighet att få umgås med familj och andra närstående vilket de anser inte 

på samma sätt finnas tid för i vardagen. Det redogjordes för att respondenterna under en utlandssemester 

på ett eller annat sätt tappar uppfattningen om tid och rum. De äldre männen och kvinnorna pekade på 

att de upplevde att det finns en större acceptans och förståelse från andra som befinner sig i vardagen 

angående att de inte är kontaktbara då de befinner sig på en utlandssemester.  
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Anledningen till det, ansågs vara att det finns något underförstått att om de befinner sig på 

utlandssemester bör de få vara ifred. En av de äldre männen beskrev vad en utlandssemester har för 

betydelse;  

 

Jag tycker det bästa med semestern är att man har en anledning till att inte vara kontaktbar. Folk 

har liksom mer förståelse för om jag i röstbrevlådan säger att jag är på semester än om jag skulle 

vara sjuk tillexempel.   

 

Utlandsresan beskrivs som att den har en form av berättarvärde och är ett sätt att delta i gemenskapen. 

Det diskuteras kring att en utlandsresa och resa i sig ofta är ett samtalsämne på exempelvis arbetsplatser 

eller i den övriga gemenskapen. Det upplevs som att det är en självklarhet att en semester bör innefatta 

en utlandsresa, dock är detta något som en del av deltagarna i studien ifrågasätter speciellt de yngre 

respondenterna. De yngre deltagarna oavsett kön redogör för att det kan vara problematiskt att 

utlandssemestern ses som en självklarhet och att de i många fall inte anser att de har råd att resa. Men att 

de samtidigt känner att de måste för att passa in. Fyra av deltagarna räknas till den yngre kategorin där 

två var män och två var kvinnor. En man och en kvinna var arbetslösa och de resterande två studerade, 

dessa ansåg att deras ställning i samhället till viss del försämrades på grund av att de inte hade möjlighet 

till att genomföra en utlandsresa. De ansåg att det utöver att de ibland upplevde ett utanförskap i 

samhället på grund av sin ekonomiska situation också blev utanför som ett resultat av att de inte kunde 

resa på en utlandssemester.    

 

Utlandssemestern beskrivs som en möjlighet att slappna av vilket kan enligt samtliga respondenter bidra 

till en högre tolerans för nya kulturmöten och möten individer emellan. Det är av betydelse att få 

uppleva nya intryck som inte finns hemma och det beskrevs av samtliga som en viktig del i deras 

utlandsresa. Destinationer bör därför vid en utlandsresa motsvara förväntningar i form av passande 

väder och aktiviteter som är anpassade efter turistens intresse. Det framkom speciellt från de manliga 

deltagarna att de anser att det är viktigt att destinationen erbjuder just det som de är intresserade av, 

detta för att kunna utveckla sig själv och därmed deras intressen. En av de äldre männen uttryckte sig på 

följande sätt;   

 

Det beror på ändamålet, vad man har för ändamål med resmålet. Det är väl beroende på mina 

intressen då jag åker gärna för att aningen åka skidor eller spela golf och då blir ju ställena 

anpassade efter att de ska ha dom möjligheterna. 

 

Vidare såg samtliga tillfrågade utlandsresandet som självutvecklande i den mening att individen har 

möjlighet att utveckla sina språkkunskaper, för att i sin tur uppleva mer av landet som besöks, vilket 

enligt respondenterna kan grunda sig i nyfikenhet. Det har framhållits att det är av vikt att möta andra 

individer och utveckla kontakter med andra på destinationen. Det framkom av de yngre deltagarna 

oavsett kön att det var lokalbefolkningen som det var av intresse att möta. De yngre deltagarna beskrev 

att de därför gärna valde att resa till platser där det fanns möjlighet att utforska området runtomkring. De 

hade beskrev att de gärna kunde bo hemma hos lokalbefolkningen eller genomföra turer som tog dem 

bort från det turistiska på destinationen. Ytterligare en aspekt som samtliga tillfrågade oberoende av kön 

eller ålder är att de tenderar att säga mer ja än nej då de befinner sig på en utlandssemester.  
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Vilket de upplever bero på ändamålet med resan och att de ser sin möjlighet att upptäcka och utveckla 

sig själv med hjälp av andra individer och deras kultur.  

5.3 Förflyttning i tid och rum  

Samtliga respondenter oavsett kön och ålder berättade att de under utlandssemestern inte upplevde 

känslan av att vara övervakad på samma sätt som de gör hemma. Samtliga upplevde den uppfattade 

bevakning som sker hemma som påfrestande och till viss del hämmande. Vid en utlandssemester 

upplever de att de är frånkopplade från sin hemmamiljö, ingen vet vilka de är och de blir därmed inte 

igenkända, dessutom befinner du dig på platsen för en kortare period. Respondenterna beskrev att det 

innebar en möjlighet till frihet då ingen som vet vilka de är ser vad de gör och kan därmed bedöma dem 

efter deras handlingar. Alla deltagare oavsett könstillhörighet och ålder upplevde att de kunde inta en 

annan roll och därmed leva ut olika föreställningar gällande hur de vill vara. Det framkom dessutom att 

respondenterna hade en föreställning om att det är mer accepterat att utföra vissa handlingar då de 

befinner sig utomlands, specifikt i form av alkoholkonsumtion. En av anledningarna var att de hade en 

föreställning om att det till viss del var lagligt i landet samt att de hade en uppfattning om att de boende 

gjorde det. En av de äldre männen beskrev en av sina föreställningar på följande sätt;  

 

När jag är utomlands kan jag ta en öl innan eller till maten även fast jag vet att jag ska köra bil 

hem sen, det gör jag inte i Sverige, det känns mer okej och för att dom som bor där gör det också. 

