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Förord 

Denna uppsats är gemensamt skriven av författarna Emelie Kvist och Caroline Öllersten. Vi tar 

därmed gemensamt ansvar för dess innehåll i samtliga delar. Vi vill tacka de åtta unga vuxna 

som deltagit i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka varför unga vuxna väljer att resa. Vidare ämnade studien att 

identifiera vilka faktorer som påverkar en ung vuxen vid val av resmål. Tidigare forskning visade 

att resor generellt kan användas som medel för att stärka och bekräfta en individs identitet samt 

sociala status. Studiens teoretiska utgångspunkter var Bauman och Mays teorier kring livsstil och 

konsumtion, Bourdieus begrepp distinktion, smak, socialt, kulturellt, ekonomiskt samt 

symboliskt kapital och Poons teorier kring nya turister. Studien består av åtta kvalitativa 

intervjuer med unga vuxna i åldrarna 18-25 år. Intervjuerna spelades in och materialet 

transkriberades. Transkriberingarna kodades med marginalmetoden och fyra teman 

identifierades. Dessa teman var: motivation, upplevelse, status samt identitet. De analyserades 

sedan med hjälp utav tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkterna. Resultatet visade 

att studiens unga vuxna använder resor för att stärka den egna identiteten. De använder även 

resor för att stärka socialt status. Detta är en omedveten faktor som gör att unga vuxna väljer att 

resa samt påverkar deras val av resmål. 

Nyckelord: Unga vuxna, resor, identitet, status, upplevelse, motivation 

 

Abstract 

The purpose of this study was to examine why young adults choose to travel. Furthermore, the 

study aimed to identify the factors that influence a young adult when selecting destinations. 

Previous research showed that travel in general can be used as a means to strengthen and confirm 

an individual's identity and social status. The theoretical starting points were Bauman and May’s 

theories on lifestyle and consumption, Bourdieu's concept of distinction, taste, social, cultural, 

economic and symbolic capital and Poon’s theories of new tourists. The study consists of eight 

interviews with young adults aged 18-25. The interviews were recorded and transcribed. The 

material was later encoded with the margin method and four themes were identified. These 

themes were: motivation, experience, status and identity. They were later analyzed with the help 

of previous research and the theoretical tools. The results showed that the study’s young adults 

use trips to strengthen their own identity. They also use trips to strengthen their social status. 

This is an unconscious factor which makes young adults decide to travel. It also influence their 

choice of destination.  

Keywords: Young adult, travel, identity, social status, experience, motivation 
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1. Inledning                         

I semesterresor investeras energi, pengar och tid samtidigt som resor är med och producerar 

världens största industri. Genom beräkningar från turismorganisationer kommer cirka två 

miljarder människor år 2020 att göra en resa utomlands. Att resa betraktas idag som en väsentlig 

del av våra liv (Löfgren, 1999, s. 57). Människor söker ständigt efter förbättringar i sitt liv och 

detta är något som resandet bidrar till att skapa. Resandet ses inte längre som en flykt från 

vardagen utan istället som en förlängning av den (Poon, 1993, s. 122). Fritid är en del av 

vardagen och därför är det inte längre viktigt att resa bort för avkoppling utan istället för att få 

nya erfarenheter, ha roligt och vidga sina vyer (Poon, 1993, s. 129-130). Resenärer är numera 

mer flexibla, beresta samt spontana. De är även mer krävande (Poon, 1993, s. 113).  

Människor i dagens samhälle efterfrågar en stor valfrihet kring resmål. I och med en ökad 

disponibel inkomst har utbudet av resmål och destinationer ökat. Detta leder till att fler väljer att 

resa. Resmål som anses vara exotiska med lyxiga boenden är något som inspirerar till att resa. 

Denna valfrihet gäller även hur individer beter sig under resan. Fler väljer att ägna sig åt 

aktiviteter på egen hand under resan trots att de är i ett resesällskap. Det är under semestertiden 

som individer har möjlighet att spendera tid på intressen. Resor kan ses som ett medel för att 

uttrycka det egna jaget. Resor kan även visa vem en individ vill vara. Val av resmål representerar 

en individs personlighet och det är viktigt att en resa representerar det egna jaget samt 

självbilden. Att resa kan även inbringa status. Det är inte resan i sig utan det är vad en individ 

ägnar sig åt under själva resan som medför status. Det är viktigt att en resa erbjuder unika 

upplevelser som individer sedan kan berätta om. Det är även viktigt för människor i dagens 

samhälle att en upplevelse är individuell, självständig och unik. Att resa till resmål som få andra 

tidigare besökt är något som eftersöks (Semesterrapport, 2014). 

Att samla på resor och berätta om sitt resande är även något som människor strävar efter 

(Andersson, 1999, s. 174). Dagens individualism och behov av att bekräfta sin identitet gör att 

det är viktigt att vara unik. Detta är något som kan påverka val av resmål. Charterresor och 

massturism är något som dagens turister undviker. De är istället intresserade av att uppleva nya 

saker, att få erfarenheter samt skapa minnen (Poon, 1993, s. 141). Unga vuxna i dagens samhälle 

reser mycket (ITB World Travel Trends Report, 2013, s. 20). Resandet ses som ett medel för att 

bekräfta den egna identiteten samt höja en individs status. Unga vuxna är i början av vuxenlivet 

och betraktas som en tid då det finns möjlighet till att hitta sin identitet. De beslut som tas under 

denna period kan ha betydelse för hur deras framtid kommer se ut (Wängqvist, 2013). Detta fick 

oss att fundera kring varför unga vuxna väljer att resa. Vilken betydelse har resor för unga 

vuxna? Vad har de för motiv till att resa? Reser de för stärka sin identitet eller för att få nya 

erfarenheter? Använder unga vuxna resor för att höja deras sociala status?  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka varför unga vuxna väljer att resa. Vidare ämnar studien att 

identifiera vilka faktorer som påverkar en ung vuxen vid val av resmål.   

1.2 Frågeställningar 

● Varför väljer unga vuxna att resa? 

● Vilka faktorer påverkar en ung vuxen vid val av resmål? 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar på åtta unga vuxna resenärer i åldern 18-25 år som har rest utomlands på 

semester minst en gång. Vi är medvetna om att unga vuxna kan avgränsas till andra ålderspann. 

Dock har vi som författare valt att avgränsa oss till det tidigare nämnda åldersspannet. Se 

rubriken Urval i metodavsnittet för en mer ingående beskrivning kring studiens urval. 
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2. Tidigare forskning 

Kandidatuppsatsen ”Man vill ju samla coolpoints” handlar om hur resenärer använder sociala 

medier för att visa upp en positiv självbild genom resor. Studiens resultat visar att resor är en 

statushöjande aktivitet i och med att de tilldelas positiva särdrag. Studien visar även att individer 

som visar upp sitt resande på sociala medier kan påverka hur andra reser (Munter & Erfass, 

2012). Ett av de viktigaste målen med att umgås med andra människor är att uppnå socialt status 

i  de grupper som individer tillhör. Status definieras genom hur mycket respekt och inflytande en 

person har i andras ögon (Anderson et al., 2001). Socialt status kan även uttryckas via resande. 

Pappas (2014) menar att en individ inte enbart reser för att koppla av eller att besöka olika 

platser utan använder även sitt resande för att stärka sitt sociala status. Resande kan användas 

som ett medel för att bekräfta den sociala positionen gentemot vänner, familj och bekanta. 

Pappas (2014) resultat visar att avstånd är den viktigaste faktorn gällande hur socialt status 

uttrycks. Ju längre bort en plats är belägen desto större chans är det att platsen besöks. Detta ökar 

i sin tur även chanserna för att stärka sitt sociala status. Två andra viktiga faktorer är hur höga 

kostnaderna är samt kulturellt värde (Pappas, 2014). Européer reser minst en gång om året 

oavsett hur den ekonomiska situationen ser ut. Att inte resa någonstans kan peka på ohälsa eller 

en bristfällig arbetssituation. Detta leder till att det blir ett tvång att resa för att påvisa sitt status. 

Att ta semester handlar därmed inte enbart om att koppla av (Vanhove, 1997).  

Konsumtion är även något som bekräftar ställningen gentemot andra. Föremål kommunicerar 

icke-verbalt och uttrycker individers identiteter genom konsumtion (Belk, Bahn & Mayer, 1982). 

Souvenirer kan förlänga känslan av att resa men alla materiella varor kan ha ett symboliskt 

värde. Värdet kan sedan användas för att påvisa socialt status. Produkter används för att öka 

självvärdet och bekräfta identiteter. Det symboliska värdet bestäms dock av andra medlemmar i 

den sociala gruppen som individen associeras med. Turismupplevelser ses som något 

immateriellt. Detta gör det svårt för andra att se det symboliska värdet som en person bär på 

inom sig. Där kan souvenirer hjälpa till med att visa att en resa har genomförts. Souvenirer eller 

fotografier kan ses som en statussymbol och den immateriella upplevelsen blir materiell genom 

en souvenir. Detta bevisar det faktumet att resan har skett (Brown, 1992). Våra egendomar 

reflekterar vår identitet. Det skapar jaget, uttrycker en individs bakgrund, bedrifter, kulturella 

värden, socialt status samt relationer med andra människor. Individers föreställningar om jaget 

kan kopplas till ägodelar, tjänster och turismdestinationer som besöks (Belk, 1988).  

Desforges (2000) har undersökt sambandet mellan en resa och självidentitet för att förstå 

turismkonsumtion. Han fokuserar på två beståndsdelar: brittiska resenärers första långdistansresa 

utanför Europas gränser och hemkomst där resan används för att uppvisa den nya 

självidentiteten. Resultatet visar att vid beslut av långdistansresor spelade den aktuella livsstilen 

och identiteten en stor roll. Detta menar Desforges (2000) bero på att de ger erfarenheter som 

används för att påvisa den nya självidentiteten. De i studien som hade sociala liv och nätverk där 

resor diskuteras såg detta som en plattform där de kunde förmedla sin nya identitet (Desforges, 
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2000). Turister utvecklar inte enbart en lojalitet till en destination på grund av service, boende, 

badplatser eller liknande, utan också på grund av destinationens förmåga att stadga självbilden 

och den sociala identiteten. Turister tenderar att återvända till destinationer på grund av 

symboliska egenskaper och huruvida destinationens image reflekterar självbilden. Detta gör det 

möjligt att definiera olika typer av turister i samhället, men gör det även möjligt för turister att 

associera sig till diverse sociala grupper. Turister som kan koppla sin självbild ihop med en 

destinations varumärke tenderar att besöka destinationen igen eller rekommendera den till andra i 

framtiden (Ekinci, Sirakaya-Turk & Preciado, 2013) 

Andersson (1999) skriver om resenärer och hur de efter sin allra första resa fastnade i själva 

resandet och hur de nyss hemkomna från en resa nästan omgående börjar planera för nästa. 

