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Sammanfattning 
 
Titel: “Jag gillade Mallis, billigt, trevliga människor och varmt” - en studie över svenskarnas 
resemotiv till Mallorca då och nu 
 
Nivå: Turismvetenskap C, kandidatuppsats 
 
Författare: Cecilia Brunlöf och Jenny Rydiander 
 
Handledare: Gustaf Onn 
 
Termin: Vårterminen 2016 
 
I den här uppsatsen görs en studie över svenskarnas resemotiv till Mallorca. Studien utgörs av tre 
studieområden. Den första behandlar hur resemotiven ser ut idag, den andra ser till hur 
utvecklingen av resemotiv sett ut från 1960-talet och den sista fokuserar på researrangörernas syn 
på sina kunder och deras resemotiv till Mallorca. Uppsatsen utgörs av en kvalitativ del samt en 
kvantitativ del då insamlandet av empirisk data har gjorts. Den primära delen i undersökningen 
utgörs av den kvantitativa insamlingsmetoden. Det gjordes en enkätundersökning där 91 
respondenter deltog och besvarade frågor om sina resemotiv. Den kvalitativa delen består av 
intervjuer som har gjorts med två researrangörer och en resebyrå som fick svara på frågor om 
vilka deras kunder är, deras resemotiv, hur utvecklingen sett ut över en 50-årsperiod och vilka 
trender man kan se inom charterturismen. Teorierna som är använda i uppsatsen utgår ifrån två 
olika teorifamiljer, den ena familjen handlar om teorier knutna till begreppet resemotiv och den 
andra om teorier knutna till begreppet resepersonligheter. Resultatet presenteras i form av 
diagram och text där en sammanställning av svar från intervjuer och enkätundersökning har 
gjorts. I resultatet syns bland annat vilka resemotiv resenärerna har nu och hur det sett ut sen 
1960-talet. Därefter kommer analysdelen där teori och empiri kopplas samman och sambandet 
dem emellan analyseras för att förstå varför resultatet blev som det blev. I slutsatsen presenteras 
de resultat som uppkommit under denna undersökning. Den främsta slutsatsen är att det varma 
klimatet är det primära resemotivet och har varit det över hela perioden. 
 
Nyckelord: Charterturism, charter, resemotivation, resemotiv, resepersonligheter, Mallorca 
 
  



 
 

Abstract 
 
Title: “I liked Mallis, cheap, nice people and hot” - a study of Swedes’ travel motives to Majorca 
then and now 
 
Level: Tourism management C, bachelor essay 
 
Authors: Cecilia Brunlöf och Jenny Rydiander 
 
Supervisor: Gustaf Onn 
 
Semester: Spring of 2016 
 

This thesis is a study of Swedes' travel motives to Majorca. The thesis consists of three areas of 
study. The first area deals with the travel motives today, the other area looks at the development 
of the travel motives since the 1960s and the last area focuses on the travel agent's view of their 
customers and their travel motives to Majorca. The essay consists of a qualitative part and a 
quantitative part of the empirical data. The primary component in the study consists of the 
quantitative collection method. It consists of a survey in which 91 respondents participated and 
answered questions about their travel motives to Majorca. The qualitative part consists of 
interviews made with two tour operators and one travel agent who answered questions about 
which their customers are, what their travel motives are, developments of the motives during a 50 
years period and which trends can be seen in the charter tourism industry. The theories that are 
used in the paper are based on two different theory families; one family is about theories related 
to the concept of travel motives and the other dealing with the theories linked to studies of travel 
personalities. The results are presented in the essay in form of graphics and text that concludes 
responses from interviews and questionnaires. The result shows the travel motives now and the 
motives since the 1960s. Next up is the analysis section where we connect theories and empirical 
findings and find connections between them to understand why the result ended up like it did. In 
the conclusion, we describe what we come up with in this whole investigation. The main 
conclusion is that the warm climate is the primary travel motive and has been throughout the 
whole period.  

 
 
Keywords: Chartertourism, charter, travelmotivation, travel motives, travel personalities, 
Majorca 
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1. Inledning 
 
Det inledande kapitlet startar med en redogörelse för hur den svenska charterturismen föddes 
och hur den utvecklats fram tills idag. Vidare presenteras en problemdiskussion över resemotiv 
och dess forskning. Slutligen redogörs för syftet, frågeställningarna samt avgränsningarna för 
undersökningen. 

1.1 Bakgrund 
”Jag gillade Mallis. Billigt, trevliga människor och varmt” säger en av respondenterna i denna 
undersökning om Mallorca, ett populärt resmål hos svenskarna under närmare 60 år. Men vad är 
det som får svenskarna att packa sina väskor och åka till just medelhavet?  
 
I april 2015 fyllde den svenska charterturismen 60 år. Vilket som egentligen var den första 
svenska flygcharterresan finns det olika åsikter om, både Resos resa till Milano 1947 och 
Transairs resa till Hamburg 1954 från Bromma flygplats nämns men de flesta anser dock att den 
första charterresan togs sin början år 1955.1 Den 22 april år 1955 lyfte då det första svenska 
charterplanet från Bromma flygplats med destination Mallorca. Det var nog ingen på den tiden 
som trodde att chartern skulle bli en del av nästan varje svensk familjs liv. Detta blev ett 
startskott för det svenska utlandsresandet i stor skala. Idag, 60 år senare fortsätter svenskarna att 
resa på chartersemester, och mycket dessutom. År 2013 var det 2,04 miljoner svenskar som reste 
till Spanien och en stor del av resorna gick till Mallorca.2 Men varför väljer man som turist just 
Spanien och Mallorca?  

1.1.1 Den svenska charterturismens födelse 

Under 1930-talet så var det endast en procent av den svenska befolkningen som reste utomlands. 
Efter andra världskriget tar dock utomlandsresandet fart på allvar och resor med buss för att se 
och upptäcka Europa blir populärt bland svenskarna.3 Det finns flera orsaker till att utvecklingen 
av charterturismen tog fart. En betydande orsak var andra världskriget. Under kriget 
transporterades mängder av krigsmaterial och soldater med flyg och flera landningsbanor kom 
därmed till. När kriget var slut så byggde man om flygplanen för att kunna transportera civila 
passagerare istället.4  
 
År 1951 lagstadgades tre veckors semester i Sverige vilket bidrog till ett ökat intresse för turism. 
Den första charterresan från Sverige gjordes år 1955 då man gjorde en resa mellan Stockholm 
och Palma på Mallorca. Planet stannade på fyra platser, i Göteborg, Malmö, Stuttgart och 

                                                
1 Mysteriet Mallorca <http://www.fokus.se/> hämtad 2016-04-28 
2 Chartens begynnelse <http://www.dn.se/> hämtad 2016-04-25 
3 Grinell, K. 2004, s.167 
4 Löfgren, O. 2002, s.170  
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Marseille innan man till slut nådde sin slutdestination.5  Priset låg på 1080 svenska kronor vilket 
år 2016 kan räknas till cirka 15 000 svenska kronor.6   
 
Åren mellan 1960 och 1965 hade Sverige den största tillväxten av ekonomi hittills. Detta 
tillsammans med den socialdemokratiska regeringens välfärdspolitik under dessa år bidrog till att 
en större del av den svenska befolkningen hade en högre disponibel inkomst för att kunna resa 
utomlands.7 Charterresorna som tidigare varit väldigt dyra blir vid denna tid mycket billigare och 
ryktet spreds om att chartern var ett billigt sätt att resa på. Detta berodde främst på att flygresorna 
som tidigare haft flertalet mellanlandningar nu hade direktflygningar. Mellanlandningar fanns 
förut till för att de skulle kunna fylla upp flygplanet med mer bränsle och fler resenärer vilket nu 
inte längre behövdes.8 Under samma årtionde växer också ett nytt behov fram. Behovet är att 
komma bort och ha semester. Det man ville komma ifrån var den svenska vardagen med dess 
regler och normer. En symbolik för detta blev byfesterna och grisfesterna som började på Gran 
Canaria och sedan spreds till övriga charterdestinationer. Under 1960-talet började paketresor 
med inriktning mot ungdomar ta sin fart. Ett exempel på detta är företaget Nyman & Schultz som 
startade Club 33 där man lockade ungdomar mellan 18 och 30 år med sol och sprit utanför 
Sveriges sociala kontroll.9  
 
Den nya charterkulturen bidrog avsevärt till den stora ökningen av turismen till 
medelhavsregionerna som skedde under 1970-talet och början av 1980-talet. Antalet turister till 
Spanien var år 1960 6 miljoner, år 1975 hade antalet turister ökat till 30 miljoner.10 Under dessa 
årtionden börjar även fler och större bilder i färg få en allt mer betydande plats i 
researrangörernas resebroschyrer. Resebolagen säljer mer bilder inriktade på njutning i form av 
de fyra S:en; sol, stränder, sprit och sex.11  

1.1.2 Den svenska charterturismen idag 

Då man ser till svenskarnas internationella resande så ligger Spanien i topp. År 2013 reste 2,04 
miljoner svenskar till Spanien. Detta är nästan dubbelt så många svenskar än de som valde att 
resa till Danmark samma år.12 De fyra största researrangörerna i Sverige är Fritidsresor, Ving, 
Apollo och Solresor som alla arrangerar resor till Medelhavet och Mallorca.13 Idag bokar 62 
procent av alla europeiska resenärer sina resor på internet via dator, mobil eller surfplatta enligt 
en studie gjord av Tradedoubler AB.14 Researrangörerna presenterar kontinuerligt nya 
charterdestinationer men svenskarna sviker inte de traditionella resmålen kring Medelhavet. Idag 
kan man inte längre marknadsföra destinationer med stränder och sol. Numer marknadsför man 
med aktiviteter på destinationen och andra saker som ger mervärde, exempelvis kulinariska 
                                                
5 Löfgren, O. 2002, s.73  
6 Statistiska centralbyrån - konsumentprisindex, <http://www.sverigeisiffror.scb.se/> hämtad 2016-03-01 
7 Jörberg, L. 1970, s.25  
8 Vagabonds resepodd, Charternostalgi 2015-02-05 
9 Grinell, K. 2004, s.167-169 
10 Pearce, Douglas G. 1987 
11 Grinell, K. 2004, s.185 
12 Vagabonds resebarometer 2014 <http://www.vagabond.se/> hämtad 2016-01-29 (Se även bilaga 1) 
13 100 största researrangörerna <http://www.travelnews.se/> hämtad 2016-04-22 
14 Tradedoubler AB. 2013 
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upplevelser. Idag finns det charterdestinationer så som Egypten, Turkiet och Dominikanska 
republiken som domineras av all-inclusive hotell. Detta bidrar till att närområdena intill hotellen 
blir tomma på turister då flertalet väljer att stanna kvar på hotellet där allt finns.15 

1.2 Problemdiskussion 
Resemotiv ses av många forskare som ett av de viktigaste nyckelementen när det kommer till att 
förstå turister och deras beteenden. De försöker allt som oftast besvara frågan ”varför reser 
människor”? och för att besvara frågan har flera metoder och teorier uppkommit genom åren. 
 