 

Vidare beskrevs att utlandsvistelsen bidrar till att frångå sina vanliga beteendemönster och rutiner. Två 

av de äldre kvinnorna och samtliga män beskrev utlandssemestern som att de under en kort period 

genomgår en totalförändring gällande sitt vardagliga beteendemönster. Det ansågs mer accepterat att 

leva osunt, då de enbart är borta för en kortare period. Det innebär att de ansåg det vara accepterat att 

exempelvis dricka mer, äta mer och sova mindre. Det upplevdes enklare att frångå deras vanliga 

beteenden och rutiner och det var lättare att tänja på gränserna, en av de yngre kvinnorna uttryckte sig 

på följande sätt: 

 

Man tänker ju lite att det är nu, nu är jag här och sen när jag kommer hem då börjar det seriösa 

livet liksom att det någon sorts paus från verkligheten.   

 

De äldre männen och kvinnorna diskuterade kring det faktumet att det inte var någon som ifrågasatte 

deras nya beteende, i form av högre alkoholkonsumtion eller större matintag vilket ansågs som märkligt. 

Anledningen ansågs vara att toleransen kring att dricka större mängder är högre utomlands än hemma. 

Eftersom att ingen ifrågasätter eller kommenterar anses det nya rolltagandet vara accepterat. Vidare 

ansåg samtliga deltagare utlandssemestern ledde till att fler risker togs, i den mening att respondenterna 

upplevde frihet i form av att de inte upplevde att de var övervakade på samma sätt som hemma.  

 

Två av de äldre männen och en av de yngre ansåg att det var enklare att utföra vissa handlingar på 

utlandsvistelsen i form droganvändning, köp av sexuella tjänster och ökad alkoholkonsumtion då det 

finns mer tillgängligt. Några av dem resonerade kring att det också kunde vara så att de sökte dessa 

typer av upplevelser eller tjänster på ett annat sätt än vad de skulle göra hemma. Samtliga kvinnor 

beskrev att även de ansåg att de var enklare och mer accepterat att utföra vissa handlingar på en 

utlandsvistelse, handlingar som de nämnde var alkoholkonsumtion, droganvändning och ha samlag utan 
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skydd. De yngre kvinnorna redogjorde för att de var enklare att släppa loss och bjuda in till sex än vad 

det är hemma. De berättade också att de varje gång de hade haft sex utomlands var de ångerfyllda och 

till viss del ville få det ogjort. Kvinnorna beskrev det som att det enbart var en händelse som skedde på 

grund av impulser och känslan av att det är här och nu. Samtliga kvinnor beskriver att de någon gång 

gått iväg med en främmande man utan att berätta för resterande medresenärer. En av de yngre kvinnorna 

beskriver en händelse på följande sätt;   

 

Man blir väl liksom mer nyfiken, här hemma kanske man inte skulle gå fram och prata med vem 

som helst ehh som man gjorde där… man har inte samma ”åh gud jag kan inte hångla med den 

personen för den känner ju den och den” så var det ju inte på tågluffen precis då var det verkligen 

”tjena vem är du nu ska vi hångla gud va kul” liksom… nä men det känns som man har mindre, 

inte lika mycket regler asså det är ju regler man kan ju inte göra vad som helst men man tänjer mer 

på sina egna regler, dom man har för sig själv… känner sig mer fri. Det här skiter väl dom i 

liksom det här kommer ingen att veta om… Det som händer där stannar där liksom… 

 

Samtliga deltagare har provat droger under en utlandsvistelse och det ansågs lika accepterat oavsett 

könstillhörighet. De som framförallt nämndes av samtliga var att de under en utlandssemester rökt på. 

Dock var det inget som de skulle konsumera hemma i Sverige. Vidare var det enbart de äldre männen 

som uttryckte att de hade köpt sexuella tjänster, dock poängterade dem att de inte skulle köpa dessa 

tjänster hemma. De beskrev att de nu upplevde en form av ånger och att de egentligen inte ansåg det 

vara accepterat och att det absolut inte var något som det skulle stödja i Sverige. Det diskuterade även 

kring att de egentligen ansåg att köpa sex var fel och att det var grupptryck som påverkade att de 

genomförde köpet. Men att de nu när de är hemma igen inte något de gärna diskuterar kring. En av de 

äldre männen beskrev en reseupplevelse på följande sätt: 

 

Vissa platser som jag varit på har det ju också varit uppbyggt kring aktiviteter som har utgått från 

sex och alkohol, det fanns exempelvis sexlekbåtar som arrangerade turer som gick ut på att dricka 

så mycket som möjligt och leka lekar som anspelade på sex.    

 

Ytterligare ett exempel var då en av de äldre männen besökte Amsterdam där han beskrev att ett av 

syftet med resan var för vissa i gruppen att köpa sex. Det innebar att han upplevde sig vara tvungen att 

göra samma sak. Samtliga män har beskrivit att de upplever det enklare att ha sex på en utlandsresa, de 

beskrev det som att kvinnor är lättare att få då de är på semester.    

 

Det har framkommit att varje respondent har utfört olika handlingar under sin utlandssemester som de 

inte skulle genomfört hemma. Gemensamt för alla erfarenheter är att de till viss del har skett på grund 

av att de druckit alkohol och att de till följd av alkoholintaget ändrar sitt beteende och förlorar sitt 

omdöme. De tillfrågade anser att det beror på att gränsen för vad som anses accepterat flyttas. Under 

samtalen utlästes det ingen skillnad könen emellan gällande alkoholkonsumtion, då alla ansåg att 

alkohol och utlandssemester på något sätt var synonymt med varandra.   

5.4 Skillnader i beteende  

Samtliga deltagare resonerade kring det motsatta könets beteende på skilda sätt. En man och en kvinna i 

den yngre ålderskategorin redogjorde för att det inte återfinns någon större skillnad könen emellan, att 



25 

 

båda ansågs vara lika öppna och nyfikna då de besöker en ny plats. De ansåg att könen fungerade på 

samma sätt och att det inte finns någon skillnad mellan hur dessa agerar och resonerar i miljön de 

befinner sig i. De ansåg inte att något av könen behövde vara extra försiktig då de är på en 

utlandssemester då de båda kan råka illa ut och att det är ingen av könen som befinner sig i en större 

riskzon än den ändra. Resterande ansåg att det återfinns skillnader i grunden mellan män och kvinnor, 

det vill säga att de har olika förutsättningar och uppfattningar kring vad som anses är accepterat eller 

inte för respektive kön. De ansåg att det finns skillnader i hur de olika könen resonerar gällande i vad de 

får och inte får göra dock ansågs att båda könen tänjer på sina gränser när de befinner sig utomlands.  