Resenärer vill gärna berätta för andra om sina resor och att resa till nya platser, att upptäcka det 

okända och att samla på resor är enligt Andersson (1999) en ambition. Att samla på upplevelser 

kan vara en passion. Passionen är inte endast upplevelsen i sig utan även besväret och nöjet att 

uppnå och senare kunna blicka tillbaka på den. Resenärer kan samla på resor och unika 

upplevelser och även tävla mot andra i hur många länder de har besökt eller vad de har varit med 

om för ovanligt under en resa. Resor och upplevelser blir därmed socialt definierade då resenären 

ser dessa som milstolpar. Souvenirer kan även resenären samla på men enligt Andersson (1999) 

är det främst upplevelser som resenärer samlar på (Andersson, 1999).  

Goossens (2000) har undersökt samband mellan motivation till resande och val av resmål. Ur ett 

marknadsföringsperspektiv har push- och pullfaktorer en stor inverkan. Pushfaktorn står för 

individers känslomässiga behov medan pullfaktorn står för de känslomässiga fördelar som kan 

uppstå. Ur ett informationsbehandlingsperspektiv menar dock Goossens (2000) att mentala bilder 

av platsen är en motiverande kraft som förmedlar känslomässiga upplevelser (Goossens, 2000). 
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3. Teori 

3.1 Livsstil och konsumtion 

Vi ämnar i denna studie att undersöka varför unga vuxna väljer att resa samt vilka faktorer som 

påverkar när unga vuxna väljer resmål. Livsstil och konsumtion är viktiga faktorer hos en ung 

vuxen som ska bege sig in i vuxenlivet. Livsstilen i västvärlden anser Bauman och May (2004) 

vara nära sammankopplad med konsumtion. Konsumtionen sker utan någon vidare reflektion 

men när individer väl reflekterar kring konsumtion försvarar de sig med att den kan tillfredsställa 

behov som ännu inte är tillfredsställda. Behov kan se annorlunda ut, vissa är fundamentala för 

vår överlevnad medan vissa andra hör till meningsfullheten inom den sociala strukturen. 

Handlingar motiveras i de flesta fall av behov (Bauman & May, 2004, s. 96). 

 

Enligt Bauman och May (2004) finns det identiteter som konsumenten kan välja mellan. Reklam 

lägger ned tid på att skapa varor som ska passa till en viss livsstil. Konsumenten kan genom detta 

medvetet köpa symboler för den specifika identitet som eftersträvas. Genom marknaden som 

tillhandahåller verktyg för identitetsbyggande kan det byggas ett eget specialtillverkat jag. 

Individer kan även själva välja hur de vill framställas (Bauman & May, 2004, s. 122).  

Bauman och May (2004) menar att det en individ köper och äger består den av. Att se till vad, 

varför och var ägodelarna anskaffas kan visa vem en individ är och vem den kan tänkas vilja bli 

(Bauman & May, 2004, s. 207). Reklam och dess produkter är omsorgsfullt vinklade till att 

attrahera en viss livsstil. Det som säljs är inte endast användarvärdet utan även dess symboliska 

innebörd till en specifik livsstil. Genom marknadens skiftande varor kan en individ visa om 

moderna trender följs. Varor förkastas och ersätts av annat för att de inte längre anses vara 

moderna. En individ visar sig modern genom att köpa nya varor och detta kan sedan bevisa 

individens sociala kapacitet. Varor är moderna så länge inte samtliga konsumenter köper samma 

vara (Bauman & May, 2004, s. 207-208). Då denna studie fokuserar på unga vuxna och deras val 

av resmål, hur och varför de konsumerar en resa anser vi att Bauman och Mays (2004) teorier om 

konsumtion och identitet är användbara till vår studie. 

3.2 Distinktion, kapital och smak 

I denna studie söker vi efter faktorer som påverkar unga vuxna när de väljer resmål och vi anser 

att det är viktigt att förstå hur individers bakgrund, uppväxt samt hur socialisation påverkar 

beslut. Distinktion, att skilja sig från andra, är enligt Bourdieu (1997) något som inte behöver 

vara något som medvetet eftersträvas. ”Distinktionen är lönande eftersom den uttrycker olikhet, 

avstånd, eftersom den skiljer sig från den vanliga.” (Bourdieu, 1997, s. 23). Distinktionen kan 

vara skillnader som finns hos personer, till exempel en dialekt (Bourdieu, 1997, s. 261).  
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De olika formerna av kapital definierar klasstillhörighet som i sin tur bestämmer maktposition 

(Bourdieu, 1984, s. 315-316). Socialt kapital är de resurser som en person innehar via tillhörighet 

till en grupp, skriver Järvinen (2007) i sitt kapitel om Bourdieu. Det handlar om tillhörande av 

kontakter och nätverk. Kulturellt kapital handlar om att under uppväxttiden blivit skolad om 

konst, språk, historia och liknande. Ekonomiskt kapital är de materiella resurser en person 

innehar (Järvinen, 2007, s 268).  

Symboliskt kapital menar Bourdieu (1984) är något som skiljer människor åt. Det symboliska 

kapitalet ger en grupp fördelar och skiljer gruppen från andra (Bourdieu, 1984, s. 291). 

Symboliskt kapital handlar om att besitta ett gott anseende och stolthet. Symboliskt kapital 

handlar även om sökandet efter erkännande och konfirmation från andra. Detta är något som är 

en viktig del av gemenskapen med andra individer. För att någon ska anses vara hedersfull 

behövs det ett erkännande från andra. Det är först när andra bekräftar särskilda gärningar eller 

karaktärsdag som heder kan uppnås. Symboliskt kapital kan alltså tilldelas oavsett vilken 

handling som genomförs, så länge den attribueras som positiv. Beslutet om detta tas av andra 

(Järvinen, 2007, s 263-264). Symboliskt kapital utgörs av det ekonomiska, kulturella och sociala 

kapital som en person besitter (Järvinen, 2007, s 268-269). 

Smak bestämmer ägodelar såsom till exempel kläder, böcker eller partner. Att en individ hittar 

föremål som passar den individuella smaken menar Bourdieu (1997) är att bekräfta identiteten, 

att hitta sig själv. Smaken identifierar föremål som individer har svårt att själva hitta (Bourdieu, 

1997, s. 177-178). Bourdieus (1984, 1997, 2007) teorier behandlar hur individer skapas, hur de 

får nya erfarenheter samt vilka bakomliggande faktorer som påverkar det vardagliga livet. Detta 

anser vi som författare spela en stor roll i beslutstagandet av resmål hos unga vuxna och därför 

appliceras dessa teorier i studien. 

3.3 Nya turister 

Dagens turister, som i vår studie är unga vuxna, efterfrågar mer än bara sol och bad. Poons 

(1993) teori bygger på hur trenderna inom turism kommer förändras. Poon (1993) menar att i och 

med att turismindustrin förändras så skiftar även turisters beteende och val av resmål. När 

turismen tog fart var det massturismen som styrde var människor åkte. Idag är turister mer 

erfarna med förändrade värderingar och har en större förståelse för andra kulturer. Poon (1993) 

kallar dessa turister för nya turister. De karaktäriseras av att de reser “bara för att” och de har en 

mer flexibel livsstil med mer fritid till att resa. De är även självständiga, spontana och 

oberäkneliga. I och med att konsumentbeteenden har förändrats ställs det högre krav på resmål. 

Nya turister efterfrågar bättre kvalitet, fler möjligheter till att upptäcka samt att få valuta för 

pengarna (Poon, 1993, s. 113). Gamla turister efterfrågade enligt Poon (1993) endast två 

faktorer: det skulle vara billigt och varmt. Nya turister menar Poon (1993) efterfrågar mer än att 

bara vistas i solen (Poon, 1993, s. 118).  
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Dagens konsumenter är inte nöjda med endast en valmöjlighet utan vill ha ett brett utbud. Nya 

turister är inte intresserade av att besöka samma resmål som vänner och familj redan har besökt. 

En annan aspekt som nya turister efterfrågar är att kunna vara aktiv på semestern. Att prova på 

nya saker, att uppleva en ny kultur och att se sevärdheter är viktigt för dagens turister. Den nya 

turisten söker dessutom efter det autentiska och genuina när de reser. Det är viktigt det finns en 

vacker natur, fina byggnader och en bra miljö på resmålet för den nya turisten (Poon, 1993, s. 

120-123). 

Att ha en solbränna sågs som en statussymbol på 1920-talet, men idag kan i stort sett vem som 

helst få en solbränna i och med att det är billigt att resa. Därför tenderar de nya turisterna att söka 

sig till andra ställen för att bekräfta sin individualitet (Poon, 1993, s. 124-125). Turister förr hade 

inga problem med att vara en av många som besökte en plats men det har blivit allt viktigare för 

konsumenter att sticka ut, att vara annorlunda och separera sig från massan (Poon, 1993, s. 141). 

Poon (1993) förutser att resmål därför bör erbjuda något annat än bara sol. Nya turister vill 

utforska det okända. De vill vidga sina vyer och få nya perspektiv på omvärlden genom att förstå 

andra kulturer (Poon, 1993, s. 126). Denna teori är relevant till vår studie då den förutser vad 

dagens turister eftersöker. Detta kan vi applicera på vårt resultat. 
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4. Metod 

4.1 Motivering av metodval  

Vi ansåg med tanke på studiens syfte att den kvalitativa metoden var bäst lämpad för vår 

undersökning då vi vill generera ny kunskap (Aspers, 2007, s.11). För att besvara studiens 

frågeställningar genomfördes intervjuer. Graden av struktur i intervjuer är varierande och i denna 

studie har vi använt oss av den semistrukturerade intervjun (Aspers, 2007, s. 137). Vår avsikt 

med intervjuerna var att belysa respondenternas egna känslor, tankar och upplevelser kring 

ämnet och enligt Bryman (2011) är tanken med kvalitativa intervjuer att uppnå en förståelse av 

ett fenomen. Intresset ligger således i respondentens åsikter och värderingar (Bryman, 2011, s. 

413). 

4.2 Urval  

Valet av respondenter har skett genom ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010, s. 140).  Samtliga av 

studiens åtta respondenter var antingen bekanta till båda författarna eller till en av författarna. De 

tillhör dock inte samma bekantskapskrets. Vi var intresserade av att undersöka eventuella 

variationer och mönster hos unga vuxna i åldern 18-25 år och därför ansåg vi att denna 

urvalsmetod var lämplig till vår studie. Trost (2010) menar att det inte är av intresse att urvalet är 

statistiskt representativt utan att intresset bör ligga i att finna mönster eller variationer i 

intervjupersonernas svar. Ett bekvämlighetsurval kan dock ge egendomliga svar (Trost, 2010, s. 