Människan styrs av behov, motiv och drivkrafter som är viktiga element att ha förståelse för när 
det kommer till turism. Drivkrafter uppstår då en person utformar ett behov som i sig skapar ett 
missnöje ända till dess att det skapade behovet uppfylls. När man ser till resemotiv pratas det 
mycket och ofta om pull- och pushfaktorer. En destination använder sig av pullfaktorer för att 
locka turister och få dem att skapa ett nytt behov. Pushfaktorer i sin tur handlar om människans 
inre begär, exempelvis behovet av att få komma iväg eller att få lära sig nya saker. I stort kan 
man därför säga att pushfaktorer försöker förklara önskan att resa medan pullfaktorerna handlar 
om varför en turist väljer en specifik destination och vilka faktorer det är som avgör detta.16 De 
behov och motiv människor har för resande skiljer sig från individ till individ, deras ställning i 
samhället och den sociala miljön. Detta innebär att en individs resemotiv kan förändras i takt med 
att samhället eller privatlivet förändras.17 
 
Alla resor startar med att resenärerna har motivation för att resa på just den specifika resan. Idag 
görs över två miljoner resor till Spanien. Spanien har bibehållit sin plats som svenskarnas 
favoritresmål i över 50 år. Även fast det kan vara billigare och smidigare att resa världen över 
väljer många svenskar fortfarande Spanien. Vad är det som lockar med just Spanien och varför 
har de lockat svenska besökare i över 50 år? 
 
Det har utförts ett flertal studier och undersökningar under åren över resemotiv. Undersökningar 
över norrmännens resemotiv till Mallorca visar på att man inte kan se något tydligt mönster över 
vilken faktor som är den viktigaste för resenärerna. De främsta resemotiven skiljer sig enligt 
undersökningen. Det varma klimatet, sällskap, avkoppling, strandliv och kulturell sightseeing var 
dock de faktorer som respondenterna främst ansåg vara deras primära resemotiv. Studien visar 
även att det är lika då man ser till om resenärer valt att köpa en färdig paketresa eller om de har 
valt att boka flyg, boende, utflykter och vidare på egen hand. Det har sökts efter liknande 
undersökningar över hur svenskarnas resemotiv till Mallorca ser ut och har sett ut över åren men 
inte funnit några. Det har även sökts efter studier där man ser till både resenärernas resemotiv och 
vad researrangörerna tror att resenärers resemotiv är utan att finna några. 
 
Denna undersökning vill visa hur förändringen av svenskarnas turism på Mallorca sett ut över de 
senaste 50 åren. Den syftar även till att se hur, eller ens om, turisternas resemotiv förändrats över 

                                                
15 Vagabonds resepodd, Charternostalgi 2015-02-05 
16 Gnoth, J. 1997 
17 Wang, N. 1999 



4 
 

åren och om det är samma motiv och push- och pullfaktorer då som nu. Slutligen vill denna 
studie försöka få svar på varför en förändring har skett eller inte har skett och hur detta har 
påverkat Spaniens starka ställning som svenskarnas favoritresmål. Genom att förstå varför 
människor väljer att lämna sina hem för en stund så hjälper det oss att förstå turism. Då Mallorca 
länge varit ett populärt resmål tror vi att genom att förstå resemotiven dit och följa dess 
utveckling kan man få en förståelse för vad svenskar prioriterar och anser viktigt när de väljer 
resmål.  
 
Denna studie är en bra grund till vidare studier inom ämnet resemotiv. Studien syftar till att bidra 
till framtida diskussioner och forskning inom resemotiv och hur väl researrangörerna känner till 
sina resenärers motiv. Studien är även menad att hjälpa researrangörer så att de kan specificera 
sina paketresor utifrån var det faktiskt är kunderna vill ha och vad de har för motiv för sitt 
resande.  Studien bör göras på grund av att någon liknande undersökningar över resemotiv till 
Mallorca inte existerar idag vad vi kan finna. Studien hjälper oss att förstå varför svenskarna 
fortsätter att välja Spanien och Mallorca år efter år framför andra destinationer. Studien är även 
menad att kunna se vad svenskarnas resemotiv är, att försöka se vilka resepersonligheter som 
vanligast reser till Mallorca samt om de stämmer överens med researrangörernas syn på 
charterturism. 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att försöka förklara varför svenskar tidigare valt och varför de fortsätter välja 
Mallorca som sin charterdestination. Det primära syftet är att undersöka hur resemotiven ser ut 
idag, under 2010-talet. Det sekundära syftet är att se hur dessa resemotiv differentieras från 1960 
till 1990-talet. Studien syftar även till att förklara om dessa resemotiv särskiljer sig då man ser till 
researrangörer och resebyråers uppfattning om sina kunders motiv.  
 

1.4 Frågeställningar 
● Resemotiv för charterturism till Mallorca. 

○ Vilka är de primära resemotiven till Mallorca idag? 
○ Hur har de primära resemotiven sett ut från 1960 till 2010? 

● Vilka resepersonligheter kan man finna i vår undersökning? 
● Hur väl stämmer researrangörers/resebyråers syn på sina resenärers resemotiv överens  

med verkligheten? 
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1.5 Avgränsningar 
Resemotiv för charterresor kan skilja sig från destination till destination. Att studera 
charterturism generellt skulle ta för mycket tid samt att ett tillfredställande resultat inte hade 
uppnåtts med tanke på hur mycket variation det finns i just valet av plats. På grund av detta så 
behövdes det göras en avgränsning, vilket blev det land dit svenskarna reser mest nämligen 
Spanien. Denna avgränsning ansågs dock inte tillräcklig. Till denna undersökning behövdes en 
snävare avgränsning och därför bestämdes det att Mallorca skulle undersökas, dit den första 
svenska charterresan gjordes. Mallorca ligger också väldigt bra geografiskt sett i från Sverige och 
det går relativt lätt att resa dit så att ett besök på Mallorca kunde göras för att upptäcka och 
uppleva ön.  
 
Meningen var från början att se hur resemotiven sett ut från 1955 då första charterresan gick fram 
tills idag. På grund utav svårigheterna att hitta folk som åkte redan på 50-talet valdes 
undersökningen istället att göras 50 år tillbaka i tiden, från 1960-talet fram tills idag. Då mest 
material fanns att finna under 2010-talet så har studien delats upp som så att den studerar i första 
hand hur resemotiven ser ut idag under 2010-talet och i andra hand hur utvecklingen har sett ut 
från 1960-talet fram tills idag.  
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2. Metod 
 
Följande kapitel beskriver de metodansatser som valts och varför just dessa har valts. Vidare 
beskrivs hur det empiriska data samlats in. Det beskrivs även fördelar och nackdelar med de 
valda metoderna. Slutligen beskrivs analysmetoden samt hur reliabiliteten och validiteten är för 
studien.  
 

2.1 Val av metod 
I uppsatsen används triangulering, en kombination av den kvantitativa och kvalitativa 
forskningsmetodiken för att på detta sätt få en ökad, fullständig och bredare förståelse över 
studien. Triangulering är en kombination av metoder för att undersöka samma fenomen. De olika 
metoderna hjälper tillsammans till att skapa ett mer jämnt och konvergent resultat.18 I stora drag 
kan man säga att kvalitativ forskning fokuserar på ord i motsats till den kvantitativa forskningen 
som fokuserar på siffror. Utifrån boken samhällsvetenskapliga metoder av Alan Bryman visas 
med hjälp av en tabell de viktigaste skillnaderna mellan de två forskningsmetoderna. 
 

Kvantitativ Kvalitativ 

Resultat i siffror Resultat i ord 

Resultat utifrån forskaren Resultat utifrån deltagarna 

Distans mellan forskare och deltagare Kontakt mellan forskare och deltagare 

Teoriprövning Teorigenerering 

Strukturerad och objektiv forskning Mindre strukturerad och subjektiv forskning 

Hård data Djup och mer fylligare data 

Beteende (vad, när, hur ofta?) Mening (hur kommer det sig, vad ligger 
bakom, hur upplever du det här?) 

Konstlad miljö (ex. ett labb) Naturlig miljö (ex. observation)19 

Tabell 1 Kvantitativ och kvalitativ forskning 

Studien har arbetats fram genom enkätundersökning för resenärer och intervjuer med 
researrangörer och resebyråer som tillhandhåller charterresor till Mallorca. Studien startades med 
en enkät-undersökning för att få en grund till undersökningen. Utifrån den utvecklades 
intervjufrågor för att kunna jämföra samt djupare undersöka variabler.  

                                                
18 Jick, T. 1979 
19 Bryman, A. 2002, s.272-273 
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2.2 Kvantitativ ansats 

2.2.1 Enkätundersökning 

När man vill undersöka större grupper av människor så kan det vara bra att använda sig av den 
kvantitativa ansatsen. Detta har gjorts med hjälp av en webbaserad enkätundersökning. För att 
undersöka hur privatpersoners resemotiv för charterturism till Mallorca ser ut skapades en 
webbaserad enkät som publicerades på sociala medier. Enkäten delades på våra egna sidor samt i 
våra olika grupper med kontakter från skola, föreningar och arbeten på Facebook. När man 
använder internet och sociala mediekanaler så kan det ha flera fördelar då respondenterna själva 
får välja att delta i undersökningen, att man når en större population och att det sker en 
reducering av den tid det tar att samla in svaren.  Insamlingsmetoden kan dock ha nackdelar i 
form av att alla åldersgrupper kanske inte använder sig av sociala medier som Facebook i lika 
stor utsträckning som yngre åldersgrupper och att det inte finns någon mänsklig kontakt mellan 
undersökare och respondent.20 Det finns också en nackdel då man ser till de socioekonomiska 
faktorerna. Författarna har ingen möjlighet för granskning av dessa faktorer som kan ha en stor 
betydelse för hur och om man har möjlighet att resa till Mallorca. 
 