 

Jag tror att det finns en allmän skillnad mellan män och kvinnor både fysiskt och psykiskt. Sen 

tror jag att det bli en skillnad i vilka gränser dom pressar, för jag tror inte att gränserna ser lika ut 

för könen.      

 

Det visade sig att oavsett könstillhörighet och ålder diskuterade respondenterna kring det motsatta könet 

och vad de genomgick för förändringar. Det innebar att samtliga redogjorde för det motsatta könets 

beteendeförändringar snarare än för sin egen förändring. Samtliga deltagarna ansåg att det skedde en 

beteendeförändring hos det motsatta könet dock var det enbart ett fåtal som reflekterade över sitt eget 

köns förändringar. Respondenter som tillhörde det lägre åldersspannet oavsett könstillhörighet beskrev 

att de ansåg sig själva genomgå en större beteendeförändring än individer som är äldre än dem själva. 

Det var något som bekräftades av det äldre åldersspannet, då de ansåg att när de var yngre ändrade de 

sitt beteende mer markant när de befann sig på utlandssemester gentemot vad de gör nu.    

5.5 Ojämlikhet  

Det har uttryckts av samtliga respondenter att de anser att det är av betydelse att anpassa sig efter landet 

som besöks och därmed kulturen som finns, dock var det ett fåtal som reflekterade över konsekvenserna 

av deras handlingar. De var enbart en man och en kvinna ur de yngre åldersspannet som nämnde att de 

reflekterade över deras handlingar på så sätt att de funderade över hur de beter sig och att de tycker att 

det är viktigt att representera Sverige. Resterande ansåg sig själva vara så upptagna med att befinna sig 

på semester, därmed försvann fokus från andra och blev mer riktad till dem själva. En av de äldre 

kvinnorna uttryckte sig på följande sätt;   

 

Jag tänker inte på vad mina handlingar för konsekvenser för dom som bor där, men visst förstår 

jag att det jag gör jag påverkar dom som bor och lever där. Och jag kan väl tänka mig att det inte 

alltid är till det positiva.   

 

Ett gemensamt resonemang som framfördes av samtliga var faktumet att det faktiskt befann sig på 

semester.  Att de förtjänat att vara där på grund av de antingen arbetat hela året eller sparat ihop pengar 

under en längre tid för att kunna genomföra resan. Det var därför av vikt för en del av respondenterna att 

de upplevde känslan av att bli uppassad och att de inte ska behöva ägna sig åt vardagssysslor utan 

istället kunna ha möjligheten att slappna av. Respondenterna i det äldre åldersspannet beskrev i någon 

form att de ansåg att deras utlandsvistelse var tidsmässigt begränsad. Det finns därmed inte utrymme för 

att delar av semestern inte ska uppfylla deras förväntningar. De beskrev att de därför förväntar sig att allt 

ska vara av bästa tänkbara kvalitet, gällande service och bemötande, därmed finns inte något utrymme 
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för exempelvis sena leveranser eller ont om personal. Respondenterna skildrade att detta ibland kan leda 

till konflikter i mötet mellan de arbetande och de själva i form av turister. 

 

Jag är ju på semester och då ska jag inte behöva städa å plocka å laga mat, man vill ju bli servad 

hela tiden, vilket jag tycker är ganska viktigt när jag är på semester 

 

Ytterligare en aspekt som framförallt de yngre respondenterna skildrade var den faktor att de upplevde 

att lokalbefolkningen hade en föreställning om att de som turister har det bättre ekonomiskt ställt. Därför 

upplevdes en form av besvikelse från respondenterna, då lokalbefolkningen inte har samma intresse att 

utbyta kulturella erfarenheter som eftersöks. Istället upplever respondenterna att fokus hamnar på deras 

pengar som de inte alltid har. Det beskrevs dock som en fördel att se skandinavisk eller svensk ut. Det 

var något som de manliga deltagarna diskuterade kring och de ansåg att de upplevde ett bättre 

bemötande och nyfikenhet på grund av sitt utseende. Det innebar att möjligheter öppnade sig och ingav 

på ett sätt en trygghet för att respondenterna ansåg att skandinaver har ett relativt bra rykte utomlands. 

De kvinnliga deltagarna redogjorde tvärtom för att de upplevde ett behov av att vara mer försiktig då de 

befinner sig på en utlandsvistelse, det är något de har fått höra från sin omgivning och under sin 

uppväxt. Kvinnorna upplever till större del en känsla av otrygghet på grund av att de befinner sig i ett 

annat land och i en annan kultur. Ytterligare en aspekt som framfördes av samtliga kvinnor var de 

faktum att de såg skandinaviska ut vilket ibland ledde till uppmärksamhet som inte eftersöktes. De 

upplevde på grund av sitt utseende en form av särskiljande från resterande och att de på så sätt blev 

otrygga. Ett resultat av det var att en två av de yngre kvinnorna och en av de äldre uttryckte att de tog på 

sig en mammaroll då de befann sig utomlands på semester. Mammaroll innebar i detta fall att de intog 

en beskyddande roll och kände ett ansvar för de resterande som fanns i gruppen. De uttryckte sig till 

skillnad från männen att de känner behovet av att inta rollen som omhändertagande för att beskydda det 

resterande sällskapet. En av de yngre kvinnorna beskrev det på följande sätt; 

 

Jag känner alltid behovet, när jag och mina tjejkompisar är utomlands att inta rollen som mamma. 