140-141). Detta anser vi inte har skett i vår studie. Vi kunde tidigt urskilja gemensamma mönster 

i respondenternas svar. När samtliga intervjuer var genomförda kunde dessa mönster bekräftas 

och fastställas.  

För att respondenterna skulle ha möjlighet till delta i studien ställdes två krav: dels att de var 

mellan 18 och 25 år och dels att de skulle ha rest utomlands på semester minst en gång. Att det 

efterfrågades att respondenterna hade rest utomlands minst en gång berodde på att studien 

behandlar erfarenheter kring resor. Därmed ställdes detta krav. Sex av studiens respondenter var 

kvinnor och två var män. Det var inte ett medvetet val att intervjua fler kvinnor än män. Det 

snarare blev så för att vår bekantskapskrets består av fler kvinnor än män. Respondenterna var 

mellan 18-25 år och vi valde att kalla detta ålderspann för unga vuxna. Att vara ung vuxen är en 

period där många viktiga beslut om framtiden tas (Wängqvist, 2013). Efter studentexamen anser 

vi att identitetssökandet börjar. Innan studenten anser vi att unga inte har en stor kontroll över 

sina liv och är beroende av sina föräldrar. I och med frigörelsen från föräldrarna blir det allt 

viktigare att hitta sin plats i samhället. Det är även då vi anser att vuxenlivet tar sin start då unga 

vuxna börjar få en inkomst och kan ge sig ut på resor. Som det nämndes i inledningen reser unga 

vuxna alltmer (ITB World Travel Trends Report, 2013, s. 20). Resor kan stärka en individs 

identitet men även socialt status (Poon, 1993) och vi anser att unga vuxna söker efter båda dessa 

egenskaper. Därför valdes denna urvalsgrupp till studien.  
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4.3 Presentation av respondenter 

För att garantera respondenterna anonymitet valde vi att ge dem fingerade namn. En kort 

presentation av studiens respondenter ges i nedanstående tabell. I resultatdelen presenteras de 

unga vuxna mer ingående.  

Viktor 25 år 

Sandra 24 år 

Olivia 24 år 

Linnea 22 år 

Anna 24 år 

Filip 22 år 

Maja 19 år 

Julia 23 år 

 

4.4 Datainsamling 

Studiens respondenter kontaktades via chattfunktionen på Facebook, genom telefonsamtal och 

SMS. Vid kontaktillfället informerades respondenterna sparsamt om studiens syfte och det 

faktum att intervjun skulle användas i en kandidatuppsats i Turismvetenskap. De tillfrågades 

även om deras ålder och om de hade rest utomlands minst en gång. Detta för att kunna fastställa 

deras möjlighet till att delta i studien. Efter respondentens godkännande till intervjun gavs det 

förslag på vecka när intervjun kunde genomföras. För att underlätta deltagandet fick 

respondenten själv välja vilket dag, tid och plats som var lämplig för intervju. Att respondenterna 

själva fick välja en miljö där de kände sig trygga kan enligt Trost (2010) leda till att de ger mer 

utförliga svar (Trost, 2010, s. 65-66).  

En intervjuguide utformades innan intervjuprocessen påbörjades. Detta för att underlätta vid 

intervjutillfället och för att få en struktur på intervjun. Intervjuguiden bestod av ett antal frågor 

samt följdfrågor vilket gjorde det till en semistrukturerad intervju (Aspers, 2011, s. 143). 

Åtta intervjuer genomfördes. Intervjuerna varade mellan 20 till 30 minuter. Vi strävade efter att 

intervjuerna skulle genomföras på platser utan störningsmoment. Intervjun med Viktor skedde i 

ett grupprum på Södertörns Högskola. Intervjun med Sandra var på en uteservering i Stockholm. 

Ingen annan gäst på caféet satt tillräckligt nära för att höra vad som sades under intervjun och 

kunde därför inte heller eventuellt påverka respondentens svar. Intervjun med Olivia skedde även 

på ett café i Stockholm utan störningsmoment då vi satt vid ett avlägset bord. Inga andra gäster, 

eller andra som eventuellt kunde störa, var i närheten under intervjun. Intervjuerna med Linnea 
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och Filip skedde hemma hos en av studiens författare. Intervjuerna med Anna, Maja och Julia 

skedde hemma hos varje enskild respondent.  

Båda författarna deltog under samtliga intervjutillfällen. Detta var ett medvetet val då vi ansåg 

att det kunde vara en fördel att ge varandra stöd under intervjun samt att bådas perspektiv på 

svaren kunde leda till en ökad förståelse. Två författare kan stötta varandra och om de har ett bra 

samspel kan intervjun ge en ökad förståelse samt ett bredare material (Trost, 2010, s. 67). Innan 

intervjuerna påbörjades valdes det att dela upp frågorna sinsemellan för att båda författarna 

skulle vara aktiva under intervjutillfället. Då det var en semistrukturerad intervju ställdes det 

följdfrågor när författarna ansåg att det var nödvändigt. Frågor utvecklades eller förklarades även 

när det ansågs att respondenten hade svårt att besvara frågan. Detta för att få så uttömmande svar 

som möjligt. Respondenterna tillfrågades efter intervjun var avslutad om de eventuellt ville lägga 

till något. Vi frågade även om vi fick återkomma vid frågor eller om materialet behövde 

kompletteras. Respondenterna meddelades även om att de fick återkomma till oss om de hade 

något att tillägga. Vi har dock inte behövt kontakta varandra i efterhand. En mättnadskänsla 

uppstod efter sju intervjuer men det valdes ändå att genomföra ytterligare en intervju för att 

bekräfta mättnadskänslan. Respondenterna gav liknande svar och genomgående teman 

identifierades. Vi ansåg därmed att vi hade samlat in tillräckligt material för att kunna besvara 

studiens frågeställningar (jfr, Eisenhardt, 1989). 

4.5 Forskningsetiska principer 

I denna studie har vi under intervjuerna utgått ifrån Vetenskapsrådets fyra huvudkrav gällande 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Innan ljudupptagningen startades vid samtliga 

intervjutillfällen tillfrågades respondenterna om samtycke till att bli ljudinspelade. De 

tillfrågades sedan när ljudupptagningen startats om samtycke till intervjun. Respondenterna 

informerades om att materialet från intervjun skulle komma att användas i en kandidatuppsats i 

Turismvetenskap på Södertörns Högskola. För att respondenterna skulle känna sig bekväma och 

tala fritt kring ämnet samt att ge så utförliga svar som möjligt garanterades de anonymitet genom 

att bli tilldelade andra namn. Personnamn och specifika platser anonymiserades för att undvika 

att respondenterna skulle kunna identifieras. Vi informerade respondenterna om att deltagandet 

var frivilligt och att de hade rätt till att avbryta intervjun. Vi upplyste även respondenterna om att 

materialet från intervjuerna inte skulle komma användas i något annat sammanhang eller syfte 

samt att ljudupptagningen skulle raderas efter transkriberingen. Detta gjordes för att undvika att 

intervjumaterialet skulle användas vid ett annat tillfälle eller av obehöriga (jfr, Vetenskapsrådet, 

2002). Respondenterna informerades sedan om studiens syfte, dock sparsamt då vi ansåg att ett 

alltför informativt syfte eventuellt kunde styra respondenterna i deras svar. Det syfte som lästes 

upp för respondenterna innan intervjun löd: Syftet med denna studie är att undersöka vad som 

spelar in vid val av resmål. 
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4.6 Bearbetning  

Efter att intervjuerna genomfördes transkriberades materialet. Enligt Bryman (2011) bör detta 

göras ordagrant då kvalitativa forskare är intresserade av vad respondenten säger samt på vilket 

sätt respondenten säger det (Bryman, 2011, s. 428). Vid transkriberingen av intervjuerna valde vi 

att ändra talspråk till skriftspråk. Ord som till exempel ”sån” skrevs ut som ordet ”sådan”. Detta 

gjordes för att öka textens läsvänlighet utan att svarens innebörd förändrades. Pauser, 

hummanden och skratt skrevs ut om det ansågs att de hade betydelse för vad som sades. Enligt 

Aspers (2011) skrivs endast pauser och hummanden ut om de anses ha betydelse för meningen 

(Aspers, 2011, s. 156). 

Vi valde att dela upp transkriberingen mellan oss författare och transkriberade därmed fyra 

intervjuer var. Innan transkriberingen påbörjades bestämdes det hur materialet skulle skrivas ut 

för att få så liknande transkriberingar som möjligt. Detta för att underlätta kodningen av 

materialet. Efter varje intervju diskuterades det likheter eller skillnader i respondenternas svar. 

Det diskuterades även eventuella teman som kunde användas i analysen av materialet.  

Vi valde att använda oss utav marginalmetoden som innebär att utskrivet material markeras med 

olika färger efter teman. Detta görs för att få en bättre överblick av materialet (Aspers, 2011, s. 

184-185). När samtliga intervjuer var transkriberade skrevs intervjuerna ut på ark. De teman som 

tidigare diskuterats kunde fastställas och fyra teman valdes: motivation, upplevelse, status och 

identitet. När respondenterna pratade om varför de reser identifierades motivation som ett tema. 

Det andra temat upplevelse fastställdes genom att respondenterna berättade vad de efterfrågade 

på ett resmål. Status blev det tredje temat då det framgick hur respondenterna jämför samt 

diskuterar om resmål med andra. Det fjärde temat identitet uppkom i och med att respondenterna 

kopplade resmål och resor till sin egen självbild. Sedan valdes färger ut till respektive tema. Vi 

gick noggrant igenom varje transkribering tillsammans och markerade citat med tillhörande färg. 

Vi skrev även namn på baksidan för att enkelt se vem som citatet tillhörde. Sedan klipptes 

färgmarkeringarna ut och sorterades efter tema. När empirin sammanställdes användes de 

urklippta styckena för att sedan sammanställas under respektive tema i resultatdelen. För att göra 

citaten mer läsvänliga och begripliga valde vi att justera språket en aning. Detta gjordes dock 

med försiktighet för att undvika att meningens innebörd förändrades. Presentationen av 

respondenterna i empiridelen består av de delar av materialet som inte kunde placeras under ett 

tema. Därmed har allt material från datainsamlingen använts. Vi upplevde inte att någon del av 

materialet var irrelevant.  

4.7 Bedömning av urval och vald teori 

Vi anser att det faktum att vi som författare är bekanta med respondenterna inte har varit något 

problem. Vi upplevde istället att detta gjorde att respondenterna var bekväma med att prata fritt 

och svara ärligt kring ämnet. Dock bör det nämnas att respondenterna inte ingår i författarnas 
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närmsta bekantskapskrets och att de inte är bekanta med varandra. Att båda författarna deltog vid 

intervjutillfällena anser vi ha påverkat studiens resultat positivt. Vi anser att vår samspelhet 

under intervjuerna har genererat uttömmande svar och i sin tur mer material att arbeta med. Delar 

av tidigare forskning och teori baseras på äldre material. Trots detta ansågs teorierna vara 

relevanta till studien och har därmed använts.  
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5. Empiri 

Presentation av respondenter 

Viktor är 25 år gammal. Viktor tenderar att åka tillbaka till samma resmål flera gånger då han 

oftast har en koppling till resmålet, till exempel genom sin familj. Han har rest till Nordamerika, 

Turkiet, Thailand och Madeira. 