Delningen på Facebook gjordes främst för att ett större antal respondenter skulle kunna delta i 
undersökningen. 91 personer svarade på enkäten under en tidsperiod på 5 veckor. 5 %, vilket i 
denna undersökning är fem personer, svarade att de inte besökt Mallorca under de senaste 50 
åren. Dessa fem personer ses som ett bortfall och studien beräknas på de resterande 86 personer 
som svarade på resterande del av enkäten. Vid vissa frågor kunde respondenterna välja flera 
svarsalternativ vilket bidrog till att vissa frågor har fler än 86 svar. De 86 personerna som svarade 
vidare på enkäten har sammanlagt gjort 110 resor till Mallorca vilket fördelats enligt följande: 
 

 
Tabell 2 Årtionde resenären besökte Mallorca 

 
Enkäten arbetades sedan ut och presenteras i uppsatsen i form av tabeller och diagram. Detta gör 
att det är enkelt att se skillnader, likheter och mönster i svaren från respondenterna både i nutid 
och över en längre period. Enkäten utvecklades av det webbaserade enkätverktyget 
Surveymonkey efter att en undersökning över de olika verktyg som finns hade gjorts. 

                                                
20 Baltar, F. & Brunet, I. 2012 
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Surveymonkey är ett enkelt verktyg med olika variationer av frågor och svar vilket passade bra 
till syftet för undersökningen.  
 
Enkäten bestod av åtta frågor där respondenterna fick välja mellan flera alternativ, rangordna 
resemotiv efter mest sannolikt samt att i sista frågan med egna ord förklara varför man skulle 
kunna tänka sig att resa tillbaka till Mallorca eller inte. Det diskuterades om faktorer som kön och 
nuvarande ålder skulle vara intressant för undersökningen men dessa faktorer valdes att uteslutas 
då de inte svarar mot syftet för undersökningen. Åldersfaktorn är dock av intresse vilket gjorde 
att respondenterna fick svara utifrån åldern de var i då resan till Mallorca gjordes istället för 
åldern de var i då undersökningen gjordes. Valet av främst slutna frågor där respondenterna får 
välja mellan flera svarsalternativ gjordes för att svaren sedan skulle kunna jämföras mot varandra 
på ett så enkelt sätt som möjligt. Den sista öppna frågan angavs för att kunna se om brister i 
frågorna gjorts och om några andra aspekter än de som angetts kan anses som viktiga. Frågorna i 
sin helhet kan ses under bilaga 6.  

2.2.2 Metodkritik och etiska överväganden 

Fördelar med denna valda metod med enkätundersökningar är främst att de är tidseffektiva då 
svaren registreras automatiskt i programmet SurveyMonkey, detta hjälper till att få till en större 
population som hade tagit mycket tid att göra fysiskt. Metoden är även kostnadseffektiv då man 
inte behöver ta sig till ställen för att hitta respondenter. En stor fördel är även att respondenterna 
själva får välja att svara på enkäten och att respondenten kan svara när hen känner för det och 
därför inte känner sig pressad.  
 
Nackdelar med den valda metoden är att enkätundersökningen är helt anonym vilket gör att det 
inte finns någon möjlighet att gå djupare in på svaren som våra respondenter ger. Det kan även 
bidra till att respondenterna missuppfattar frågorna och att de då ger ett missvisande resultat. Om 
enkäten hade delats ut fysiskt så hade respondenten kunnat fråga om det var någon eller några 
frågor som de inte förstod. En nackdel är även att enkäten inte testades innan den lades upp på 
sociala medier. Detta gjorde att enkäten inte kunde modifieras om det fanns några oklarheter.  
 
Vid delningen av enkätundersökningen förklarades att den skulle användas till en studie över 
resemotiv. Den sociala mediekanalen Facebook har 13-årsgräns vilket betyder att ingen under 13 
år har tillgång till undersökningen. 12 av respondenterna var mellan 0 och 17 år då de reste till 
Mallorca under 2010-talet. Vilket betyder att dessa personer inte var myndiga då, men de kan ha 
varit det när de svarade på enkäten. För att undvika att omyndiga svarar på enkäten kunde en 
åldersgräns ha satts men då det är 13 års gräns på Facebook kan vi förmodligen säga att ingen 
under 13 år har svarat på enkäten, och har man tillstånd att ha Facebook borde det inte vara några 
problem med att svara på denna enkät då inga känsliga uppgifter efterfrågas. Det går heller inte 
att avgöra hur många som är under 18 år idag. Med detta så tror vi att inga större etiska 
överväganden behöver göras.  
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2.3 Kvalitativ ansats  

2.3.1 Intervjuer  

För att få researrangörernas och resebyråernas syn på charterturism till Mallorca så gjordes 
intervjuer med flera av dessa. Intervjuerna adderades till studien för att se vilka kunder som de 
olika arrangörerna och byråerna har, för att kontrollera vad företagen anser är deras kunders 
primära resemotiv och varför de väljer Mallorca. Intervjuerna menade även få svar på hur de 
tycker förändringarna sett ut de senaste 50 åren med betoning på resemotiv och vad de ser för 
trender inom charterturism. 
 
En intervju-mall skapades för att kunna jämföras med enkätundersökningen. De lades även till 
frågor som ansågs vara intressanta för studien. Sju olika researrangörer samt sex olika resebyråer 
kontaktades för intervjuer varav tre besvarade frågorna via ett mail-formulär. Urvalet gjordes 
genom att de 25 största researrangörerna samt de 20 största resebyråerna gicks igenom och de 
arrangörer/byråer som tillhandahöll resor till Mallorca kontaktades. Ett e-mail skickades till 
respondenterna med en presentation av studien, en förfrågan om de ville delta i studien och vem 
på företaget man kunde kontakta om de ville delta. Ur en etisk synvinkel så är det viktigt att 
respondenterna är medvetna om att de ingår i en studie därför har de noggrant förklarats vad 
studien handlar om, vilka de som gör studien är och vad deras svar kommer att användas till så att 
de sedan kunde ta ställning till om de ville medverka eller ej.21 Då frågemallen utformades 
utgicks det från att respondenterna var kända med fenomenet resemotiv och syftet med intervjun 
var att få fram just vad researrangörerna och resebyråerna hade får åsikter i den frågan.  
 
I denna studie används strukturerade intervjuer som skett med en frågemall via e-mail. Det finns 
både för och nackdelar med att använda sig av intervjuer utan någon mänsklig kontakt. Det 
positiva med denna metod kan vara att om man möts fysiskt så kan respondenten påverkas mer 
av den person som intervjuar, den kan exempelvis påverkas av den som intervjuas ålder eller 
etniska bakgrund. Å andra sidan så kan inte intervjuaren se respondentens kroppsspråk och miner 
om intervjun görs över telefon eller e-mail. Detta hade gjort att man kunnat analysera dessa 
aspekter vid genomgång av intervjun. Om man ser till e-mailintervju så har respondenten mer tid 
på sig samtidigt som att de spontana svaren går förlorade. Bryman menar dock att undersökningar 
visat att skillnaden mellan fysiska och icke fysiska intervjuer skiljer sig minimalt från varandra 
varpå denna metod ansågs som den mest lämpade för denna studie.22 Den strukturerade 
intervjumetoden gör att det blir lättare att jämföra de kvalitativa data mot den kvantitativa. Svaren 
sammanställdes och ställdes mot varandra och kan ses i sin helhet i bilaga 3-5. 

2.3.2 Observation 

Under 14-21 april gjordes ett studiebesök till Palma Nova på Mallorca. Besökets syfte var att 
besöka och uppleva platsen som är mål för denna studie. På plats observerades de svenska 
turisterna för att få en mer förståelse för den svenska charterturismen till Mallorca. Tiden för 
besöket var under försäsongen då endast researrangören Ving ordnar med charterresor till 
                                                
21 Hjerm, M. Lindgren, S. Nilsson, M. 2014, s.31-32 
22 Bryman, A. 2011, s.123 
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Mallorca. Detta bidrog till att antalet svenska turister inte var så många. Slutsatsen för besöket 
var att de svenskar som reste var främst svenska par i övre medelåldern eller kompisgäng som 
åkte för rekreation, upplevelse av platsen och för sportaktivitet (främst golf). Då antalet svenskar 
var så pass få under denna period ansågs inte observationen bidra till ett större empiriskt material 
och kommer därför inte tas upp i resultat- eller analyskapitlet. Men vi väljer att nämna 
observationen då denna kan påverka vår tolkning. 

2.4 Analysmetod 
Under analyskapitlet så analyseras all de data som samlats in genom de kvalitativa och 
kvantitativa empiriska insamlingsmetoderna. Med hjälp av Hjerm, Lindgren och Nilssons olika 
metoder som de beskriver i boken introduktion till samhällsvetenskaplig analys utvecklades 
analysmetoden fram.  
 
Då det gäller våra intervjuer så har datainsamlingen förenklats då valet blev att intervjuerna 
skulle vara helt webbaserat. Respondenterna ställdes exakt samma frågor, en del frågor med 
redan satta svarsalternativ och några där respondenterna kunde svara ja, nej eller välja att 
utveckla. Denna datainsamlingsmetod gjorde att analyseringsarbetet kunde förenklats då svaren 
från den kvalitativa undersökningen lätt kunde sättas mot varandra och även i relation till svaren 
utifrån den kvantitativa undersökningen.  
 
Vid analys av kvalitativa data så valdes constant comparative method. Metoden delas in i tre 
olika nivåer: 

1. Reduktion av data (kodning) 
2. Presentation av data (tematisering) 
3. Slutsatser och verifiering (summering)23 

 
Den första nivån är kodning och syftar på att undersökaren förenklar sitt data genom att använda 
sig av nyckelord.24 Vi valde att koda våra intervjuer för att på så sätt få en helhetsbild av vad det 
är som respondenterna är eniga om och vad man har olika åsikter eller uppfattning om. Utifrån 
frågorna och svaren så kopplades intervjuerna samman. Svaren på frågorna som respondenterna 
uppgav förkortades med hjälp av nyckelord för att sedan enklare kunna jämföra dem med 
varandra. Exempelvis förkortades denna mening “Primärt så tror jag att våra gäster som 
kommer med charter mest gör det för avkoppling, njuta av dem fina stränderna på Mallorca + 
umgås med resesällskapet/socialt umgänge”. Nyckelorden avkoppling, strandliv, resesällskap 
användes för att kunna jämföras lättare och för att få en bättre överblick över alla respondenters 
svar. 
 