Jag är mer orolig att något ska hända när vi är utomlands än hemma, därför tar jag på mig rollen 

som mamma för att beskydda mina tjejkompisar.    

 

Alla kvinnor upplevde och diskuterade kring att män inte behöver känna sig lika försiktiga, dock hade 

ingen av kvinnorna någon konkret förklaring till varför. De nämnde också att de upplever en större 

trygghet i sällskap med ett killgäng än om de befinner sig med enbart tjejer. 
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6. Analys  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur unga män respektive kvinnor boende i Sverige resonerar 

kring sitt beteende då de reser till ett annat land, och om resandet i sig bidrar till identitetsskapande. 

Vi ämnar att undersöka om individer bedömer det mer legitimt att utföra handlingar som i hemlandet 

anses vara mindre accepterat och om det återfinns någon skillnad mellan dessa föreställningar beroende 

på individens könstillhörighet. Vi har efter genomförd studie funnit återkommande centrala teman. Ett 

av dessa är att samtliga hade en positiv inställning till att resa på utlandssemester, dock skilde sig 

uppfattningen om hur deltagarna uppfattade vad en semester innebär. Det primära för semestern var 

känslan av att få komma iväg och att det var tid och pengar som styrde var resan skulle gå. En annan 

aspekt som är av betydelse är den gällande hur genuskonstruktionerna har en inverkan på hur en man 

respektive en kvinna bör bete sig då de turistar. Det vill säga hur samhället och dess uppfattning är med 

och rekonstruerar innebörden av att vara turist. Diskussion och analys är uppdelad efter de i 

resultatdelen identifierade teman, vilka diskuteras nedan.   

6.1 Resandet som en form av identitetsskapande 

I tidigare forskning konstaterar Hibbert, Dickinson, Gössling och Curtin (2013)  att resandet bidrar till 

identitetsskapande och att turism kan ses som en bekräftelse på en individs identitet. Vidare är detta 

resonemang som finns att återse hos Hyde och Olesen (2011) samt Palmer (2005). Samtliga diskuterar 

kring att turism anses vara identitetsskapande. I studien som genomförts beskriver flertalet respondenter 

oavsett kön att semester har en betydelsefull del i vem de anses vara och vilka de vill vara.  

 

Vidare påstår Hibbert, Dickinson, Gössling och Curtin (2013)  att en individ har möjligheten att inneha 

fler identiteter vid samma tillfälle, vissa blir dock mer framträdande än andra beroende på tidpunkt 

vilket påverkas av kontexten och situationen. Grunden till detta är vem individen befinner sig med och 

vem denne vill vara. Vi anser att det går att urskilja att deltagarna oavsett kön och ålder redogör för att 

utlandssemestern återspeglar vem de är. Vi har dock en föreställning att utlandssemestern kanske 

egentligen speglar vilka de vill vara och att de väljer resmål efter vad som ses som statushöjande i 

andras ögon. Hyde och Olesen (2011) resonerar kring att turisten väljer resmål utefter vad som gynnar 

individen och konstruerar dennes självidentitet. Studien som vi genomfört visar att deltagarna väljer resa 

efter intresse. Samtliga deltagare oavsett kön och ålder redogjorde för att de valde resmål efter intresse, 

dock framkom det tydligare hos männen. För samtliga oavsett kön och ålder var det av vikt att resan de 

genomförde ger en möjlighet att kunna utföra aktiviteter de finner av intresse och för att på så sätt hjälpa 

dem för vidare utveckling av sig själv.  

 

Giddens (2003) redogör för att socialisationsprocessen kan ses som grunden till att en individ utvecklar 

sin individualitet och upplevda frihet, resultatet av processen är utvecklandet av dennes identitet. I 

samband med socialisationsprocessen konstrueras även föreställningen av hur en man respektive kvinna 

bör bete sig. Av respondenterna var det ett antal som redogjorde för att de påbörjade utlandsresandet 

sent i tonåren och att utlandsresandet inte var en naturlig del under deras uppväxt. De beskrev att de 

upplevde en form av osäkerhet och att de ibland kände sig hämmade och valde därmed bort en 

utlandsresa. Det anser vi kan ha orsakats av att dessa individer inte har socialiserats in i turistandet och 

upplever därmed en osäkerhet gällande deras förmåga att med trygghet besöka andra länder och vad 

som förväntas av upplevelsen. Resandet sågs av majoriteten av respondenterna som ständigt aktuellt i 
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deras liv och resandet var något som det diskuterades kring vid olika sociala sammankomster. Det 

innebär också att respondenterna som inte var beresta upplevde en form av utanförskap då en diskussion 

gällande resor fördes. De upplevde att de inte hade något att tillföra till diskussionen och på så sätt 

upplevde de en känsla av utanförskap. En del beskrev det som en motivation till att de senare reste. Som 

tidigare nämnt hade samtliga respondenter en inplanerad utlandsresa inom de närmsta sex månaderna, 

vilket kan ha sin i grund att de ville försäkra sig om att behålla platsen i gemenskapen i respektive 

umgängeskrets.  

 

Hyde och Olesen (2011) beskriver att det är av vikt för individens utveckling och självidentitet att 

genomföra en resa som anses vara unik för att sedan kunna berätta om den, för att på så vis kunna höja 

sin status. Samtliga deltagare i studien uttryckte att det var betydelsefullt att resandet som genomfördes 

särskilde sig från det vanliga. För de äldre deltagarna oavsett kön framkom det att resan bidrog till att de 

upplevde en känsla av att det hade en högre status än hemma. De uttryckte detta i form av att de ville bli 

uppassade, bo mer exklusivt än vad de anses göra hemma. För de yngre deltagarna oavsett kön var det 

av större vikt att resan ansågs vara unik och de ville uppleva landet och kulturen de besökte. 

Sammanfattningsvis är det viktigt för samtliga att resan ger ett berättarvärde, dock uttrycker de 

betydelsen av berättarvärdet på olika sätt beroende på åldersspannet de tillhör.      