Sandra är 24 år. Sandra har genom sin kyrka rest till länder som Bulgarien, Bosnien, Nicaragua 

och Uganda. Hon har även åkt på semesterresor till Egypten, Kap Verde och Kanarieöarna. 

Sandra reser för att uppleva äventyr och spänning men även för att få roliga erfarenheter. 

Olivia är 24 år gammal. Olivia reser för att upptäcka. Hon reser gärna till storstäder som London 

och Barcelona men även till andra resmål där hon kan shoppa, sola och bada.  

Linnea är 22 år. Hon och har rest lite överallt och har mest åkt på familjeresor och nöjesresor. 

Hon har rest mycket i Europa men även till Kanada och USA. Linnea reser dit där det känns 

spännande och intressant. Hon åker inte på solsemester utan åker till ställen där det finns saker 

att göra. 

Anna är 24 år. När hon var liten reste hon och hennes familj mycket med bil och husvagn genom 

Europa. Annas resor har främst varit till städer i Europa som London, Prag, Paris och olika städer 

i Tyskland och hon reser för att uppleva nya saker och nya ställen.  

Filip är 22 år gammal. Han har rest till Thailand, USA, Mallorca, Rhodos och Turkiet. De flesta 

av resorna har varit tillsammans med familjen. Han reser för att bryta rutiner, ha roligt och för att 

skapa minnen.  

Maja är 19 år. Hon har åkt på flera charterresor till Rhodos med familjen och en festresa till 

Magaluf med sina vänner. Hon har även varit i Gran Canaria, Thailand, Singapore och London. 

Hon reser för avslappning och för att komma bort från vardagen. 

Julia är 23 år. Hon har för det mesta åkt på solresor och charterresor till Kroatien, Spanien och 

Thailand. Julia reser främst för att få avkoppling, äta god mat och för att få ett miljöombyte. 
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5.1 Motivation 

Ett genomgående tema som uppkom från intervjuerna var olika motiv till att resa. Motiven till att 

resa varierar mellan respondenterna men de huvudsakliga motiven är att komma bort från 

vardagen, bryta rutiner och att skapa nya minnen. Några andra viktiga motiv till att resa är 

äventyr, nöje, resa med familjen och upptäcka en annan kultur. “Det är tråkigt att vara hemma 

bara. Man måste bryta sina rutiner. Man kan inte alltid gå hemma bara… Det är roligt. Få 

minnen. Det är väl det man lever på.” (Filip). Sandra berättar att hon efterfrågar aktiviteter på 

resmålet såsom snorkling och surfning. Andra faktorer som god mat, vackert hav och vita 

stränder upplever hon även vara viktiga aspekter.  

Det som respondenterna efterfrågar när resor bokas är att det ska vara relativt billigt. Fyra av 

respondenterna påpekar att de gärna betalar mer för att få ett finare boende med högre standard. 

Sandra berättar att ju högre inkomst hon och hennes man har desto finare hotell har de kunnat 

välja. Sandra uttrycker att i och med att de spenderade mer pengar på deras senaste resa upplevde 

hon och hennes man att de “fick blodad tand”. Sandra menar att de i framtiden kommer välja 

hotell med hög standard för att få en bättre vistelse.  

Resans avstånd är också något som har betydelse när respondenterna väljer resmål. För Olivia 

spelar avståndet en stor roll i och med att hon vill åka så långt bort som möjligt när hon reser.  

Sandra, Anna, Filip och Julia menar att ju mer tid de har att lägga på semester desto längre bort 

kan de tänka sig att åka. Att flyga till resmål längre bort, till exempel Thailand, är något som 

respondenterna menar är i stort sett bortkastad tid om semestern endast är en vecka. Den tiden 

menar de istället kan spenderas på resmålet.  

… sedan så har det att göra med tid som nu när vi hade påsklov, eller ja, påskledigt, då har man typ 

en vecka på sig och då så väljer inte vi att åka till Thailand för det tar typ två dagar att ta sig dit. Då 

blir man av med så mycket semestertid, så då tog vi en relativt lång resa istället på sju timmar men 

då har man ändå en hel vecka. (Sandra) 

Viktor, Sandra, Linnea, Maja och Anna menar att avståndet till resmålet och kostnader hänger 

ihop. De anser att ju längre bort resmålet är beläget desto dyrare är det att resa dit. Viktor menar 

att flygkostnader till resmål som ligger utanför Europa är höga och kan bidra till att han istället 

väljer ett resmål som är närmare beläget. 

Att vara student är något som tre av respondenterna anser påverkar deras reskassa. Anna berättar 

att:   

Ja, som student så måste man ju ha en begränsad budget. Och sedan så.. men som sagt att det finns 

så mycket att se i Europa gör ju att man hellre åker till Europa då det är närmare och billigare och 

ja.. Så det är klart att det påverkar. Hade man haft en obegränsad budget hade man kunnat åkt 

jorden runt, det hade jag ju också velat gjort men.. Det har man inte råd med. 
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När Filip tänker på kostnader inför en resa tycker han att det är viktigt att hans vänner ska kunna 

följa med. Han menar att hans vänner påverkar mest var han väljer att åka: “Om det är dyrt 

hänger ju ingen med typ.”.  

Viktor och Maja anser att en resemotivation är om resmålet är säkert att besöka. Maja berättar: 

“Jag tänker på.. Först och främst hur det ser ut där nere att det inte är något krig och sådant där.”. 

Viktor föredrar att inte åka till resmål som han uppfattar vara kaotiska. Dock menar Viktor att 

om han besökt resmålet tidigare och anser sig vara tillräckligt erfaren så känner han sig trygg 

oavsett. Maja som är 19 år tänker mycket på att hon är nybörjare i sitt resande och känner sig 

otrygg med att resa långt hemifrån. Hon väljer därför resmål som är närmare Sverige för att 

enklare kunna ta sig hem vid eventuella problem. 

Att välja resmål handlar mycket om att förebereda sig menar respondenterna. De efterforskar och 

lyssnar på tips från andra innan de beslutar var de ska åka. Sandra söker information i flera 

veckor innan hon gör ett aktivt beslut. Hon vill gärna ha en bild av platsen innan hon åker dit. 

Julia säger att hon påverkas av vad andra säger om ett resmål. Även hon efterforskar information 

på internet och upplever att det är svårt att besluta var hon ska resa. Även Maja lyssnar på andra 

och menar att ett intresse väcks när andra i hennes närhet pratar om ett resmål. Olivia planerar 

mycket och läser på innan hon reser för att undvika eventuella missnöjen. Anna menar att reklam 

kan väcka ett intresse eller att hon har en bekant som är bosatt på resmålet.  

5.2 Upplevelse  

Det är viktigt för samtliga respondenter att det finns möjlighet till aktiviteter, sevärdheter och 

nya upplevelser på ett resmål. Att enbart sola och bada är något som samtliga upplever som 

ensidigt. Maja tycker till exempel att resor som innehåller andra aktiviteter än att sola och bada 

är mer spännande. Julia tycker precis som Maja att det är viktigt att det finns något att göra på 

resmålet än bara sol och bad, resmålet blir enligt henne mer attraktivt då. Hon berättar även att:  

... det kanske ska finnas någon liten stad eller sevärdhet men ibland så kanske jag bara åker för att 

sola och bada och då vill jag ju ha bra stränder. Det är väl det viktigaste och god mat, det är det som 

gör det intressant och speciellt. 

Maja upplever att när hon reser med sin familj går det mesta på rutin, frukost, bad i pool och 

sedan någon aktivitet. När hon reser med vänner ser det annorlunda ut: “Då är det lite längre 

sovmorgnar, sola och sedan går man ut och partar typ”. Sandra tycker att det är viktigt hur ett 

resmål ser ut men även att det finns aktiviteter och att det gärna får hända saker. Linnea anser att 

lokalbefolkningen på resmålet spelar en stor roll. Olivia och Sandra säger att en del av 

upplevelsen med att resa är själva förberedelserna innan resan.  

 



16 

 

Filip provar gärna den lokala maten när han är utomlands. Även om han inte upplever att det är 

viktigt så menar han att: “Det ingår ju när man åker utomlands. Då tar man väl inte en pizza eller 

något sådant där som man alltid käkar hemma utan man tar väl något.. Man provar väl någonting 

i alla fall.”  

Att få en kulturupplevelse i sin resa är viktigt för respondenterna. Olivia berättar att 

valmöjligheterna på resmålet ska vara stora när det gäller kultur, sevärdheter och shopping och 

att det är kulturen på ett resmål som gör det intressant och speciellt. Det är även viktigt för Olivia 

att det finns mycket aktiviteter på resmålet och hon anser att New York är ett sådant resmål:  

Jag vill inte resa någonstans och sedan så är man borta i en vecka och är där och så har man gjort 

allting efter tre dagar.. När vi var i Barcelona då var vi borta i en vecka och där hade vi gjort klart 

allting efter fyra dagar.. Vad ska vi göra nu då? Jag gör gärna mycket saker när jag reser. 

Både Anna och Linnea har rest mycket med sina familjer till kulturrika resmål när de var yngre. 

Anna berättar att det som gör det roligt att resa är att uppleva andra kulturer. Hon tycker att ett 

resmål ska ha liv och rörelse samt en historia. Hon menar att vad som gör ett resmål unikt är dess 

historia och atmosfär. Linnea beskriver att det som gör ett resmål attraktivt är det faktum att det 

finns saker att göra på plats. Människorna och dess kultur kan även bidra till att göra ett resmål 

mer attraktivt än ett annat.  

Att återvända till ett resmål flera gånger kan respondenterna tänka sig göra om resmålet erbjuder 

något nytt. Julia menar att det kan kännas tråkigt men att tidigare erfarenheter av resmålet kan 

bidra till att resan känns tryggare i och med att du redan vet vad du kan förvänta dig av resmålet. 

Anna berättar att hon oftast inte återvänder till samma resmål flera gånger: “... för man vill ju 

uppleva något nytt. Men det finns ju vissa ställen som jag skulle vilja åka tillbaka till, där man 

känner att man liksom inte hann.”. Olivia uttrycker sig liknande och ger New York som ett 

exempel på ett resmål som kan vara svårt att hinna uppleva på ett besök. Filip upplever att det är 

tråkigt att åka till samma resmål flera gånger men att om besöket är bra så förstår han varför 

vissa återvänder. Dock anser han att nya resmål skapar fler minnen och nya upplevelser. Linnea 

tror att hon skulle bli uttråkad av att bara ligga på stranden och sola. Det är inte något hon skulle 

vilja göra i en vecka utan hon vill uppleva någonting nytt. Filip tänker i liknande banor gällande 

resor till Thailand då han skulle sola och bada hälften av tiden och sedan tillbringa resten av 

tiden till nya upptäkter.  