Den andra nivån är tematisering och syftar på att man ska finna samband mellan de koder man 
fått fram i den första nivån för att få fram en omfattande sammansättning av data. Koderna 
jämförs med varandra för att skapa ett större sammanhang.25 Utifrån de data och de koder som 
                                                
23 Hjerm, M. Lindgren, S. Nilsson, M. 2014, s.33-34 
24 Hjerm, M. Lindgren, S. Nilsson, M. 2014, s.45 
25 Hjerm, M. Lindgren, S. Nilsson, M. 2014, s.63-64 
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utvecklades utifrån svaren från intervjuerna så kan mönster utläsas utifrån respondenternas svar. 
Svaren analyserades genom att ställa de mot varandra och då såg man vilka frågor där 
respondenterna svarade likartat och där deras svar skiljde sig mot varandra. 
 
Den tredje nivån är summering och syftar till att man går igenom det man kommit fram till, 
summerar dessa och försöker komma fram till flertalet slutsatser.26 Först summerades det som 
uppkommit i den andra nivån för att sedan ställa dessa summeringar mot det som det som 
kommit upp i den kvantitativa undersökning med enkäter för privatpersoner för att se hur dessa 
matchar eller ej.  
 
Vid analys av de kvantitativa data fokuseras det på att hitta likheter och samband. 
Utgångspunkten är ifrån oberoende variabler, som i denna studie är vilket årtionde man åkte och 
vilket resesällskap man åkte med, för att se hur de påverkar eller inte påverkar de beroende 
variablerna. De beroende variablerna i studien är resemotiv och val av destination. En jämförelse 
har gjorts och ställa olika variabler mot varandra för att hitta eventuella likheter eller 
skiljaktigheter samt samband. Detta för att komma så nära verkligheten som möjligt. 27 

2.5 Tillförlitlighet 

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar till att förstå om undersökningen har trovärdighet eller inte. Undersökningen 
ska kunna göras igen och utfallet ska då vara densamma. För att undersökningen ska anses ha hög 
reliabilitet så är det viktigt att läsarna ska kunna kontrollera den data som författarna har fått fram 
och som sedermera lett fram till slutsatsen. Då både den kvantitativa och kvalitativa metodiken 
används så är det olika saker som är viktiga beroende på ansats. I den kvantitativa 
undersökningen är det viktigt att insamlandet av data genomgående görs på samma sätt. I den 
kvalitativa undersökningen så är det viktigt att informationen som fåtts fram i studien ska kunna 
tolkas likvärdigt oavsett vem som tar emot informationen. Om reliabiliteten är hög så är det också 
en högre chans till en god validitet.28  
 
Vi valde att använda oss av en anonym enkätundersökning för att säkerställa reliabiliteten. Detta 
för att vi anser att en anonym enkätundersökning i större grad får respondenterna att svara 
sanningsenligt. Enkätundersökningen har 91 svar och intervjuerna har tre svar. Svaren känns 
korrekta och sanningsenliga då de följer ett visst mönster vilket gör att om studien gjorts om så 
skulle det antagligen bidra till samma resultat. Enkätundersökningen var upplagd på respektive 
författares Facebook. Det negativa i det här kan dock vara att de flesta av våra kontakter befinner 
sig i åldern 20-30 år vilket gör att åldersspannet inte blir ultimat för reliabiliteten och för att de då 
inte åkte under de första årtionden som denna undersökning rör. För att öka reliabiliteten har det 
därför sökts aktivt efter respondenter över 30 år som rest under 1960- till 1980-talet. 
 
                                                
26 Hjerm, M. Lindgren, S. Nilsson, M. 2014, s.73 
27 Hjerm, M. Lindgren, S. Nilsson, M. 2014, s.133 
28 Eliasson, A. 2013, s.14-16 
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Det kan bidra till problem i undersökningen då den studerar respondenternas resemotiv tillbaka 
till 1960-talet. Respondenterna måste då gå tillbaka i sina minnen, vilket kan göra att de inte 
minns helt korrekt vad deras resemotiv var. För att öka reliabiliteten har en beskrivning av 
tillvägagångsätt och genomförande gjorts för att andra ska kunna utföra samma undersökning 
senare, en intervjumall för mailintervjuer med researrangörerna som använts har även lagts till i 
bilagor samt de frågor som ställts i enkätundersökningen för att man ska kunna ställa samma 
frågor och få liknande svar. Det som kan påverka reliabiliteten negativt kan vara den korta tid 
undersökningen genomfördes då det påverkar vilka personer som hinner se och svara på enkäten 
vilket sin tur kan ha en inverkan på resultatet. Skulle undersökningen genomföras på förslagsvis 
ett år skulle det underlätta att få in fler svar och eventuellt annorlunda svar. Det hade underlättat 
att hitta respondenter som reste till Mallorca under 1960-talet exempelvis. Utefter detta kan det 
fastställas att reliabiliteten i arbetet är medelhögt.  
 

2.5.2 Validitet 

Validitet syftar till att förstå om de valda mätmetoderna verkligen mäter det studien har som 
syfte. Mäter våra metoder verkligen resemotivens utveckling på Mallorca? För att en validitet ska 
vara hög så krävs det att reliabiliteten är hög, validiteten kan aldrig vara högre än reliabiliteten.29  
 
Validiteten för studien har förstärkts genom att frågorna i enkätundersökningen och 
intervjumallen har framställts så att dem ska vara lätta att förstå och för att de inte ska uppfattas 
olika från person till person som läser dem. Då undersökningen behandlar ett ämne som är 
relativt lätt att förstå för personer som inte studerar det minskar det även utrymmet för 
missförstånd och tolkningsskiljaktigheter. I både intervjufrågorna till researrangörerna och 
enkätfrågorna har vi gett svarsalternativ på vissa frågor vilket ger respondenten en bättre 
förståelse för vad vi vill ha ut med frågan. Även frågeställningar och syfte har utformats på ett så 
enkelt sätt som möjligt för att lättare besvara och ha en fortsatt förståelse för vad som skall 
undersökas och ges svar på. Med utgångspunkt från detta anses studien ha en lika hög validitet 
som reliabilitet.  
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
29 Eliasson, A. 2013, s.16-17 
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3. Tidigare forskning 
 
Här beskrivs hur tidigare forskare inom ämnet resemotiv har forskat, hur de har samlat in sitt 
data och vad de har kommit fram till. Sist beskrivs hur det utifrån denna tidigare forskning har 
skapats denna nya undersökning.  
 
Flera utav de tidigare forskningar som finns inom ämnet fokuserar på faktorerna vilken sorts 
turist det är som reser, var turisterna börjar samt avslutar sin resa och hur mycket de spenderar 
under sin resa. Under 1980-talet börjar man dock allt mer fokusera på just resemotiv för att 
försöka finna svaret på frågan “varför reser turister”?30  
 
Dann, en av de tidigaste forskarna inom ämnet skiljer på två olika typer av resenärer, de som 
reser för anomi och de som reser för ego-förstärkning. Anomi syftar till de resenärer som reser 
för att komma bort från de dagliga rutinerna. Den andra gruppen ego-förstärkning syftar till de 
som reser för att förbättra deras kunskap om världen.31 Utifrån denna forskning har sedan Nikjoo 
och Ketabi bearbetat den och hittat fler push-faktorer. Dessa är prestige, nöje och relationer. 
Studien som är gjord på iranska resenärer som planerar en resa till Istanbul eller Antalya i Turkiet 
visar dock på att fly från vardagen och ego-förstärkning är de faktorer som de flesta resenärer 
anser vara sin främsta motivation.32 
 
 Jacobsen gjorde år 2002 en studie över norrmännens resemotiv till kustdestinationerna på 
Mallorca. Han kom då fram till fem olika pullfaktorer. De olika faktorerna var: 

1. Upplevelse av platsen 
2. Nattliv, nya bekantskaper och frihet 
3. Rekreation iväg från vardagen 
4. Romantik och njutning 
5. Hälsa och sport 

Jacobsen samlade in sitt data genom att enkäter besvarades av norrmän som kom hem från 
Mallorca.33 
 
I en studie gjord 2013 har man gjort en enkätundersökning på 214 norrmän över deras resemotiv 
till Mallorca. Studiens utfall blev att resenärernas resemotiv skiljer sig mycket från person till 
person. Flertalet av respondenternas resemotiv var dock det varma klimatet, sällskap, avkoppling, 
strandliv och kulturell sightseeing. Skillnaden mellan de turister som köpt en färdig paketresa och 
de som valt att boka för sig själva var minimal.34  
 
Även Kozak har undersökt resemotivet till Mallorca, där han i sin studie undersökte och jämförde 
fyra variabler, britter, tyskar, Mallorca och Turkiet. Undersökningen gick ut på att jämföra 
                                                
30 Nikjoo, A & Ketabi, M. 2015 
31 Dann, G. 1977 
32 Nikjoo, A & Ketabi, M. 2015 
33 Jacobsen, J. 2002 
34 Jacobsen,J. Skogheim, R. Dann, G. 2013 
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britters resemotiv till Mallorca med deras resemotiv till Turkiet, tyskars resemotiv till Mallorca 
med deras resemotiv till Turkiet. Sedan gjordes även en jämförelse mellan länderna. Då gjordes 
alltså jämförelse över tyskars resemotiv till Mallorca med britters resemotiv till Mallorca och vice 
versa med Turkiet som destination.  
 
Studien genomfördes på flygplatserna när turisterna skulle resa hem igen från sin semester på 
vardera destination, ungefär var 10: de tillfrågades om de ville delta i studien. Ville turisten delta 
fick de fylla i en enkät på egen hand. Dessa samlades in under tre veckor på Mallorca och tre 
veckor i Turkiet. Målet för undersökningen var 500 respondenter för att få ett tillförlitligt resultat. 
Till slut fick de ihop 1837 svar som var användbara, fördelningen såg ut som följer; 
Britter på Mallorca: 465 st 
Britter i Turkiet: 511 st 
Tyskar på Mallorca: 467 st 
Tyskar i Turkiet: 429 st 
 
Efter detta utfördes en del chi-square test och jämförelsen startade. De motivsvaribler Kozak 
utgick ifrån när han kodade svaren var kultur, fantasi, avkoppling och njutning samt fysiska 
motiv. Där kom han fram till att avkoppling och njutning var klart populärast bland alla 
respondenter och destinationer, därefter var det ganska lika. Motiven till Mallorca är de som 
berör undersökningen mest därför fokuseras på dem. Bland tyskar som rest till Mallorca var de 
fysiska motiven, exempelvis solning, de näst populäraste och tätt där efter kom fantasi och kultur 
på delad plats. Hos britter som reste till Mallorca kom fantasimotiv på andra plats och kultur på 
tredje plats samt de fysiska motiven kom trea.35 
 
Med utgång från den tidigare forskningen inom ämnet så har vår egen studie utvecklats. I 
enkätundersökningen har vi använt oss av de pullfaktorer Jacobsen hittade i sin studie och 
utvecklat de med andra faktorer som vi funnit ur de andra forskningsstudierna. Vi använder oss 
likt dessa forskare oss av en enkätundersökning för att få fram svenskars resemotiv till Mallorca. 
 