 

Goffman (2009) och Giddens (2003) för en diskussion kring att identitet är något som skapas i en 

interaktion med andra människor och samhällets mer globala karaktär har fått en allt större betydelse. I 

dagens samhälle är det av vikt att individen kan anpassa sin identitet det vill säga att identiteten är 

reflexiv. Det innebär att identitet inte ses som något medfött utan är en process som är pågående och 

konstrueras och ombildas konstant. I och med att en identitet inte är något medfött utan något som 

konstrueras söker individen ett sätt att passa in, vilket kan vara en förklaring till att samtliga individer 

hade en inbokad utlandssemester inom de närmsta sex månaderna. Det har i studien framkommit att 

deltagarna dels anpassar sig efter vilka de åker med och landets kultur för att på så sätt bli accepterade. I 

och med att turisten anpassar sig efter situationen styrks föreställningen att individer har en medvetenhet 

kring att deras personlighet och på så sätt formas upplevelser och erfarenheter.  

 

Den genomförda studien visade att det var betydelsefullt för deltagarna att besöka platser som inte anses 

vara uppbyggda kring turister, för att därmed kunna få möjligheten att interagera med lokalbefolkningen 

för att på så sätt utveckla sin egen identitet. När interaktionen med lokalbefolkningen sker kommer 

turisten som Goffman (2009) uttrycker det att medvetet eller omedvetet projicera en definition av 

situationen. Vi anser att turisten kommer nu på grund av projektionen identifiera sig med en specifik roll 

eller grupp i samhället och i detta fall är det rollen som turist. Vidare anser vi att i kontakt med 

lokalbefolkningen finner turisten en vilja att skapa en uppfattning eller tillämpa redan existerande 

information beträffande rollen som turist. Vi anser att i detta möte skapas en splittring för turisten och 

dess identitetsskapande i den mening att individen från början har en uppfattning om lokalbefolkningen 

och att det finns en redan färdig konstruerad roll som individen bör inta som turist. Dessutom har 

lokalbefolkningen redan innan en uppfattning om turisten vilket inte nödvändigtvis speglar vem 

individen till vardags är. Vilket leder till att den uppfattning som finns om turisten blir den uppfattning 

som lokalbefolkningen söker efter att bekräfta. Det är på grund av att det finns en uppfattning om hur en 

turist bör vara som vi anser leder till att en splittring sker och därmed kompliceras identitetsförnyandet. 

Det finns redan förutfattade meningar mellan individer och turist, det vill säga på vilket sätt de bör 
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agera. Föreställningarna återfinns även i relationen turist och lokalbefolkning, då det även där finns 

konstruerade föreställningar kring hur de bör agera.   

 

Att ses som turist har enligt Giddens (2003) sin grund i sociala ”markörer” dessa innebär att individen 

personifieras till att vara turist. Det ”sociala markörerna” markerar ett urskiljande dels mellan 

lokalbefolkningen och turist emellan men även det vardagliga livet och mellan utlandssemester. 

Samtliga deltagare ansåg sig själva vara turister vid en utlandssemester, vilket vi anser bidrar till en 

känsla av grupptillhörighet turister emellan. Det bidrar också samtidigt till ett urskiljande 

lokalbefolkningen och turisterna emellan. 

6.2 Genus 

I studien som vi genomfört framkommer det att individer ändrar sitt beteende när de befinner sig på en 

utlandssemester dock återfinns det inte någon större skillnad gällande män och kvinnor. Det har visat sig 

att oavsett kön sker det en beteendeförändring, det vill säga att båda könen tänjer lika mycket på sina 

gränser. Vi anser dock att det finns en skillnad på gränserna det tänjer, då dessa inte är lika för könen.  

Efter vår tolkning av Connell (2009) och Giddens (2003) har en diskussion förts oss emellan kring att 

individer har sedan födseln socialiserats in i att vara man respektive kvinna och vad det i sin tur innebär.  

Innebörderna är olika beroende på könstillhörighet, därför blir respektive gränser vid en utlandssemester 

olika. Vid genomförd studie återsågs ingen skillnad i hur de olika könen resonerar kring sitt beteende då 

de reser. Anledningen till det ansågs av deltagarna själva bero på att de inte upplevde känslan av att vara 

övervakade på samma sätt som de är hemma. 

 

Genus ses av Connell (2009) som en social struktur och är något som kontinuerligt formas och 

återskapas i vardagen. Männen och kvinnorna i studien upplevde att de kunde genomföra olika saker. 

Vilket de i sin tur ansåg ha sin förklaring i att respektive kön har olika förutsättningar och uppfattningar 

kring vad som anses vara accepterat eller inte. Det anser vi ha sin grund i att könen resonerar och agerar 

utifrån vissa förutsättningar med sin grund i att samhället konstruerar föreställningarna kring hur ett kön 

bör vara. Vidare påvisar Connell (2009) att om individer inte återskapar den sociala strukturen existerar 

den inte. Att vara man eller kvinna ses primärt som en fråga om personlig erfarenhet och är något som 

påverkas av uppväxten eller av olika sociala förhållanden. I studien visar det sig att kvinnorna har en 

annan uppfattning kring hur de ska bete sig, vilket vi anser har sin grund i hur de har uppfostrats. Det 

var även något bekräftades av samtliga kvinnor. Vi anser att det är socialisationsprocessen som ligger 

till grund för detta tankesätt då kvinnorna sedan barndomen har fått med sig hur en kvinna bör vara och 

bete sig i olika sociala sammanhang. Detta resonemang gäller även män då även de har socialiserats in i 

en roll kring hur de bör vara och bete sig.   