Filip och Sandra upplever att en resa utanför Sverige och Europa är det som intresserar dem 

mest. Filip berättar att han redan har rest runt i Sverige och Europa och att resmål belägna på 

dessa platser inte är av samma intresse för honom som en resa till exempelvis Karibien. Sandra 

anser att en resa till en annan världsdel skulle vara spännande och lärorikt. Maja som har mindre 

erfarenhet kring att resa självständigt berättar att hon väljer en resa inom Europa framför en resa 

inom en annan världsdel. Hon känner sig mer trygg i att börja resa inom Europa. På grund av sitt 
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naturintresse tycker Viktor att det inte riktigt spelar någon roll var han reser. Han kan tänka sig 

att resa inom både Sverige, Europa och i Nordamerika.  

Anna, som oftast åker på weekendresor, menar att hon vill kunna göra och uppleva mycket på 

kort tid utan att det ska kosta för mycket. Hon lägger hellre pengar på upplevelser än att äta god 

mat. Hon menar att om det är billigt på ett resmål finns det fler möjligheter till upplevelser. Anna 

berättar om sin resa till Prag: “... priserna gjorde ju att man kunde göra mycket saker. Man kunde 

uppleva mycket saker utan att bli ruinerad.” 

5.3 Status 

Vissa resmål upplever respondenterna är mer attraktiva eller mer speciella än andra. Detta 

uttrycks bland annat när respondenterna berättar om sina drömresmål. Fyra av respondenterna 

uttrycker att deras drömresmål bör ha vita stränder, värme, lyx och vackert vatten. Exempel på 

resmål som ges är: Bora Bora, Zanzibar, Karibien och Hawaii. Olivia menar att det inte är lika 

avundsvärt att åka till Grekland. Hon menar att det är mer statusladdat att ha rest till mer exotiska 

resmål som ligger utanför Europa. Linnea instämmer och menar att ju längre bort ett resmål är 

beläget desto mer annorlunda kan det anses vara. Hon berättar: “... det känns mer spännande för 

mig att åka typ längre bort och till ställen som mindre folk åker till. Det sticker ut lite mer.” . 

Maja upplever att hennes resa till Singapore och Thailand var annorlunda på grund av att den var 

variationsrik. Majas drömresmål Dubai inspireras mycket av bloggerskor som genom sina 

bloggar visar en glamorös bild av resmålet. 

Men även resmål som få har besökt kan upplevas som annorlunda. Olivia tycker det är viktigt att 

bli överraskad av resmålet när hon kommer dit. Därför menar hon att det är mer speciellt att åka 

till resmål som ingen annan bekant har besökt tidigare. Thailand är ett resmål som många pratar 

om, menar Olivia, och därför tycker hon inte att det är ett spännande resmål. Respondenterna 

jämför olika resmål och Sandra menar att Mallorca och Kanarieöarna inte känns lika spännande 

som att åka till Kap Verde, en afrikansk ö. Hon menar att det är mer spännande att berätta om en 

sådan resa istället för en resa som de flesta svenskar kanske redan har genomfört. Olivia berättar 

vidare att:  

...det är ju väldigt status att typ att åka till Karibien och sådana saker liksom. När man har hört att 

folk åker till Bali, “åh, Gud vad coolt att du har åkt till Bali”, så länge det är utanför Europa så 

känns det lite häftigare att ha varit på andra ställen. Dels Karibien, Hawaii är ju ascoolt.  

Viktor berättar att han hellre väljer att resa till Madeira än till Kanarieöarna trots att 

naturmiljöerna liknar varandra på båda resmålen. Han anser att Madeira är mer udda. Med udda 

menar han att de inte kan anses som typiska charterresmål. Linnea anser att hennes resa till 

Ungern var speciell för att det inte är så många som besöker just Ungern: “Det var väl kanske lite 

annorlunda men det är ju inte direkt wow.. Det är ju inte som att man åker till Afrika eller Indien 

eller Kina eller så”. Sandra anser att Bosnien är ett annorlunda resmål av samma anledning som 
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Linnea. Hon menar att Bosnien inte är ett typiskt resmål. Anna berättar om sin resa till Kuba och 

att andra kan uppfatta det resmålet som annorlunda med tanke på rådande kulturskillnader och att 

det inte är ett vanligt turistmål. Julia menar att Mallorca är väldigt “turistigt” och “försvenskat” 

men att resmål som Kroatien och Thailand kan erbjuda en större möjlighet till att få uppleva 

lokalbefolkningens kultur. Sandra anser att hennes resor inom kyrkan till Etiopien, Uganda och 

Nicoragua är annorlunda på grund av att dessa resmål inte anses vara charterdestinationer. Hon 

berättar vidare “...att inte hela Sveriges befolkning har varit där utan att det ska vara lite.. man 

vill känna sig speciell kanske” är en viktig aspekt som hon tänker på vid val av resmål. Viktor 

som har rest runt i småbyar i Kanada tycker att det kan ses som annorlunda på grund av att det 

inte är typiska resmål för turister. Han menar att detta bidrar till att mer av landet kan upplevas. 

En charterdestination menar han kan upplevas som icke-autentisk. Sandra upplever även att det 

är viktigt att ett resmål är genuint och autentiskt “... det ska kännas att man är i ett annat land, 

inte ett minisverige med köttbullar. Utan det ska kännas att man är någon annanstans, det ska 

vara.. Ja, men äkta.” 

Hur mycket en resa kostar är något som påverkar om ett resmål upplevs vara mer speciellt än 

andra resmål. Maja menar att det är mer spännande att resa till Hawaii än till exempel Rhodos då 

det är ett mer kostsamt samt annorlunda resmål. Olivia berättar om ett speciellt resmål på detta 

vis:  

Mauritius tycker ju alla är jättehäftigt och vill åka dit. Dels för att de har sett bilder och har tankar 

om hur det ska vara, att det är en paradisö och så vidare. Folk tycker att det är lite status att man har 

varit där för folk tycker att det är dyrt och lyxigt, så det tänker jag nog är ett speciellt resmål. 

Viktor tror att New York, Los Angeles och San Fransisco kan ses som attraktiva resmål på grund 

av filmer där det framställs som en plats där drömmar kan bli sanna.  

Respondenterna har skilda åsikter gällande om det kan anses vara viktigt att vara berest eller inte. 

Viktor berättar att han tror att människor som har rest mycket kan se ner på andra som inte har 

gjort det. Han beskriver att de kan: “...anse sig själva som lite mer viktiga.. ungefär som att en 

person som inte reser så mycket är en sämre person vilket naturligtvis är helt felaktigt.”. Filip 

menar att: “Man ska väl resa så länge man kan tycker jag. Annars sitter man där på hemmet och 

ångrar sig.”. Att resa anser han vara viktigt för att skapa minnen och förbättra sitt liv. Linnea 

tycker inte att det är viktigt att andra reser men att det är viktigt för henne att vara berest. Hon 

anser inte att det är något fel med att inte ha rest någonstans utan att om en människa trivs bra 

med sitt liv så ser hon inga problem med att stanna hemma. Olivia tycker att det är väldigt viktigt 

att vara berest. Hon tycker att det märks på personligheten om en människa har rest eller inte. 

Hon upplever att beresta människor har ett bredare perspektiv på omvärlden. 

Sandra menar att det är en “statusgrej” att ha varit ute och rest mycket och för henne är det 

viktigt att människor vet var hon reser och det faktum att hon faktiskt reser. Hon berättar att det 

är väldigt enkelt att lägga ut en bild på Instagram och att resa är: “...väl en statusgrej helt ärligt, 
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det är det ju, det är lite skryt”. Julia, Linnea och Viktor upplever inte att det är viktigt att 

människor vet att de reser men samtidigt berättar de att de lägger ut bilder och skriver att de ska 

resa iväg genom sociala medier. Julia berättar att “... på något sätt så är det ju så att man ändå vill 

visa att man gör saker”. Linnea menar att det är kul att berätta om det: 

 ...det är ju liksom något som händer i ens liv. Ganska viktigt är det ju, men det är ju inte att man 

måste skryta om det direkt.. Men man lägger ju upp på sociala medier och så. Kul att folk vet om 

det. 

Respondenterna berättar att de gärna diskuterar sina resor med andra men att de inte vill 

framställa sig som högfärdiga. Filip säger att: 

Dom får fråga. Fast.. Men sedan så kanske man skriver på Facebook att “nu har vi bokat”. Jag vet 

inte varför man gör det men.. Jag vette fan. Men jag går inte runt på fester och “Fan, nu har vi bokat 

till Prag sedan ska man dra till El Salvador”, nej. Utan det är om någon frågar bara “Vad ska du 

göra på vintern? Ja, jag ska åka dit”. Jag går inte bara in och “Tjena! El Salvador. December.”.  

Maja vill inte skryta om sina resor och upplever att det kan bildas en irritation hos andra med att 

lägga upp resbilder på sociala medier då inte alla har råd att resa. Viktor kan tycka att det är 

osympatiskt att skryta om sina resor. Samtliga respondenter menar att samtalsämnet ska dyka 

upp naturligt. Olivia upplever att det är status att resa men att det inte är något att skryta om. Hon 

berättar gärna om sina resor då hon anser att det är meningsfullt att resa.  

5.4 Identitet 

Sex av studiens respondenter har ett resmål eller en restyp de vill bli förknippade med. Viktor 

vill bli förknippad med Nashville som han menar representerar hans intresse för countrymusik. 

Julia berättar att Thailand är ett favoritresmål för henne. Hon upplever att hon möjligvis vill bli 

förknippad med charterresor om: “...man är aktiv på semestern, kanske hyr bil och åker runt och 

sådana saker”. Olivia vill gärna bli associerad med exotiska resor. Filip berättar att han vill bli 

förknippad med Karibien där han kan spela golf, fiska och vila under en palm. Äventyrliga resor, 

annorlunda och unika resmål är något Sandra vill bli sammankopplad med. Anna kan inte välja 

ett specifikt resmål eller resform som hon vill bli förknippad med, hon uttrycker sig istället på 

detta vis: “... den typen av resor man vill bli förknippad med är väl den typen av resor man åker 

på, det tycker jag hör ihop med min personlighet lite mer och då är det väl lite mer det här med 

kulturella grejer”. 