  

                                                
35 Kozak, M. 2000 
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4. Teoretisk Referensram 
 
Under teoretisk referensram beskrivs några olika teorier som finns inom resemotivs- och 
resepersonlighetsforskningen. Dessa teorier används sedan för att tillsammans med resultatet 
analyseras i kapitlet analys. 

4.1 Resemotiv     
Enligt Swarbrooke kan man dela upp de motiverande faktorerna för en resa enligt följande;  
● Det som motiverar en person att åka på en semester.  
● Det som motiverar en person att åka på en specifik resa till en speciell destination en viss 

tidpunkt.  
Dessa aspekter kan man sedan dela upp i mindre motiv som kan kombineras på hur många vis 
som helst egentligen. I boken Consumer Behaviour in Tourism har Swarbrooke sammanställt en 
typologi för motiv inom turism.  

 
Figur 1 Egen modell baserad på Swarbrooke 2007 

 
Fysiska motiv kan exempelvis vara avslappning, solbränna, träning och hälsa och sexuellt 
umgänge. De Emotionella motiven skulle kunna vara bland annat nostalgi, romantik, äventyr, 
eskapism, fantasi eller andlig uppfyllelse. Exempel på Personliga motiv är vänner och släkt, 
skaffa nya vänner och viljan att tillgodose andras behov. Motiv för Personlig utveckling kan vara 
att öka sin kunskap eller lära sig en ny färdighet. Status motiv kan vara exklusivitet, mode, 
erhålla en bra deal samt möjlighet att visa sin förmåga att spendera. Till sist Kulturella motiv, 
som exempelvis kan vara sightseeing eller uppleva nya kulturer.36 
 
 

                                                
36 Swarbrooke, J. 2007, s.53-54 
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Pearce har utvecklat the travel career ladder (TCL) efter Maslows behovstrappa. Maslows 
behovstrappa utgår ifrån att individer har olika behov och hur viktiga dem är beskrivs i form av 
en trappa där Maslows menar på att fysiologi är det viktigaste behovet följt av trygghet, 
gemenskap, självkänsla och självförverkligande. TCL beskriver turisternas resemotiv i fem olika 
nivåer. Nivåerna är behoven av avkoppling, säkerhet, relationer, självkänsla och utveckling. 
Pearce menar på att man oftast har fler än en av motivationerna men att det alltid är en som är 
dominerande.37  
 
Med the travel carrer ladder (TCL) menas det att individers resemotiv förändras i takt med dess 
erfarenheter inom resor. Därav uttrycket travel career eller resekarriär som man skulle kunna 
uttrycka det på svenska, en resekarriär som utvecklas med personen i fråga och dess erfarenheter 
från vanliga livet samt från dess resor. I TCLs uppbyggnad fick uttrycket resekarriär en större 
betydelse då det ansågs att flertalet individer går igenom olika stadier eller har ett relativt 
förutsägbart resebeteendemönster. Teorin bygger på att individer klättrar ”uppåt” i resekarriären 
samt bland motiven för resandet och samlar på sig erfarenheter. Ju högre upp på stegen eller i 
resekarriären en person befinner sig desto mer reserfarenheter har denne. Självförverkligande- 
och uppfyllandebehov är således det mest betydande motiv som en resenär uppnår. Alla personer 
förflyttar sig dock inte bland de olika stegen och motiven utan stannar kvar på en vilket kan bero 
på olika faktorer, bland annat ekonomi eller hälsa.38  
 
Enligt Kamfjord finns det fem stycken grundläggande motivationskategorier till att människor 
vill resa. Dessa fem kategorier han menar är: 
● Kung för en dag 
- En strävan hos individen att få uppmärksamhet, god service samt bli uppassad på, det kan 
grundas i längtan att fly vardagens och alla dess måsten. Från början var det mer en strävan att 
komma iväg från vardagens enformighet men har mer och mer övergått till att fokusera på att ha 
det bra på semestern. 
● Mer av det vanliga 
- Turisten vill ägna mer tid åt fritidsintressen för att vårda och utveckla dem på ett mer 
djupgående sätt. 
● Det ovanliga 
- En strävan hos individen att uppleva något ovanligt och nytt samt komma ifrån de mönster som 
finns i vardagen. Ett avbrott från rutiner tillsammans med en längtan efter nya erfarenheter och 
intryck är vanliga motiv för resor. 
● Drömmen om framtiden 
- En önskan att komma bort från vardagens rutiner samt jakten på de spännande, optimistiska och 
möjliga vägarna mot framtiden, vilka kopplas samman i en vilja att fly in i framtiden. 
● Ladda batterierna 
- En tillvaro som saknar krav, där individens energi får tillfälle att laddas och återhämtas, både 
mentalt och fysiskt.39 

                                                
37 Pearce, P. 2005, s.55-69 
38 Pearce, P. & Lee, U. 2005 
39 Kamfjord, G. 2002, s.91-92 
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4.2 Resepersonligheter 
År 1967 genomförde Plog en studie om individers resvanor och kunde därigenom ta fram Plogs 
psykografiska modell med en segmentation om personers resvanor. Han tog då fram två 
huvudsakliga resepersonligheter och vad som kännetecknar dem. Den första heter psykocentriker, 
de pålitliga. Det som kännetecknar psykocentriker är bland annat: 
  
● Intellektuell restriktion 
- Då psykocentriker inte alltid söker sig mot nya idéer eller upplevelser kan de ses som 
intellektuellt begränsade. 
● Ett försiktigt och konservativt vardagsliv 
- Psykocentriker undviker gärna att konfrontera och ta större beslut i sin vardag. 
● Hållandet av pengar 
- Psykocentrikerna spenderar helst inte pengar då de är osäkra på framtiden och vill inte att 
vardagslivet ska vara ekonomiskt ansträngt. 
● Preferens av populära och välkända varumärken samt produkter 
- Eftersom vissa märken och produkter är mer populära än andra blir de enkla och trygga val för 
en psykocentriker. 
 ● Dåligt självförtroende och låg aktivitetsnivå 
- Psykocentriker anses ibland vara mer lata än andra. 
● Behov av struktur och rutin 
- Psykocentriker utgör ofta bra handledare då de är kända för att ha struktur och rutiner i 
vardagen. 
● Omgivna av vänner och familj 
- De känner sig trygga i bland familj och vänner40 
  
Allocentriker är motsatsen till psykocentriker. Allocentriker kan ses som äventyrare och 
karaktäriseras således av: 
  
● Nyfikenhet och strävan att upptäcka 
- Allocentriker vill upptäcka världen och söker hela tiden nya erfarenheter. 
● Tar snabba och lätta beslut 
- De anser att livet innebär en viss grad av risktagande men även att man måste lära sig att leva 
med sina val. 
● Inga problem med att spendera pengar 
- Då allocentrikern lever efter filosofin att man lever här och nu vilket gör att denne oftast inte 
lägger någon större vikt vid spenderande av pengar. 
● Testar gärna nya produkter och varumärken 
- Allocentriker tycker det är spännande med nya varumärken. 
● Har bra självförtroende och möter vardagen med energi 
- De söker efter nya saker som kan vara intressanta och lärorika. 
● Föredrar en dag fylld med aktiviteter och utmaningar 

                                                
40 Plog, S. 2001, s.15-16 
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- Allocentriker är inte mycket för rutiner.   
● Uppskattar ensamheten 
- Även fast en allocentriker ses som vänlig och utåtriktad gillar de ibland att vara för sig själva 
och ha en meditativ stund.41 
 Psykocentriker och allocentriker bör enligt Plog ses som extremfall av stereotyper som kan 
användas för att tyda resemotiv och mönster.42 Psykocentriker utgör ungefär 2,5 % av 
populationen och allocentriker står för ungefär 4 %, vilket är en väldigt liten del av en hel 
population. Resterande population är någon stans mellan dessa extremfall, mitt i mellan 
resepersonligheterna finns en till kategori som kallas mittcentriker. Mittcentriker ses som de 
personer med karaktärsdrag som kännetecknar både psykocentriker och allocentriker. 
Mittcentriker utgör större andel av populationen än de två andra resepersonlighetsgrupperna.43 
 
Även Heitman tar upp olika turistkategorier, när hon utgår ifrån Grays teorier om sunlust tourists 
och wanderlust tourist. Sunlustkategorin menas de turister som söker avkoppling mestadels 
genom de tre S:n, sun, sea & sand. Dessa turister söker behagliga klimat som är något de är vana 
vid men de vill även ha lugn och ro och mycket komfort. Wanderlustkategorin kännetecknas mer 
av en vilja att upptäcka nya miljöer och träffa nya människor på nya platser. Dessa turister söker 
äventyr och underhållning på sin semester, det kan vara i form av lokalkultur som de kan ta del 
och lära sig om.44 
  
Heitman tar fortsättningsvis upp Cohens fem kategorier för turister som är baserad på turistens 
relation med både reseindustrin och även destinationen i sig.45 Den första kategorin består av Den 
organiserade massturisten som föredrar färdigorganiserade semesterpaket. Detta är den 
turistkategori som är minst äventyrslysten, som gärna stannar inom sitt egna land alternativt ett 
västerländskt hotell utomlands och är inte så intresserad av det inhemska i en kultur eller ett land. 
Denne föredrar hellre all-inclusive så att den kan hålla sig inom den så kallade turistbubblan som 
ofta uppstår vid större turistdestinationer där kommersialiseringen tar över. Den individuelle 
massturisten är en kategori som är lite mer självständig, denne använder sig och förlitar sig på 
den turistiska infrastrukturen såsom turistbyråer och researrangörer. Denna turist är lite mer 
självständig än den tidigare kategorin då denne ofta väljer att gå egna vägar för bokning av 
exempelvis utflykter. Dessa två kategorier Den organiserade massturisten och Den individuelle 
massturisten kan även beskriva som institutionaliserade turister, då de förlitar sig så pass mycket 
på att turistindustrin ska organisera, planera och genomföra deras resa på ett bra sätt samt att de 
drar sig för att lämna den säkra turistbubblan. 
 