 

Som studien visar är det oavsett könstillhörighet lika accepterat att genomföra en beteendeförändring 

vid en utlandsvistelse och det ses som något naturligt och något som bör genomföras, det är nästintill ett 

måste. Vi anser att det skapats en roll det vill säga en turistroll som behöver upprätthållas för att 

resenären ska passa in i den konstruerade rollen. Båda könen behöver genomgå en förändring för att 

passa in i samhällets konstruerade turistroll. Turistrollen anser vi se olika ut beroende på om personen är 

man eller kvinna och att det i sin tur beror på att könsrollerna är av samhället konstruerade olika.    
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Vid intervjuerna framkom att män och kvinnor resonerar kring det motsatta könet till sin fördel. I den 

mening att det motsatta könet förändrar sitt beteende mer åt det negativa hållet och tänjer sina gränser då 

de befinner sig på en utlandssemester. De talade om varandra istället för det egna könets eventuella 

förändring. Männen ansåg att kvinnorna ändrade sitt beteende mer medan kvinnorna ansåg att det var 

männen som stod för den stora beteendeförändringen. Connell (2009) redogör för at flertalet individer 

förmodar att män och kvinnor är varandras psykologiska motsatser vilket vi anser kan var en förklaring 

till att de resonerar kring det motsatta könet som varandras motsatser.  

6.3 Betydelsen av förflyttning i tid och rum 

Det har framkommit i studien att deltagarna anser att det är mer acceptabelt att utföra handlingar som 

inte anses vara accepterade i deras hemmamiljö. Det styrks genom att tillämpa en individs resebeteende 

i Jafaris (1987) trampolinmetafor. I studien beskrev samtliga att de upplever att de intar en 

frigörelseprocess för att fly vardagen. Resan påbörjas redan på en mental nivå i form att det blir ett 

samtalsämne i olika sociala sammanhang. Det kan också anses vara en form av förberedelse för att 

lämna vardagen och för att förbereda sig för att inta destinationen. Därefter har respondenterna intagit 

den turistiska upplivandefasen, de har beskrivit att de under den perioden släpper alla vardagsmåsten 

och gör sig mindre kontaktbara för att distansera sig från sitt vardagliga liv. Det sker en rumslig 

förflyttning och bekräftar ytterligare en distansering för individen då denne inte enbart mentalt befinner 

sig på en annan plats utan även fysiskt då denne fysiskt befinner sig på destinationen. Intervjudeltagarna 

beskrev att de under sin vistelse anpassade sig efter vad de ansåg vara kulturen i landet de för tillfället 

befann sig i. Jafari beskriver att det till viss del krävs att individen överträder sin sociokulturella position 

för att anpassa sig till resan. Det gick att återse på så sätt att vissa av individerna intog en högre status än 

vad de beskrev sig ha hemma. De ansåg sig kunna spendera mer pengar och upplevde därmed att de 

kunde bli uppassade till skillnad från om de skulle befinna sig sin hemmamiljö.  

 

Jafari (1987) beskriver att under utlandsvistelsen ses individens verkliga identitet vara maskerad därmed 

kan individen inta en annan identitet än hemma. Det visar sig i studien att samtliga intervjudeltagare på 

ett eller annat sätt förändrade sin identitet vilket exempelvis kan återfinnas i att dessa anser att det är mer 

accepterat att dricka mer än hemma och köpa sexuella tjänster. I vitalitetsfasen förändras individen till 

att bli en ny person det vill säga turisten. De vill i den nya identiteten uppleva något annat gentemot 

deras vardagliga livsvärld. Därmed utsätter sig individerna för olika former av situationer som i deras 

ögon ses som egentligen ses som mindre accepterade. Den nya miljön som individen nu befinner sig i 

blir dennes vardag och därför intas nya former av rutiner exempelvis högre alkoholkonsumtion.  

 

Den fjärde fasen, återvändarfasen är uppdelad i två faser; tillbakagångsfasen och eftergivandefasen. 

Under denna del av semestern påbörjar turisten sin resa hem och genomgår därför en 

omvandlingsprocess, de anpassar sig till att åka hem till det vardagliga livet. I studien var det ingen av 

respondenterna som konkret uttryckte sig om känslan att åka hem igen. Vi anser dock att det går att 

utläsa mellan raderna att de en tid innan hemfärd börjar fundera kring sin vardag hemma igen. 

Utlandsresan kan liknas vid ett ”utklipp” ur tiden och innebär ett tillstånd som är avskilt från den 

vardagliga tiden. Resandet i sig leder till en distansering från det vardagliga livet och individen har 

därmed en möjlighet till självförnyelse och reflektion. En föreställning vi har är att distanseringen kan 

ses som en förklaring till varför individer upplever det vara accepterat att ändra sitt beteende vid en 

utlandsvistelse. De beskrev att de upplevde känslan av semestern som ett tillstånd av att vara här och nu 
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och leva ut för att sedan återgå till det vardagliga livet. Vi anser att det kan vara en förklaring till att 

dessa individer ändrar beteende då de tillfälligt befinner sig utanför sin vardagliga zon. De intar en roll 

som sitt ”semesterjag” därmed frångår de sin primära samhällsstatus som de har i sitt vardagsliv. Currie 

(1997)  visar på att en del individer till viss del vill bibehålla en del av sitt vardagliga beteende. Det var 

något som vi kunde utläsa utifrån respondenterna i form av att de upplevde att det var av vikt att 

exempelvis fortsätta motionera under sin utlandssemester.  

 

Enligt Currie (1997) tenderar individer att frångå sin vardagliga sociala zon när det kommer till 

interaktion med andra individer. I studien visade det sig att individen tenderade att säga mer ja än nej 

vilket innebar att de utsatte sig själva för interaktion och därmed utmanade sig själva. Samtliga 

respondenter beskrev att de upplevde en känsla av att vara här och nu vid en utlandssemester och ville 

på så sätt hinna med att uppleva så mycket som möjligt. Ytterligare en orsak till att de upplevde denna 

känsla grundar sig i att de skildrade att de upplevde att de under semestervistelsen inte blir lika 

övervakade som hemma. När de befinner sig på semester är det mer troligt att de inte blir igenkända och 

upplever därmed att de kan leva ut. Det kan ha sin grund i den upplevda känslan i att ingen kan bedöma 

dem dessutom är de där enbart för en kort tid och har på ett sätt medvetet intagit en annan roll. 