Maja tänker mer på hur hon är som person och tror att hon skulle vilja bli förknippad med en 

annan kultur. Hon menar att hon har liknande beteende som de har i Italien och Spanien och tror 

därför att hon skulle vilja bli förknippad med dessa två länder. Maja tycker även att det är roligt 

att kunna tipsa andra människor om sina resor. Hon vill kunna svara på frågor om olika resmål 

och menar att det är roligare att ge tips om London än charterresor:  
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…det är ju kul när folk kommer fram och frågar liksom, ja, men ”Hur var det i London? Kan inte du 

tipsa om lite sevärdheter man kan se.?”. Sådant där är ju kul. Det är inte samma grej som om man 

skulle fråga om charter. ”Hur var det på den där solstolen?” liksom. 

Det finns även resmål som respondenterna inte vill bli förknippade med. Viktor, Maja, Sandra 

och Julia vill inte bli förknippade med festresmål. De menar att det inte är något som intresserar 

dem eller att det representerar deras identiteter. “Visst, det är kul på partyresor men det är inte.. 

Det är inte riktigt det jag vill bli förknippad med. Även fast jag är en liten partynisse så tror jag 

inte att jag skulle vilja ha den stämpeln.” (Maja). Olivia vill inte bli förknippad med skidresor på 

grund av att hon inte känner en koppling till sin identitet med sådana resor. Filip vill inte bli 

förknippad med ett lands problem. Han menar att det inte är bra att bli förknippad med 

krigsdrabbade länder. Sandra uttrycker sig om resmål som hon inte vill bli förknippad med: “... 

inte med såhär superklyschiga, alltså.. Vad ska man säga..? Sunny Beach i Bulgarien som alla 

åker till, no no, big no no, inga sådana ställen, det känns så klyschigt, såhär superturistigt.”. 

Linnea vill inte bli förknippad med Polen då hon anser att det är ett tråkigt resmål att besöka.  

Linnea tycker att meningen med att resa är att uppleva nya kulturer. Hon menar att det är viktigt 

att lära sig om andra kulturer och se hur andra människor lever och beter sig. Även Anna menar 

att resandet bidrar till en ökad förståelse för andra människor och för att motarbeta fördomar. 

Hon berättar vidare om hur hon upplever att resor lär henne något nytt varje gång:  

... man får en liten ny syn på livet varje gång man har rest någonstans, så får man.. Ja, jag vet inte, 

inspiration.. Det är ju ganska viktigt med nya intryck för att få nya upplevelser generellt sett sedan 

kanske det inte behöver vara att man reser utomlands. Det kan ju vara att man reser inom Sverige 

eller att man gör något som man inte har gjort tidigare men det är ju så lätt.. I och med att resa så 

blir det ju en helt ny upplevelse, man får ju nya intryck. Det är inte så vanligt att man i vardagen gör 

nya grejer. 

Julia tycker att det är intressant att hon genom resor kan få en inblick i hur andra människor 

lever. Att resa menar Olivia kan ge ett bredare perspektiv på omvärlden. Hon berättar om en resa 

som hon gjorde till Indien när hon var yngre och den kulturkrocken som hon upplevde då: 

... alltså när jag åkte till Indien var det världens krock. Allting var så himla annorlunda, allting såg 

annorlunda ut, dom hade helt olika.. Alltså allting var så himla annorlunda och det har jag ju 

fortfarande med mig. Det här var för femton år sedan och det har jag tagit med mig. 

Sandra berättar om sin resa till Uganda som hon genomförde när hon var femton år: “...jag 

kommer aldrig glömma den resan.. Man växer mycket som människa när man reser”. Maja 

tycker inte att det är kulturen på ett visst resmål som har den största prioriteringen när hon reser 

men hon tycker att det är roligt att uppleva hur andra människor lever. Maja anser även att 

människor som reser kan få en större inblick i hur andra människor lever och det tror hon kan 

vara en viktigt aspekt. Hon upplevde att Singapore var väldigt annorlunda:  

Man får ju ta seden dit man kommer. Så är det ju. Som i Singapore, man fick inte spotta på gatan då 

fick man böter, så är det ju inte här i Sverige. Man får lära sig andras kulturer, smaka på olika 
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maträtter och ja, se hur de lever i andra länder, jag tycker att det är intressant. Jag tycker det är 

väldigt viktigt att resa. 

Två av respondenterna uttrycker att de inte är spontana som människor utan behöver mer 

kontroll. Sandra åker inte på sista minuten-resor för att hon känner att hon behöver ha kontroll 

och efterforska innan hon beger sig utomlands. Även Julia upplever att hon inte skulle känna sig 

trygg med att resa runt själv utan att hon behöver kontroll. Dock påpekar hon att resor kan bidra 

till nya erfarenheter:  

... det beror på hur man är som person. Jag till exempel skulle aldrig ta en resväska och resa runt i 

världen för det passar inte mig. Men jag tror att det är bra på så sätt att man får erfarenhet, blir 

självständig och tar ansvar, alla sådana saker. 
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6. Analys 

Analysen inleds med en genomgång av studiens fyra teman: motivation, upplevelse, status samt 

identitet. Dessa teman analyseras med hjälp av studiens utvalda tidigare forskning samt Poons 

teori. Därefter analyseras studiens resultat med Bourdieus samt Bauman och Mays sociologiska 

teorier.  

Det första temat som identifierades var motivation. Att resa är för de flesta av respondenterna 

viktigt för att kunna bryta vardagen, upptäcka nya saker, skaffa erfarenheter samt för nöje. När 

respondenterna ska välja resmål är det viktigt att det finns aktiviteter på resmålet men att det 

samtidigt ska vara billigt. Dock menar de flesta att de gärna lägger ut lite extra pengar på sina 

resor för att få en bättre upplevelse. Detta menar Poon (1993) är typiskt för nya turister. Dagens 

turister begär mer för pengarna och ställer högre krav på resmål. Att enbart sola och bada är inget 

som intresserar respondenterna i denna studie. Att förbereda sig inför resan är också något som 

de anser vara viktigt. De vill få en bild av resmålet innan de reser och de lyssnar mycket på vad 

omgivningen berättar om sina resor. Dessa faktorer som motiverar respondenterna till att resa 

menar Goossens (2000) kan bero på hur ett resmål marknadsförs. Pushfaktorerna, som är 

individers känslomässiga behov, kan i detta sammanhang vara behovet av att bryta vardagen. Att 

komma bort och att fly det vardagliga menar respondenterna är anledningen till varför de reser. 

Pullfaktorerna är de känslomässiga fördelarna som ett resmål kan erbjuda. Detta kan vara 

respondenternas vilja till att upptäcka nya saker, att få nya erfarenheter, skapa minnen samt 

upptäcka en annan kultur. Goossens (2000) menar även att mentala bilder av en plats kan väcka 

ett intresse hos individer. Respondenterna diskuterar gärna resor med vänner, bekanta och familj 

för att få information om ett resmål. Om en person i omgivningen pratar positivt om ett resmål 

väcker detta ett intresse hos individerna som i sin tur leder till att de börjar efterforska resmålet. 

När deras bild av resmålet sedan antingen har stärkts eller försvagats kan de fatta ett beslut om 

resan ska genomföras eller inte.  

Det andra temat som uppkom var upplevelse. Andersson (1999) menar att resenärer gärna 

berättar om sina upplevelser från olika resor. Att upptäcka det okända samt samla på resor är 

enligt Andersson (1999) en passion. Som tidigare nämnt är inte studiens respondenter 

intresserade av att enbart sola och bada när de reser. Ett resmål ska kunna erbjuda ett brett utbud 

av aktiviteter, sevärdheter samt nya upplevelser. Två av respondenterna menar att ett resmål blir 

mer attraktivt och spännande om det kan erbjuda mer än bara sol och bad. Även att uppleva en 

annan kultur är viktigt för en del av respondenterna. Även fast huvudfokuset inte ligger på att 

uppleva en ny kultur så menar de ändå att det är något som har en betydelse när de reser. Att 

återvända till ett resmål flera gånger kan respondenterna tänka sig att göra om resmålet kan 

erbjuda något nytt. Detta menar Poon (1993) är utmärkande för nya turister. Att vara aktiv på 

semestern, att prova på nya saker, uppleva en annan kulturer samt se sevärdheter är något som 

den nya turisten efterfrågar när den reser. Ett resmål som inte erbjuder detta är inte intressant för 

den nya turisten.  
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Status var det tredje temat som identifierades. Att uppnå status inom de grupper som en individ 

tillhör är en av de viktigaste anledningarna till varför vi umgås med andra (Anderson et al., 

2001). Därför är det viktigt att påvisa status och detta kan göras genom att resa. När det gäller 

resmål som respondenterna upplever är mer attraktiva eller speciella än andra nämner de ett antal 

platser som kan kopplas till lyxiga eller exotiska platser. Pappas (2014) menar att turister idag 

inte enbart reser för att koppla av eller att besöka en ny plats utan även för att stärka sitt sociala 

status. Något som kan avgöra om en resa är statusladdad eller inte är avståndet. Ju längre bort ett 

resmål är beläget desto mer socialt status kan en individ erhålla. Två av respondenterna i denna 

studie menar att resa längre bort är mer spännande. Även kostnader för en resa anser studiens 

respondenter kan göra ett resmål mer speciellt. Detta menar Pappas (2014) kan göra att ett resmål 

är mer attraktivt och statusladdat än ett annat. En respondent menar att det är billigt att åka på 

charter och att vem som helst kan göra det. Respondenterna anser även att det är mer annorlunda 

att resa till platser som få andra har besökt tidigare. Poon (1993) menar att den nya turisten inte 

vill besöka platser som vem som helst kan besöka. Detta påstående är något som studiens 

respondenter bekräftar genom att de vill resa till resmål som inte är typiska turistresmål. De anser 

att dessa resmål är mer spännande och udda. När paralleller till charter dras menar 

respondenterna att det inte är lika intressant att resa till en plats som kan anses som “turistig” och 

icke-autentisk. Detta är något som även är typiskt för den nya turisten enligt Poon (1993).  

Andersson (1999) menar att resenärer gärna berättar om sina resor och att det nästan kan bli en 

tävling att samla på upplevelser. Tidigare nämns det att respondenterna i denna studie gärna 

berättar om sina resor. Dock betonar de att de inte vill skryta. Trots detta berättar de att de ändå 

gör uppdateringar på sociala medier när de ska resa, reser, eller har rest. Detta kan enligt Belk, 

Bahn och Mayer (1982) bero på att de vill bekräfta sin ställning gentemot andra genom att visa 

att de har rest någonstans. Enligt Brown (1992) är turismupplevelser en immateriell produkt som 

enbart kan påvisas genom fysiska bevis såsom bilder eller souvenirer. Respondenternas 

statusuppdateringar på Facebook kan därmed fungera som bevis för att de reser och bilder kan 

bevisa att resan faktiskt har genomförts. Detta kan även förknippas med Munter och Erfass 

(2012) resultat kring att individer visar upp sina resor genom sociala medier för att visa en 

positiv självbild.  