 
 
 

                                                
41 Plog, S. 2001, s.16-17 
42 Ibid 
43 Ibid 
44 Heitman, S. 2011, s.33 
45 Heitman, S. 2011, s.34-35 
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De nästa kategorierna är motsatsen till de ovan nämnda då Cohen kallar dem de icke-
institutionaliserade. Den första utav dessa kallas Upptäckaren, denne fungerar som en väldigt 
självständig turist som själv sätter ihop sina resor och ibland använder sig av den turistiska 
infrastrukturen. Turisten söker sig ofta bortom det kommersialiserade och besöker hellre 
lokalborna och upplever den inhemska kulturen. Den andra kategorin inom de icke-
institutionaliserade kallar Cohen för Wanderlust turist eller reslust turist översatt till svenska. En 
viktig del av Wanderlust turistens resa är att lära, de vill besöka och lära sig om lokala kulturer 
och seder på deras semester och söker sig långt från turistbubblan. Med jämna mellanrum drar sig 
Wanderlust turisten tillbaka till säkerheten och komforten som finns på turistdestinationerna. Den 
sista kategorin i Cohens teori är Drivaren som helt på egen hand reser runt långt utanför de 
traditionella turistområdena och har nära kontakt med lokalbefolkning. Drivaren har ingen färdig 
resplan utan är mer spontan och stannar och reser vidare när den känner för det, det är inte 
ovanligt att denna sorts turist även jobbar med lokalbefolkningen. Till skillnad mot Wanderlust 
turisten kommer aldrig Drivaren till turistdestinationen utan undviker turistindustrin och söker 
spänning utan att leta efter komfort. Vissa turister inom denna kategori söker till och med fara.46 
 

4.3 Teoridiskussion 
Ovan presenteras olika teorier inom resemotivs- och resepersonlighetsforskningen som anger vad 
det är som påverkar en konsument att välja en viss resa eller destination. I analysdelen jämförs 
dessa teorier med varandra, det söks efter kopplingar och skillnader för att få en grundförståelse 
för hur de påverkar resemotivet. Det görs även en jämförelse mellan teorierna och de resultat som 
framkommit i enkätundersökningen samt från intervjufrågorna. Detta för att en så nära sanning 
som möjligt om resemotiv ska kunna uppnås.  
 
Utifrån vad som framkommer i undersökningen så används dessa nya fakta för att ta fram egna 
idéer inom ämnet. Teorierna i detta kapitel används alltså mestadels som en kunskapsgrund för 
författarna samt som en stöttepelare till undersökningens resultat för att bekräfta trovärdighet och 
relevans.  
 
Många av teorierna som används går ihop med varandra eller påminner om delar på de andra 
teorierna vilket kan säga att forskningen kring resemotiv ofta kommer fram till liknande 
slutsatser. Författarna hoppas givetvis på att kunna belysa en del och kunna bidra till forskningen 
och har därför letat efter hål i de befintliga teorierna och för att se om det finns något som kan 
behövas kompletteras. Detta betyder att ingen bearbetning utav teorierna har gjorts utan 
författarna har utgått från teorierna och tagit lärdom utav dem.  
 
 
  

                                                
46 Heitman, S. 2011, s.35-36 
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5. Resultat 
 
I följande kapitel presenteras det empiriska material som uppkommit genom 
enkätundersökningen och intervjuer.  

5.1 Resenärer  
 

 
Diagram 1 Vem/Vilka reste du till Mallorca med? 

 

 
Diagrammet visar vilket resesällskap resenärerna hade då det åkte på sin charterresa. Flest 
personer har kryssat i att de rest till Mallorca med familjen. På andra plats hos våra respondenter 
kom resesällskapet vänner och tredje plats med 29 svar mindre än vänner har respondenterna 
svarat att de rest med sin partner. Resterande alternativ har inte fått så många svar, skolresa och 
träningsläger är ett svarsalternativ som kommit upp när respondenterna kryssat i annat och sedan 
själva skrivit sitt svar.  
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5.1.1 Resemotiv & val av destination 

 
Diagram 2 Vilken var er primära reseanledning till Mallorca? 

 

Ovan är ett diagram över vad respondenterna valde som nummer 1 på frågan vad som var deras 
primära resemotiv. På frågan om vilken respondenternas primära reseanledning eller motiv till 
Mallorca var fick de svarsalternativ som finns i tabellen ovan som de skulle rangordna, de skulle 
dela ut 1-13 där 1 var den mest primära och 13 minst. Respondenterna fick också möjlighet att 
istället för att rangordna välja alternativet ej tillämpligt på de alternativ de inte ansåg hade någon 
som helst betydelse för deras resemotiv. Det är ganska blandade svar och det alternativ som flest 
personer valde som deras mest primära resemotiv, det varma klimatet, hade bara ett mer svar än 
tvåan, upplevelse av platsen. Minst populär som främsta resemotiv var romantik och kulinarisk 
upplevelse som valdes som det främsta resemotivet endast en gång vardera. Om man ser till 
romantik valde 27 % den faktorn som ej tillämpligt för sitt resemotiv och 20 % valde hälsa & 
sport som ej tillämpligt. Alla respondenter har valt strandliv som tillämpligt. 
 



22 
 

5.1.2 Resemotiv & val av destination under 2010-talet 

 
Diagram 3 De mest primära resemotiven för resor gjorda under 2010-talet 

 

Diagrammet visar vad resenärerna valde som plats 1-3 över de mest primära resemotiven för 
resor gjorda under 2010-talet. Under 2010-talet är avkoppling och det varma klimatet de faktorer 
som flest respondenter anser vara någon av sina tre främsta primära resemotiv för en charterresa 
till Mallorca. Även upplevelse av platsen och rekreation anses av respondenterna vara en av de 
främsta anledningarna till att de åkte. Socialt umgänge och kulinarisk upplevelse var de faktorer 
som minst respondenter angav vara något av de tre främsta resemotiven. Alla av de faktorer som 
respondenterna fick välja mellan har hamnat på första till tredje plats av minst två respondenter 
vilket tyder på att det är stor spridning över resemotiven.  
 

 
Diagram 4 Varför valde ni att resa till just Mallorca istället för någon annan plats? 
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Diagrammet visar vad respondenterna svarade på frågan om varför de valde Mallorca som sin 
destination för chartersemestern. På denna fråga fick respondenterna färdiga svarsalternativ där 
de skulle välja den som stämde överens bäst med dem, det fanns även ett svarsalternativ markerat 
annat så respondenten fick fylla i själv. Flera stycken som fyllde i annat har antingen skrivit två 
utav de alternativ som fanns så de har kunnat kategoriseras in i de staplarna, eller så har de skrivit 
att det var en slump att de reste till Mallorca eller besökte släkt och vänner. Utan tvekan var 
klimatet den främsta bidragande faktorn om varför respondenterna valt att resa just till Mallorca.  
 

 
Diagram 5 Varför valet föll på Mallorca under 2010-talet 

 

Ovan visas ett diagram över vad respondenterna som reste under 2010-talet ansåg var deras 
anledning för att välja Mallorca. De flesta respondenter (23 stycken) anser att det är just klimatet 
på Mallorca var den faktorn som man ansåg hade mest betydelse då man valde sin destination. 13 
respondenter valde rykte/andras åsikter som den främsta faktorn. Fyra av respondenterna valde 
alternativet Annat och sa att valet av destination bestämdes på grund av att de hade vänner som 
har hus där, att det var en slump samt att det var en studieresa. 
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5.1.3 Utveckling från 1960-2010 

 
Diagram 6 De främsta resemotiven för en charterresa till Mallorca under 1960- till 2000-talet 

Diagrammet visar olika staplar med uppdelning i procent för varje årtionde över respondenternas 
val av primära resemotiv. Diagrammet är beräknat på respondenternas tre främsta resemotiv. 
Under 1960-talet var respondenternas primära resemotiv strandliv och socialt umgänge. Under 
1970-talet var nattliv det som respondenterna främst ansåg som deras primära resemotiv följt av 
socialt umgänge och det varma klimatet. Under 1980-talet var det varma klimatet, det sociala 
umgänget och nattlivet som var de mest primära resemotiven. Under 1990-talet var det strandliv, 
det varma klimatet, umgås med resesällskapet och avkoppling som man ansåg var de mest 
primära resemotiven. Under 2000-talet var det varma klimatet som flest ansåg var det mest 
primära resemotivet, på andra plats kom umgås med resesällskapet och på tredje plats strandliv. 
 

 
Diagram 7 Den mest primära faktorn för valet av Mallorca som destination. 
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Diagrammet visar med staplar över vad respondenterna ansåg vara deras primära val över varför 
de valde Mallorca som destination. Diagrammet visar hur många av respondenterna som har valt 
respektive faktor. Under samtliga årtionden så är det klimatet som av flest respondenter anses 
som den mest bidragande orsaken till att man valde Mallorca för sin semester. Under 1970, 1980 
och 2000 valde några respondenterna alternativet annat. Under 1970-talet sade den respondenten 
som valde annat att det var slumpen som avgjorde valet. Under 1980-talet var det två 
respondenter som valde alternativet annat. De menade att valet gjordes efter att man fick veta att 
man kunde gifta sig där i svenska kyrkan samt att man fick jobb som dj på en klubb i Magaluf. 
Under 2000-talet valde tre respondenter alternativet annat. De skrev att de hade vänner som 
bodde där, att det var en slump samt att det var föräldrarnas val att semestern gick till Mallorca. 

5.1.4 Återkommande resenärer 

 

 
Diagram 8 Skulle du kunna resa tillbaka till Mallorca? 

Cirkeldiagrammet visar hur många av respondenterna som kunde tänka sig att åka tillbaka till 
Mallorca. Mer än 80 % svarade att de skulle kunna resa tillbaka till Mallorca, ungefär 10 % 
svarade nej att de inte skulle kunna det och resterande 5 st svarade vet ej. För att försöka förstå 
våra respondenter och deras resemotiv så fick de frågan om de kunde motivera deras svar om de 
kunde resa tillbaka, de fick skriva fritt varför de skulle eller inte skulle kunna tänka sig att resa 
tillbaka till Mallorca. Dessa svar har kategoriserats och delats upp i två tabeller, en för de som 
svarat ja och motiverat varför de kan åka tillbaka till Mallorca och en för de som svarat nej med 
deras motivering. Överst är en tabell över ja, och underst en över nej. 
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Motiv                        Antal respondenter 

Värme/Klimat 25 

Nattlivet 3 

Billigt 7 

Trevligt bemötande 9 

God mat 8 

Trevligt med mycket svenskar 2 

Atmosfären 11 

Nära Sverige 9 

Minnen 5 

Finns allt för alla åldrar 2 

Vackert 13 

Tryggt 5 

Mycket nöjen 2 

Finns mycket att se 4 

För att Mallorca utvecklas 2 

Träning 1 

Tabell 3 Tabell med motiv för att besöka Mallorca igen. 