6.4 Ojämlikhet 

I samhället återfinns enligt Tilly (2000) ojämlikheter där det sker interaktioner individer emellan. Vid 

påbörjandet av reseupplevelsen sker som Elias (1999) uttrycker det en ”vi och dom” positionering. 

Positioneringen anser vi ske på olika nivåer, personen som reser intar en roll som resenär gentemot de 

som blir kvar hemma. I den interaktionen intar resenären ”vi” rollen och de som är kvar i vardagen intar 

en ”dom” position. Det anser vi grunda sig i att det i studien har framkommit att det är enligt deltagarna 

ses som statusbildande att ha möjligheten att resa. Vidare stärks ”vi” rollen då individen anländer till 

destinationen, gentemot lokalbefolkningen som därmed intar positionen ”dom”. Deltagarna beskrev att 

de upplevde svårigheter med att kommunicera med lokalbefolkningen, vilket kan vara en bidragande 

faktor till den upplevda ”vi” och ”dom” känslan. I och med att lokalbefolkningen inte förstår turisterna 

bidrar det ytterligare till den upplevda ”vi” och ”dom” känslan.  

 

I studien har det framkommit att de yngre är mer välvilliga till att kliva ur ”vi” rollen för att jämställas 

med ”dom” alltså lokalbefolkningen.  Det visade sig att de yngre hade en större önskan att frångå den 

turistiska rollen som exempelvis uttryckte de en önskan i att interagera med lokalbefolkningen, för att på 

så sätt uppleva nya situationer och få se det genuina i landet. Vi anser dock att det går att återfinna en 

problematik i önskan då det finns en ojämlikhet turister och lokalbefolkning emellan. Ett exempel på 

problematiken är då en av respondenterna uttryckte sitt missnöje med att lokalbefolkningen fokuserade 

mer på turistens pengar än nyfikenheten som fanns för att lära känna dem. Deltagarens uttryckta 

missnöje anser vi bekräftas som Tilly (2000) redogör för genom att ojämlikheter kan ses som att 

underordnade grupper anpassar sig efter de rådande omständigheterna som påverkas av makt och 

strukturer. Vi betraktar det som att det finns en maktstruktur turister och lokalbefolkning emellan. Redan 

innan turisten har anlänt till destinationen har de två parterna en föreställning om varandra. Det finns 

redan innan resan en omedveten föreställning om att det finns ett ”vi och dom”. Det kan därmed leda till 

att deltagarna upplever det enklare att utföra vissa handlingar på utlandssemestern som anses 

oacceptabla hemma. Deltagarna ansåg att det fanns en högre tolerans gentemot alkoholkonsumtion, 

droger och i vissa fall sexkonsumtion på en utlandssemester. Det anser vi till viss del har sin bakgrund i 
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att turisten distanserar sig från ”dom” i det här fallet lokalbefolkningen. Vi upplever att det finns en 

föreställning likt Elias (1999) resonemang att lokalbefolkningen kan ses av turisten som underlägsen 

och att saknas en förståelse och reflektion för deras livssituation. I studien uttryckte sig dock 

respondenterna att det var av betydelse att anpassa sig efter landet och kulturen de besökte. Det skedde 

dock ingen reflektion kring konsekvenserna av deras handlingar. I och med att det inte skedde en 

reflektion kring vad deras handlingar kan medföra vilket vi anser innebär att de indirekt inte anpassar sig 

efter landet de har sin utlandssemester i. Det anser vi stärka Curries (1997) resonemang kring att turisten 

intar ett ”semesterjag”. Det innebär att turister avskärmar sig och går in i rollen som en turist då de 

befinner sig på en utlandssemester.  

 

Efter genomförd studie anser vi likt Tilly (2000) att det går att återfinna ojämlikhet i alla sociala 

sammanhang vilket innebär att ojämlikhet inte enbart kan ses turister och lokalbefolkning emellan. 

Ojämlikhet kan även som Connell (2009) belyser att det återfinnas könen emellan. Det innebär att det 

finns en ojämlikhet mellan turister och lokalbefolkning men även mellan män och kvinnor. Det betyder 

att det går att återse olika former av ojämlikhets konstellationer ett exempel är den mellan den manliga 

lokalbefolkningen och kvinnliga turister och tvärtom. En intressant aspekt som vi uppmärksammade var 

att oavsett könstillhörighet diskuterades fokuserades det på det motsatta könets beteendeförändring i 

negativ bemärkelse. Det anser vi stärka Tillys (2000), Connells (2009) och Elias (1999) resonemang att 

det återfinns ojämlikhet i olika sociala sammanhang och könen emellan.   
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7. Sammanfattande diskussion  

Innan påbörjad studie föreställde vi oss att individer ändrar sitt beteende då de reser, den föreställningen 

har i studien bekräftats. Det har visat sig att förklaringarna till varför individer genomgår en förändring 

är stora och komplexa och inkluderar många olika faktorer i samhället och i individers uppfattning om 

sig själva och andra. Därför anser vi att det återfinns svårigheter i att se vad det egentligen är som 

påverkar vad. Det har i studien framkommit att deltagarna oavsett genus anser det mer acceptabelt att 

utföra handlingar när de befinner sig utomlands. Det anser vi grunda sig i att de har inställningen att 

semestervistelsen är under en begränsad tidsperiod det vill säga ett ”utklipp” ur tiden. Upplevelsen av att 

vara övervakad finns inte på samma sätt när de befinner sig utanför deras hemmamiljö. Vi föreställer oss 

att känslan av att inte vara övervakad bidrar till att en turist upplever det mindre svårt att testa sina 

gränser, då det inte är någon som bedömer handlingarna. Individer lämnar under en utlandssemester sin 

vardagszon vilket kan vara bidragande till att uppleva att det är accepterat att bli någon annan.  Individer 

får därmed ett tillfälle till att testa en annan roll för att sedan utan problematik och att någon vet återgå 

till den trygga vardagszonen. 