Enligt Vanhove (1997) reser Européer minst en gång om året trots dålig ekonomi. Om de inte 

reser kan det peka på ohälsa eller en dålig arbetssituation. Därför kan att resa ses som ett tvång 

för att påvisa status. Om det är viktigt att vara berest eller inte är något som respondenterna var 

oense om. En av respondenterna menar att individer som reser mycket kan se ner på andra som 

inte reser. En annan respondent menar att det inte är viktigt att andra reser, utan att om de trivs 

hemma så behöver de inte resa. En tredje respondent tycker däremot att resande kan bidra till ett 

bredare perspektiv på omvärlden.  

Det fjärde och sista temat som kunde skönjas var identitet. Enligt Brown (1992) är turism en 

immateriell produkt. Belk (1988) menar att egendomar reflekterar individers identitet. Detta 
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gäller även resor. Detta påvisas i studien genom att respondenterna vill bli förknippade med vissa 

resmål eller restyper. En av respondenterna vill bli förknippad med en plats som representerar 

dennes intressen. Två andra respondenter förknippas gärna med exotiska resmål. En annan 

respondent menar att de typer av resor som individer genomför är de som speglar den egna 

personligheten. Respondenterna uttrycker sig även om resmål de inte vill bli förknippade med. 

Charter- och festresmål är något som respondenterna inte känner representerar deras identiteter 

och vill därför inte förknippas med dessa typer av resor. Ekinci, Sirakaya-Turk och Preciado 

(2013) menar att resmål bör representera individers självbild samt den sociala identiteten. Detta 

gör det även möjligt för turister att associera sig till andra sociala grupper. Respondenterna i 

denna studie menar att det är viktigt att deras självbild eller identitet inte påverkas negativt av 

deras val av resmål. Respondenterna menar även att charterresor inte är något unikt samt att 

sådana resor inte erbjuder möjligheter till att uppleva en annan kultur. Enligt Desforges (2000) 

representerar och stärker erfarenheter från resor den egna identiteten och kan därför kopplas till 

respondenternas tidigare påståenden. En av respondenterna menar att det är bättre att 

representera kulturella resmål för att kunna tipsa andra istället för att representera ensidiga och 

välbesökta charterresmål. Enligt Ekinci, Sirakaya-Turk och Preciado (2013) kan detta bero på att 

när besökare känner en koppling mellan självbild och en destinations image tenderar de att 

rekommendera resmålet till andra.  

Bourdieu (1997) menar att den individuella smaken bestämmer hur individer väljer ägodelar. Att 

hitta ett föremål som stämmer överens med den individuella smaken bekräftar den egna 

identiteten och på så sätt kan individen hitta sig själv. Den respondent som berättar om sitt 

intresse för Nashville och sitt intresse för countrymusik kan därför enligt Bourdieus (1997) 

begrepp smak vara ett sätt för respondenten att hitta sig själv och sin egen identitet genom att 

exempelvis besöka Nashville. Respondenten som menade att de resmål som besöks speglar 

individens personlighet kan även bero på smak. På samma sätt som smak enligt Bourdieu (1997) 

kan hjälpa med att välja ut resmål kan en persons individuella smak avgöra vad de inte vill bli 

förknippade med för resmål. Samtliga respondenter berättar att det är viktigt att resmålet 

representerar deras personlighet. En del av respondenterna vill inte bli förknippade med 

festresmål då de menar att det inte representerar deras identitet. En av studiens respondenter har 

tidigare åkt på en festresa men menar ändå att det inte är något som respondenten vill bli 

förknippad med då den inte vill bli dömd av andra utifrån det. Boudieus (1997) begrepp smak 

kan även kopplas till respondenternas motiv till resande. Respondenterna menar att de väljer 

resmål utifrån deras intresse och detta är något som den individuella smaken kan påverka. 

Även Bourdieus teorier kring socialt, kulturellt, ekonomiskt samt symboliskt kapital går att 

applicera på studiens resultat. De olika formerna av kapital avgör enligt Bourdieu (Järvinen, 

2007) vilken position en individ erhåller både i grupper och samhället. Det sociala kapitalet 

handlar om kontakter, nätverk samt grupptillhörighet. Respondenterna i studien diskuterar med 

vänner, bekanta samt familjen när de ska välja resmål. De tillförskaffar sig information om ett 
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resmål genom sina kontakter. Genom det sociala kapitalet kan de samla på sig erfarenheter och 

åsikter från den grupp som de tillhör. Det sociala kapitalet kan därmed kopplas till 

respondenternas val av resmål.  

Det kulturella kapitalet består enligt Bourdieu (Järvinen, 2007) av erfarenheter kring konst, 

språk, historia och dylikt. Detta kan urskiljas genom att två av studiens respondenter har rest till 

kulturrika resmål med sina familjer när de var yngre och de är fortfarande intresserade av dessa 

typer av resor. Respondenterna anser att det ska finnas möjlighet till kulturell utbytelse. Några 

exempel som respondenterna ger är att prova på mat, upptäcka sevärdheter eller uppleva en 

annan livsstil. Två av respondenterna uttrycker att det är viktigt att vara berest. Detta menar de 

kan bidra till en större förståelse samt perspektiv på andra kulturer och omvärlden. 

Respondenterna vill även resa till resmål som är autentiska för att uppleva landets kultur. Att resa 

till charterresmål eller platser som de anser vara “turistiga” intresserar de inte då det inte finns 

något annorlunda att upptäcka. Respondenterna reser till platser där de kan samla på sig 

erfarenheter. Detta kan därmed kopplas till kulturellt kapital då respondenterna eftersöker andra 

kulturer, erfarenheter samt kunskaper.  

De materiella tillgångarna som en individ innehar är enligt Bourdieu (Järvinen, 2007) 

ekonomiskt kapital. Respondenternas ekonomiska kapital kan påverka val av resmål. Samtliga 

respondenter tänker på kostnader när de reser. Tre av respondenterna nämner att de är studenter 

vilket påverkar deras val av resmål. Bourdieus (Järvinen, 2007) begrepp ekonomiskt kapital 

använder respondenterna på olika sätt när de reser. När respondenterna väljer resmål ska det vara 

relativt billigt. Fyra av respondenterna betalar dock gärna mer för sin resa för att få en bättre 

vistelse samt upplevelse av resmålet. En framtida högre inkomst kommer innebära att en av 

respondenterna kommer spendera mer pengar på att få en bättre standard på sin resa. En annan 

respondent spenderar hellre pengar på upplevelser än på god mat och bra boende. 

Det symboliska kapitalet består enligt Bourdieu (Järvinen, 2007) av det ekonomiska, kulturella 

samt sociala kapital som en individ innehar. Det symboliska kapitalet handlar om status samt vad 

andra anser om en individ. Så länge en handling anses som positiv av andra anses handlingen 

vara hedersfull (Järvinen, 2007). När studiens respondenter diskuterar sina resor med andra vill 

de inte uppfattas som högfärdiga. Det är viktigt för dem att de inte skryter om sina erfarenheter 

kring resor. Dock visar respondenterna genom sociala medier när de ska resa, reser eller har rest. 

Respondenterna menar att vissa resmål är mer speciella än andra. Att resa till resmål utanför 

Europa anses vara exotiskt och en av respondenterna berättar att ett resmål som är beläget längre 

bort kan uppfattas som mer annorlunda. Även resmål som är mer kostsamma och uppfattas som 

lyxiga kan enligt respondenterna ses som speciella resmål. Resmål som inte ses som en 

turistdestination ser respondenterna som mer attraktiva. Bourdieu (1984) menar att det 

symboliska kapitalet skiljer människor åt. Symboliskt kapital handlar om att söka efter 

erkännande från andra (Järvinen, 2007) vilket visar sig genom att respondenterna via sociala 

medier berättar om sin resa. En av respondenterna berättar att det är viktigt att andra vet var 
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resan går och att resan har inträffat. Respondenten är medveten om att det kan anses som skryt 

och en “statusgrej” men vill ändå visa sina resor på sociala medier. En annan respondent ser upp 

till vad bloggare skriver om sina resor och får inspiration till framtida resor samt drömresmål via 

bloggar. Detta kan kopplas till Bourdieus begrepp om kapital (Järvinen, 2007) genom att 

bloggare kan anses ha högt symboliskt kapital och därmed kan ses som ideal för deras läsare.  

Distinktion handlar enligt Bourdieu (1997) om att skilja sig från andra men det behöver inte 

nödvändigtvis vara något som medvetet eftersträvas. Respondenterna anser att det är viktigt att 

deras resmål är annorlunda. De vill gärna resa till “udda” och autentiska resmål och ingen av 

dem vill bli förknippade med charterresor. De menar att charterresmål är välbesökta och att de 

därför inte längre känns speciella eller annorlunda. Det är viktigt för respondenterna att resa till 

en plats som inte många besökt tidigare. En annan respondent förklarar att det är viktigt att känna 

sig speciell på sin resa. Detta menar respondenten kan uppnås genom att resa till en plats som 

inte är välbesökt av andra turister. Dessa resonemang kan därmed sammankopplas till Bourdieus 

(1997) begrepp distinktion då respondenterna vill skilja sig ifrån mängden genom att besöka ett 

annorlunda resmål.  

Bauman och May (2004) menar att konsumtion tillfredsställer ett ouppfyllt behov. Vissa av dessa 

behov fyller en funktion i den sociala strukturen. Samtliga av studiens respondenter anser att det 

är viktigt att resa för att upptäcka nya kulturer, få erfarenheter samt ny kunskap. Motiven till att 

resa för respondenterna var bland annat att bryta vardagen samt rutiner. Detta kan bero på 

respondenterna försöker tillfredsställa sina behov genom att resa. Enligt Bauman och May 

(2004) representerar konsumtion det egna jaget. Genom symboler väljer individer hur de vill 

framställas. Respondenterna vill bli förknippade med resmål som representerar jaget, den egna 

identiteten. Att förknippas med resmål som kan ge en missvisande bild av deras identitet är något 

respondenterna undviker. Bauman och May (2004) menar att en vara inte endast konsumeras för 

dess användarvärde utan även för det symboliska värdet den besitter. I och med att 

respondenterna berättar vilka resmål de vill bli förknippade med och varför kan det symboliska 

värdet en resa besitter bidra till deras identitetsbyggande. Vad, varför och var individer 

konsumerar visar enligt Bauman och May (2004) vem individ är och vill vara. Detta kan avgöra 

hur respondenterna väljer resmål. Resan kan därmed representera hur de vill framställas. 