Respondenterna fick med egna ord beskriva varför man skulle kunna tänka sig att åka tillbaka till 
Mallorca. Svaren analyserades sedan och sammanfattades i en tabell. I tabellen kan man utläsa att 
värme/klimat är den populäraste anledningen att respondenterna vill resa tillbaka till Mallorca. 
Nästan alla respondenter har gett flera anledningar i form av hela meningar som exempelvis: 
”Med största sannolikhet är det bra väder. Avslappnande, inte så lång flygresa och tryggt då jag 
varit där förr.” Dessa respondenters svar har därför kategoriserat i flera olika kategorier. Efter 
värme/klimat var anledningen att det är vackert på Mallorca näst populärast och efter det 
atmosfären vilket är en kategori som kan tolkas lite olika. Vissa respondenter har skrivit 
atmosfären i sitt svar medan andra har skrivit att det är en härlig ö vilket ansågs passade bäst 
under kategorin atmosfären.  
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Motiv             Antal respondenter 

Har varit där och vill se en ny plats 4 

För mycket fest och fylla 3 

För turistigt 2 

Är mest för yngre 1 

För mycket svenskar 1 

Inget förstahandsval 3 

Tabell 4 Tabell med motiv varför inte resa tillbaka till Mallorca. 

De respondenter som sade sig inte vilja besöka Mallorca igen fick med egna ord besvara frågan 
om varför de inte skulle kunna tänka sig åka tillbaka. Svaren analyserades och sammanfattades i 
tabellen ovan. Bland motiveringarna till varför de inte kan resa tillbaka till Mallorca var det inget 
som direkt stack ut som vanligast, flest svarade att de redan varit där och därmed ville besöka en 
ny plats. Näst vanligast var att det var för mycket fest och fylla samt att de inte ansåg det som ett 
förstahandsval men att de eventuellt skulle kunna tänka sig det om exempelvis vänner eller familj 
ville resa dit. 

5.2 Researrangörer och resebyråer 
På frågan om ålder så menar både Solresor och Ving att det är stor spridning i ålder på de 
resenärer som väljer att åka till Mallorca. Solresor menar på att det finns två grupper, 
barnfamiljer som är runt 30 år och sedan åldersspannet mellan 40-70 år. Ving som har resor till 
Mallorca under hela året ser att under vinterhalvåret så är resenärerna rejält över 65 år men att 
under sommarhalvåret så är det stor variation med medelålders par, familjer och kompisgäng i 
18-25 år som då främst åker till Palma Nova/Magaluf området som är känt för sitt nattliv. Ving 
menar dock att medelåldern under maj till september ligger på runt 35 år. Ticket menar att deras 
kunder sträcker sig över ett så stort intervall att de inte kan ge någon genomsnittlig ålder.  
 
På frågan om vilka resesällskap som främst reser på charterresor så är researrangörerna överens 
om att det är familjer, par och ensamresande som står för flertalet av de charterresor som görs. 
Resebyrån Ticket menar att alla olika resesällskap väljer att åka till Mallorca och att de inte ser 
någon specifik grupp som väljer att åka.  
 
De tillfrågade respondenterna i våra intervjuer fick svara på vad de trodde sina kunder hade som 
främsta resemotiv för en charterresa till Mallorca. Solresor ansåg att deras kunder främst åker till 
Mallorca för nattlivet, rekreation eller kulturell sightseeing medan Ving tror att deras kunder 
främst åker för avkoppling, strandliv och för att umgås med sitt resesällskap. Ving utvecklar sina 
påståenden med att dessa främst gäller för sommarhalvåret och att de skiljer sig något och att det 
finns stor spridning över resemotiven. De menar att från september-maj så är det mer fokus på 
rekreation samt hälsa och sport. Ving har även weekendresor till Mallorca och menar på att dessa 
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resenärers resemotiv är shopping, kulturell sightseeing och kulinarisk upplevelse. Ticket tror att 
de tre främsta resemotiven hos sina kunder är strandliv, upplevelse av platsen samt det varma 
klimatet. De menar dock att de har många unga kunder som främst åker till Mallorca för nattlivet.  
 
Det ställdes en fråga i intervjun kring valet av Mallorca som destination. Här skiljer sig våra 
respondenters svar ifrån varandra. Solresor tror att valet består av tre faktorer, klimatet, 
rykte/andras åsikter samt pris. Ving tror i sin tur att det är det korta avståndet från Sverige till 
Mallorca som är den största bidragande faktorn tillsammans med klimatet i viss mån. Ticket tror 
att den främsta anledningen till Valet av Mallorca är att Spanien just nu känns som ett säkert land 
men också att klimatet spelar en stor roll vid valet. 
 
Researrangörerna ser att svenskarnas resor till Mallorca hållit sig stabilt under en 50-årsperiod 
men att en ökning skett de senaste åren. Ökningen tros bero på att fler och fler väljer bort Turkiet 
i och med den oroliga situationen just nu och att huvudstaden i Mallorca Palma fått ett gott rykte 
som en trendig storstad med bra shopping och restauranger. Ticket ser att Mallorcas popularitet 
bland svenskarna hela tiden går upp och ner men att destinationen just nu ökar väldigt mycket.  
 
Arrangörer ser även att förändringen av resemotiv förändrats över 50 år. Ving menar att fokuset 
för turister har förändrats. Numera fokuserar man mer på hälsa och sport, att man vill bo på bra 
och fina hotell med högre standard än förut. Dock menar man att de största bidragande orsakerna 
till varför man reser till Mallorca är avkoppling, strand och socialt umgänge och varit så över en 
50-års period. Ticket menar på att det främsta resemotivet är att man vill ha värme och komma 
bort från det som finns hemma i Sverige. 
 
På frågan om trender inom charterturismen så är researrangörerna överens. Både Ving och 
Solresor ser att kunderna vill ha mer flexibla resor, alltså att man själv kan välja hur många dagar 
man vill vara borta. Ving ser också att kunderna vill vara mer flexibla på så sätt att man vill 
kunna boka reser till lite mer udda destinationer och att man vill kombinera flera resmål under 
samma semester. En annan trend inom charterturism menar Ving är att man väljer att fokusera på 
annat än det traditionella strand och fest då man åker på charter. Turisterna väljer mer och mer 
resmål som har något annat att erbjuda. De tar Mallorca som exempel där det finns möjligheter 
till hälso-aktiviteter som vandring, cykling och golf samt att Mallorca har en stad med shopping 
och restauranger. Ticket ser också att valet av boende blir allt viktigare för kunderna. Man vill bo 
bättre och ställer högre krav på sitt boende. 
 
De traditionella resebroschyrerna och resekatalogerna har mer och mer försvunnit till förmån för 
webbaserad kommunikation. Solresor tillhandahåller fortfarande resebroschyrer medan Ving helt 
har valt att koncentrera sitt utbud till deras hemsida på internet. Ticket som återförsäljare har inga 
egna broschyrer men ser generellt att broschyrer inte görs på samma sätt längre. Det är mer 
inspirationsmagasin som kommer ut men inte listor över priser på resorna.  
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6. Analys 
 
Nedanstående kapitel analyserar det empiriska resultatet från kapitel fem med hjälp av de teorier 
som presenterades i kapitel fyra. Analysen kommer fokusera på resemotiv och 
resepersonligheter, men även ta upp resesällskap. 

6.1 Resesällskap 
Enligt resebolagen och resebyrån i mailintervjuerna så ser de mestadels familjer, par och 
kompisgäng som reser till Mallorca. Detta stämmer även överens med de svar som fåtts från 
privatpersoner som deltog i enkätundersökningen och som rest dit själva. Där kan man se att 
familj är det absolut vanligaste resesällskapet och kompisgäng näst populärast. Detta tyder på att 
researrangörerna har god koll på vad för resenärer de ska marknadsföra sig mot och även anpassa 
sig till. Det underlättar med både kommunikation och gör det lättare att uppfylla förväntningar för 
båda parter. Man kan även få en förståelse för vad för resor svenskar vill göra till Mallorca, de 
vill umgås med sina nära och kära, inget verka tyda på att man vill resa själv som verkar vara 
vanligare i exempelvis Asien. Researrangörerna skriver även i intervjuerna att de har många fina 
familjehotell vilket förmodligen påverkar svenskarna att vilja resa dit istället för något annat 
närliggande. Mallorca och Magaluf har även gjort namn för sig som partyort vilket flera av våra 
respondenter i enkätundersökningen säger lockade och även kan förklara varför kompisgäng är 
ett populärt resesällskap.   

6.2 Resemotiv 

Varför man som resenär väljer just Mallorca kan skilja sig väldigt mycket från person till person 
dock syns ett tydligt mönster över vilken faktor som betyder mest. Det varma klimatet är den 
faktor som flest respondenter väljer som deras primära motiv för att välja Mallorca framför andra 
destinationer. Det varma klimatet ansågs som det främsta valet under alla årtionden som studien 
gjordes på. Även alla intervjurespondenter lyfter fram det varma klimatet när frågan om varför de 
tror att resenärerna väljer Mallorca ställdes. Det är också tydligt att rykte och andras åsikter är en 
bidragande orsak till varför man väljer Mallorca. Detta stämmer överens med de svar som angetts 
utifrån om man kan tänka sig att resa tillbaka till Mallorca då mer än 80 % skulle kunna tänka sig 
att göra det. Om resenärerna har en positiv syn av Mallorca och själva skulle kunna tänka sig att 
resa tillbaka till ön så är det också en större chans att de rekommenderar ön för sin familj, vänner 
och bekanta. Under alla årtal är det även respondenter som anser att resa till Mallorca är billigt är 
den viktigaste faktorn för valet av Mallorca som destination.  
 
Att Spanien känns som ett säkert land har inte varit ett populärt primärmotiv för val av 
destination. Alla förutom en respondent som har valt detta alternativ har rest under 2010-talet. 
Detta kan bero på den ökning av turism som har skett efter att det blivit oroligheter i exempelvis 
Turkiet som tidigare varit en stor turistdestination och andra länder där det de senaste åren även 
där varit oroligheter. Turisterna väljer då istället Spanien och Mallorca som ses som ett stabilt 
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och tryggt land. Ticket pekar också på denna faktor och menar på att Spanien just nu känns som 
ett säkert land. 
 