 

En utlandssemester är av betydelse för en individers liv och resan bidrar till att utveckla individers 

identitet. Resan är viktig för att sedan kunna i sociala sammanhang berätta och stärka vem personer är 

och vem de önskar att vara. Med anledning av det ses resandet som en form av identitetsskapande. 

Individer kan på så sätt för en period leva ett annat typ av liv. Genomförd studie har visat att det inte 

finns skillnader könen emellan då det gäller beteendeförändringar, det sker en förändring oavsett kön. 

Hur beteendeförändringen yttrar sig ser olika ut beroende på könstillhörighet. Det anser vi grunda sig i 

att samhället har konstruerat olika föreställningar hur män och kvinnor bör bete sig vilket leder till att de 

agerar olika. Det innebär att det finns en ojämlikhet könen emellan dock visar sig inte ojämlikheten 

enbart könen emellan utan inom sociala grupper som återses i samhället. I studien återses ojämlikhet på 

olika sätt bland annat könen emellan, mellan resenären, den hemmavarande och turist och 

lokalbefolkning emellan. Den ständiga ojämlikheten som finns i samhället leder till att det finns 

skillnader i hur individer resonerar och beter sig i olika situationer. Det yttrar sig på olika sätt beroende 

på om det är en man eller kvinna, turist eller lokalbefolkning. Ojämlikheten bidrar i sin tur till att 

individer uppfattar varandra på olika sätt men även att konflikter kan uppstå. Vi anser att det beror på att 

individer har olika utgångspunkter kring hur de ska vara, vilka ekonomiska förutsättningar de har och 

deras kulturella referenser. 

 

Samtliga faktorer; identitetsskapande, könstillhörighet, ojämlikhet och förflyttningen som sker i tid och 

rum har varit verktyg för att identifiera att individer som förflyttar sig från sin vardagliga zon till en 

utlandssemester intar en specifik roll. Den nya rollen som individer intar väljer vi att kalla turistidentitet. 

En turistidentitet innebär att individer har lämnat sitt vanliga jag hemma för att inta en ny roll där 

gränserna anses kunna förflyttas. Gränserna ter sig dock olika beroende på genus och det grundar sig i 

som tidigare nämnt att individerna har socialiserats in i rollen som man eller kvinna och dess roller och 

förutsättningar. Dessutom har ojämlikheten en påverkan på möjligheten för individer att inta 

turistidentiteten. Vi anser att turistidentiteten likt den vanliga identiteten inte är homogen vilket i sin tur 

innebär att turistidentiteten inte är konstant eller lika individer emellan. Det innebär att turistidentiteten 

likt den vanliga identiteten är något som ständigt förändras och reproduceras.  
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Den genomförda studiens resultat anser vi bidra till att ge stöd åt tidigare forskning. Genom att studera 

ovan nämnda faktorer tillsamman anser vi att det bidrar till en förståelse för att samtliga har en inverkan 

till en individs faktiska beteende på utlandssemestern. Begreppet turistidentitet blir ett verktyg för att 

förstå individers beteende och att det finns en skillnad individer emellan. Turistidentiteten likt identitet i 

allmänhet är föränderlig och nyskapas i samband med att indvider utvecklas. Genom att använda 

verktyget ges en förståelse för att en turist och dess önskemål är föränderlig. Det innebär att resmål 

behöver utvecklas på samma sätt som en turistidentitet för att se till turistens behov och föreställningar.  

  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

I studien har vi identifierat att det är fler faktorer som har en inverkan gällande individers resebeteende 

såsom identitet, individens könstillhörighet och att det återfinns en beständig ojämlikhet i samhället. Vi 

är medvetna om att det finns ytterligare faktorer som påverkar en individs beteende då de reser på en 

utlandssemester. Dessa kan exempelvis vara nationalitet, klasstillhörighet och utbildningsbakgrund.  Vi 

har i denna studie haft ett kvalitativt tillvägagångssätt med fokus på att nå individers personliga tankar. 

En aspekt skulle vara att göra en kvantitativ studie där respektive variabel kan ställas mot varandra för 

att se vilka som har störst respektive minst inverkan på individens faktiska beteende.  

 

Som nämnt inledningsvis har det genomförts ett fåtal studier med fokus på genusperspektiv vilket 

egentligen ses som betydande i många avseenden gällande turismen som helhet både i försäljning, 

marknadsföring och destinationsutveckling. Därför anser vi att det är vikt att belysa detta område och att 

det finns mer att forska kring.     
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Denna intervju som genomförs med dig vill vi se som ett samtal. I intervjun kommer du att vara anonym 

vilket innebär att information som du delar med dig av inte kommer att kunna härledas till dig. Du har 

när som helst under intervjuns gång rätt att avbryta.  

 

 Berätta lite om dig själv, det vill säga allmän information om dig som exempelvis, ålder, 

utbildning, yrke, hur var du bor samt din relationsstatus.  

 Vad är semester för dig? (Är en utlandssemester ett självklart val) 

 Berätta om din senaste utlandssemester. 

 Beskriv utlandssemesterns betydelse för dig? 

 Vad har du för förväntningar när du är ute och reser? 

 Finns det resmål du hellre väljer att åka till, varför är det så? 

 På vilket sätt beter du dig annorlunda gentemot om du är hemma eller bortrest? (i så fall på vilket 

sätt?) 

 Tror du att det finns någon skillnad i hur män och kvinnor beter sig när de är på semester 

utomlands? 

 Beskriv en händelse då du varit på semester utomlands som du inte skulle gjort hemma.  

 Vilken roll har alkohol, droger etcetera haft på resor du gjort? 

 På vilket sätt tänker du på hur du beter dig då du reser på en utlandssemester? 

 Funderar du över konsekvenser för din handling?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