Respondenterna vill resa till unika och udda resmål som inte anses som “turistiga”. En av 

respondenterna menar att ett resmål ska erbjuda något nytt och att åka på charterresor där många 

andra redan varit är inte intressant. Detta menar Bauman och May (2004) kan bero på att nya 

varor visar på medvetenhet kring moderna trender och bevisar den sociala kapaciteten. Det är 

även viktigt att konsumenter inte köper samma vara utan varan ska vara ny och unik vilket 

respondenterna ger exempel på genom att jämföra charterresor med sina drömresmål. 
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7. Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka varför unga vuxna väljer att resa. Vidare ämnade studien att 

identifiera vilka faktorer som påverkar en ung vuxen vid val av resmål.   

Varför väljer unga vuxna att resa?  

De unga vuxna i denna studie reser som tidigare nämnt för att bryta vardagsrutiner, få ett 

miljöombyte, få nya upplevelser, minnen samt erfarenheter. De reser även för att uppleva nya 

kulturer samt för nöje. Detta anser vi kan bero på att de vill tillfredsställa ett behov. Behovet av 

att tillfredsställa de tidigare nämnda resemotivationerna anser vi gör att de unga vuxna i studien 

väljer att resa. I analysavsnittet framgår det att resor kan bekräfta individers identitet. Detta anser 

vi att studiens unga vuxna gör genom att de vill stärka sin identitet genom att samla på sig nya 

erfarenheter, upplevelser och minnen. Några av de unga vuxna i denna studie upplever även att 

det är viktigt att vara berest då det kan bidra till ett bredare perspektiv på omvärlden och 

motarbeta fördomar mot andra kulturer. När de unga vuxna i denna studie köper en resa köper de 

inte endast själva resan utan för att stärka deras identiteter. Som det framgår i analysavsnittet kan 

deras individuella smak avgöra varför unga vuxna i studien väljer att resa. Precis som resor 

stärker den egna identiteten så kan de även bidra till att individer hittar sig själva, att de finner 

sin egen identitet genom att resa. Vi som författare kan identifiera en viss skillnad mellan den 

yngsta och de övriga unga vuxna i studien. Den yngsta och mest oerfarna resenären anser vi reser 

för att söka efter sin egen identitet snarare än att stärka den som de övriga unga vuxna i denna 

studie påvisar. Vi anser att de övriga unga vuxna i studien redan vet vad de letar efter när de 

reser medan den yngsta inte riktigt vet var hon ska börja sitt självständiga resande. 

Två av studiens unga vuxna nämner att resor kan inbringa status. De övriga av studiens unga 

vuxna nämner inte resor i anknytning till status. De unga vuxna i studien anser att det är viktigt 

att inte skryta om sina resor men samtidigt framgår det att samtliga gärna pratar om sina resor 

med andra samt skriver om det på sociala medier. Detta anser vi vara en omedveten funktion 

som används som ett medel för att stärka ställningen gentemot andra sociala grupper samt 

medlemmarna i den egna gruppen. Som det framgår i analysen söker individer ständigt 

bekräftelse från andra. Detta behöver dock inte vara huvudanledningen till att studiens unga 

vuxna väljer att resa, men det är något som ständigt påverkar beslut kring konsumtion och 

därmed även deras beslut att resa.  

Vilka faktorer påverkar en ung vuxen vid val av resmål? 

När de unga vuxna i studien väljer resmål finns det flera faktorer som påverkar deras val. Dels 

efterfrågar de vissa specifika egenskaper på resmålet, men även kostnader och resmålets läge 

påverkar deras val. Det som efterfrågas på charterresmål är att det ska finnas något annat att göra 

än att bara sola och bada. Det gäller även på andra typer av resmål då det ska finnas mycket att 

uppleva. Det är även viktigt för de unga vuxna att resmålet erbjuder varierade aktiviteter samt att 
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det ska vara vackert visuellt, finnas möjligheter till avkoppling, att uppleva nya kulturer samt 

sevärdheter. Kostnader är även något som en del av studiens unga vuxna anser påverkar deras val 

av resmål. De anser att det ska vara relativt billigt men de vill ändå ha en bra standard på till 

exempel boende. Detta görs för att säkra att semesterupplevelsen blir så bra som möjligt.  

Studiens unga vuxna menar att det finns resmål som de vill bli förknippade med. Detta anser vi 

gör att de väljer resmål som speglar deras identiteter. Vi menar att detta avgör vilka resmål som 

studiens unga vuxna väljer att besöka. Resmål som de inte vill förknippade med, resmål som de 

inte vill ska representera deras självbild, undviker de att besöka. Detta kopplar vi samman med 

att det är viktigt att när de väljer resmål samtidigt behåller sin position i den sociala gruppen de 

tillhör. Med detta menar vi att vissa resmål ses som mindre attraktiva att besöka då de kan genera 

en felaktig självbild som gör att deras ställning gentemot andra försvagas. Som det framgår i 

analysen avgör andra vad som anses som hedersfullt, så länge handlingen tilldelas ett positivt 

värde. Detta anser vi påverkar studiens unga vuxna när de väljer resmål.  

Avståndet är även något som påverkar studiens unga vuxna när de väljer resmål. Dock menar de 

att det beror på hur mycket tid samt pengar de har att spendera på semester. Om ett resmål är 

beläget längre bort anses det vara mer speciellt. Detta menar vi kan kopplas ihop med att 

studiens unga vuxna anser att ju längre bort ett resmål är beläget desto mer status kan resan ge. 

Resmål som är beläget längre bort ökar även möjligheterna att resmålet inte är välbesökt samt 

exklusivt. Charterresor och resmål som är välbesökta attribueras som negativa av studiens unga 

vuxna. Detta anser vi beror på att de vill skilja sig från mängden. De vill uppleva det unika för att 

i sin tur uppfattas som unika och därmed stärka sin identitet samt sitt sociala status. Att välja att 

besöka ett specifikt resmål kan även bekräfta deras identitet och detta är något som vi anser att 

den individuella smaken påverkar när de väljer samt väljer bort vissa resmål. 

De slutsatser som vi kan dra utifrån resultatet samt analysen är att studiens unga vuxna reser för 

att stärka sin identitet och sitt sociala status. Detta är något som sker omedvetet men som spelar 

en betydande roll i varför de reser, hur de reser samt hur de diskuterar sina resor. Resor används 

av studiens unga vuxna som medel för att uttrycka deras identiteter samt sociala ställning 

gentemot andra. Resor är en immateriell produkt som bär på symboliska värden. Olika resmål 

tilldelas olika symboliska värden som sedan används för att stärka eller försvaga en individs 

identitet samt sociala status. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Under studiens gång har det tillkommit nya intressanta aspekter som kan undersökas. Denna 

studie fokuserar på unga vuxna och en viss åldersgrupp. Det framkom en viss skillnad mellan 

studiens yngsta respondent som är 19 år och de övriga som är över 22 år. Denna aspekt fick oss 

att reflektera kring att jämföra olika åldersgruppers resemotivationer. Finns det en skillnad 

mellan olika åldersgrupper? Används resor för att hitta sin identitet eller för att stärka den? Går 
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det att finna några skillnader mellan generationer gällande resemotivationer? En annan intressant 

aspekt att undersöka är om det föreligger några skillnader i resemotiv mellan unga vuxna män 

samt unga vuxna kvinnor. Reser de på olika sätt? Har de olika motiv till att resa? Finns det några 

skillnader gällande resemotiv och i sådana fall, hur ser dessa ut? En kvantitativ studie som 

jämför demografiska egenskaper, till exempel utbildning, med resemotivationer skulle även 

kunna vara av intresse för vidare forskning kring ämnet.  
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8. Reflektioner kring metod och urval 

Våra begränsade kunskaper kring att intervjua kan ha påverkat studiens resultat något. Trots 

ambitioner att ställa så öppna frågor som möjligt till respondenterna kan följdfrågor som 

uppkommit under intervjuerna eventuellt varit ledande. Även urvalet kan ha påverkat resultatet 

något då respondenterna är bekanta med författarna och därmed kan vissa frågor, svar samt 

påståenden möjligen tagits för givet. Dock anser vi inte att det har begränsat vår studie samt 

resultat utan att det snarare har bidragit till mer uttömmande svar. Vi anser att vår urvalsgrupp 

svarade ärligt och utförligt. Detta tror vi har skett då de ingår i båda författarnas skilda 

bekantskapskretsar. Vi anser därmed att respondenterna kände sig bekväma med att dela med sig 

av sina tankar och åsikter kring ämnet. Om vi inte hade varit bekanta med respondenterna tror vi 

att vi som intervjuare eventuellt inte varit lika bekväma samt öppna med att ställa följdfrågor. 

Detta kunde därmed ha begränsat det insamlade materialet samt studiens resultat. Vi var inte 

intresserade av att undersöka skillnaden i kvinnors och mäns motivationer till att resa utan 

studiens intresse var att undersöka unga vuxnas resemotivationer mer generellt. Därmed har vi 

inte gjort någon analys kring skillnader mellan de två manliga respondenterna och de övriga som 

var kvinnor. Om urvalsgruppen hade varit större hade generaliserbarheten möjligen ökat. 

Dessutom kunde en undersökning av skillnader mellan åldrarna genomförts. Hade vi haft fler 

respondenter från varje ålder, till exempel två från 18 år, två från 19 år och så vidare hade det 

eventuellt påträffats belägg för att identifiera skillnader mellan åldrarna. Tidsbristen har även 

varit en faktor som begränsat studien.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide: 

1. Berätta om dina resvanor och erfarenheter kring resor, hur reser du, vart reser du, varför 

reser du?  

2. Hur väljer du resmål?  

3. Vad tycker du gör ett resmål intressant/speciellt? 

4. Vilka egenskaper/faktorer spelar in när du väljer resmål? 

5. Upplever du att vissa resor/resmål är mer intressanta/attraktiva än andra? I sådana fall på 

vilket sätt? Kan du nämna ett/flera? 

6. Upplever du att du har rest till ett resmål som kan anses som speciellt? Om ja, varför 

anser du att den är mer speciell än andra? 

7. Vilket är ditt drömresmål? Varför? 

8. Är det viktigt för dig att folk ska veta att du reser och vart du har rest? Varför? 

9. Upplever du att det är viktigt att resa och att vara berest? Berätta lite kring detta. 

10. Hur känner du kring att återvända till samma resmål flera gånger?  

11. Vilka resmål vill du bli förknippad med?  

12. Är det något/några resmål du inte bli förknippad med? Både resmål du tidigare besökt 

men även resmål du inte besökt.  

13. Vad intresserar dig mest: en resa inom Sverige, en resa inom Europa eller en resa inom 

en annan världsdel? Varför? 

14. Upplever du att resans avstånd kan vara en faktor som avgör ditt val av resa? På vilket 

sätt? 

15. Hur tänker du kring kostnader när du väljer resmål? Påverkar det ditt val av resmål? 

Varför? 

16. Är det viktigt för dig att det sker en kulturell utbytelse på din resa? Varför? Är detta 

något som spelar in när du väljer resmål? 