Ving anser att det är det korta avståndet till Sverige som är den bidragande orsaken tillsammans 
med klimatet. Utifrån enkätundersökningen så ser man att detta inte är den viktigaste faktorn för 
val av destination. Faktorn valdes endast under 1980, 2000 och 2010-talet som en viktig faktor 
och på de två senare hamnade det på en sista plats då resultatet sammanställdes. Detta kan tyda 
på att det numera finns direktflyg till många platser runt om i världen med en restid på under 12 
timmar som gör att resenärerna väljer att se till klimatet på destinationerna samt de man hört ifrån 
andra resenärer. 
 
Swarbrooke delar in resemotiven i sex olika motiv, fysiska, emotionella, personliga, personlig 
utveckling, status och kulturella. De svenska turister som väljer att resa till Mallorca styrs främst 
av fysiska motiv. De väljer att åka till Mallorca för att få avkoppling och för att bli solbrända.  
 
Pearce har i sin tur utvecklat the travel carreer ladder (TCL) där han delar in turisternas resemotiv 
i fem olika nivåer, som är behoven av avkoppling, säkerhet, relationer, självkänsla och 
utveckling. Utifrån svaren från enkäter och intervjuer så är det mest dominerade behovet 
avkoppling. Även relationer har en viktig del samt att säkerhet har kommit att få en allt viktigare 
roll under 2010-talet. Det varma klimatet var det mest primära resemotivet från 1980 fram tills 
idag men även under 1960 och 1970 talet lägger sig faktorn högt. Under 1970-talet är det endast 
nattliv som fler respondenter anser vara det primära resemotivet och under 1960-talet hamnar 
både strandliv och socialt umgänge före. Respondenterna anser att de främst är de fysiska 
motiven som är de motiv som främst avgör varför man väljer att resa på en charterresa till 
Mallorca. Även emotionella samt personliga motiv ses av några respondenter som viktiga. 
Kulturella motiv sågs inte som en viktig faktor under 1960 till 1990 talet men har sedan ökat de 
senaste årtiondena.  
 
Kamfjord beskriver fem grundläggande motivationskategorier som är det som gör att människor 
vill resa. Alla motivationskategorier förutom mer av det vanliga har gjort att människor valt att 
resa från 1960-talet och framåt. Mer av det vanliga som syftar till att man som turist vill ägna mer 
tid åt sina fritidsintressen har sedan kommit till under 1990-talet. Hälsa & sport, kulturell 
sightseeing och kulinarisk upplevelse är de faktorer som respondenterna först anser som de mest 
primära resemotiven under 1990-talet och framåt. Detta tyder på en utveckling av resemotiv och 
att resenärerna mer och mer väljer plats utifrån att det finns mer att göra på platsen än att det bara 
finns sol och bad som respondenten från Ving är ute efter. Huvudstaden på Mallorca, Palma, har 
stigit i popularitet de senaste åren vilket också kan tyda på att utvecklingen gått mer åt att man 
vill upptäcka de mat- och dryckesupplevelser som Palma har, samt de olika historiska byggnader 
som staden har att erbjuda. Shopping är en intressant faktor som ansågs som viktig under 1970-
talet men som sedan dess inte ansågs som viktig förrän under 2000 och 2010-talet, vilket kan 
bero både på de svenska turisternas intressen och trender men även på Mallorca och dess utbud. 
Det är svårt att säga vad som är den beroende faktorn. Rekreation är en faktor som alltid har 
ansetts som ett relativt viktigt motiv men har under åren även klättrat och blivit allt viktigare för 
respondenterna. 
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Figur 2 Motivshieraki 

Figuren ovan visar en modell över motivshieraki som har utvecklats fram utifrån denna studie. 
Modellen visar att man som resenär styrs av ett primärt resemotiv, vilket i denna undersökning 
oftast är det varma klimatet. Detta motiv backas sedan upp av sekundära motiv som också är 
viktiga för resenären. I denna studie kan exempel på sekundära motiv vara upplevelse av platsen 
eller att umgås med resesällskapet. Stödmotiv syftar på motiv som inte är viktiga motiv för 
resenären men som ändå ger ett mervärde. Utifrån denna studie kan exempel på detta vara 
kulinarisk upplevelse. 
 
 

 
Figur 3 Egen resemotivsmodell 

Figuren ovan är en sammanställning av de tidigare resemotivsteorier och de uppgifter som 
enkätundersökning och intervjuer lett till. Utifrån detta har en ny resemotivs-modell utvecklats. 
Modellen består av sju olika motivfamiljer. Vi menar att en av dessa metodfamiljer ses som det 
primära resemotivet och i tillägg till detta så finns det en eller flera av dessa som agerar som 
sekundära motiv och stöd-motiv. 
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● Rekreation - ex. avslappning, eskapism eller nostalgi. 
● Relationer - ex. umgås med resesällskapet, hälsa på släktingar eller hitta nya vänner på 

destinationen. 
● Kunskap - ex. upplevelse av platsen, lära sig något nytt eller uppleva nya kulturer. 
● Kulturellt - ex. sightseeing, studiebesök eller kulinarisk upplevelse. 
● Fritidsintressen - ex. hälsoaktiviteter, sportaktiviteter eller hobbys. 
● Klimatet - ex. värmen eller strandliv. 
● Nöjen - ex. nattlivet, shopping eller äventyr. 

 
Om man utgår från denna undersökning så är klimatet det primära motivet. Det sekundära 
motivet är kunskap, rekreation, och relationer. Stöd-motiven är nöjen och kulturellt. Då man ser 
till fritidsintressen ser man att det antingen är det primära motivet, ibland det sekundära motivet 
men kan sällan ses som ett stödmotiv. 

6.2 Resepersonligheter 
I teorikapitlet togs det upp olika resepersonligheter som Plog, Grey och Cohen har tagit fram där 
vi bland annat fann Plogs psykocentriker och allocentriker. Eftersom att det populäraste 
resemotivet och motivet vid val av destination för våra respondenter var klimatet på båda 
frågorna och näst populäraste var avkoppling, så kan man börja dra slutsatsen att större delen av 
respondenterna lutar lite mer åt psykocentriker med start från mittcentriker. Även när 
respondenterna skulle motivera varför de skulle kunna resa tillbaka till Mallorca var det flera som 
skrev att de uppskattade att det var mycket svenskar där samt att de kände sig hemma och 
bekanta med platsen. Nära Sverige var också ett populärt alternativ vilket tyder på bekvämlighet. 
Dessa delar kännetecknar en psykocentriker men då Plog menar att psykocentriker och 
allocentriker är extrema stereotyper anser vi att våra respondenter ligger mellan mittcentriker och 
psykocentriker.  
 
Jämför man 1960-talets resenärer med dagens resenärer under 2010-talet så skiljer sig 
resepersonligheterna lite. På 1960-talet var det främsta resemotiven strandliv och socialt 
umgänge, vilket utvecklades till 1970-talet när nattliv blev det främsta resemotivet. Det verkar 
därigenom som att när man på 60-talet reste till Mallorca önskades det strandliv och att träffa och 
umgås med människor. Magaluf som är Mallorcas mest kända festort växte förmodligen fram 
mer och mer och ryktet spreds fram tills 70-talet då de svenska resenärerna reste ner för att festa, 
umgås med andra människor på den beryktade orten och även för att sola och njuta av det varma 
klimatet. Detta håller i sig till 80-talet också, då samma motiv lockar. Svenskarna vill ha värme 
och släppa loss på medelhavsbarer vilket tyder på resepersonligheten mittcentriker, att de både 
vill träffa nya människor och upptäcka nya platser men fortfarande inte resa så långt för att 
uppleva det varma klimatet. På 90-talet börjar resepersonligheterna ändras och de börjar luta mer 
och mer åt det psykocentriska hållet när avkoppling, klimat och strandliv ligger i topp vid 
resemotiven. Denna resepersonlighet fortsätter vid 00-talet när umgås med resesällskapet och 
klimatet ligger i topp. De vill koppla av och umgås med personer de redan känner. På 2010-talet 
var det varma klimatet och avkoppling. Vilket betyder att resepersonligheterna idag är lite mer 
psykocentriska än på 1960-talet då socialt umgänge ses som ett karaktärsdrag hos allocentriker.  
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Andra resepersonligheter och turistkategorier som studien har talat om är Sunlust och 
Wanderlust. Sunlustkategorin söker helst sun, sea och sand, de tre S:n. Vilket våra respondenter 
också sökt när de reste till Mallorca eftersom klimatet kom högst. Det har varit en relativt 
genomgående resepersonlighet under alla årtionden; Sunlust. Upplevelse av platsen bland annat 
var ett motiv som lutar mer åt Wanderlustkategorin började komma upp lite på 00-talet och 10-
talet men fortfarande är klimat och avkoppling övervägande vilket ändå resulterar i att våra 
respondenter mestadels representeras av resepersonligheten Sunlust. Man kan se en tendens mot 
Wanderlust i svaren på sista frågan om varför man skulle kunna eller inte skulle kunna resa 
tillbaka där vissa skrivit bland annat: “Det finns många nya platser att upptäcka och besöka” och 
liknande kommentarer.  
 
Om man utgår från Cohens fem kategorier Den organiserade massturisten, Den individuelle 
massturisten, Upptäckaren, Wanderlust turisten och Drivaren kan man säga att våra respondenter 
drar mer mot massturist-sidan. Detta för att Mallorca är en väletablerad och relativt 
kommersialiserad turistort, enligt vissa till och med ett turistgetto. Våra respondenter väljer även 
sol, bad och avkoppling som resemotiv och reseanledning, flertalet verkar även gjort lite utflykter 
vilket man kan avläsa i kommentarerna till varför de skulle kunna resa tillbaka. Exempelvis 
skriver de “Finns mer att uppleva och se” och “Det är en vacker ö med mycket att se” och 
liknande vilket gör att vi anser att majoriteten av våra turister hamnar under kategorin Den 
individuelle massturisten. Precis som enligt de andra resepersonlighetsanalyserna högre upp 
hamnar respondenterna i denna undersökning inte under resepersonligheter som Wanderlust eller 
motsvarande utan mer mot massturister och bekväma turister, dock inte hela vägen.  
 
Forskningen och teorierna om resepersonligheter tar upp väldigt liknande aspekter inom de olika 
kategorierna och personligheterna. Det finns oftast två motpoler där den ena är bekväma turister 
som reser med all-inclusive för att träffa andra svenskar och sola och koppla av medan den andra 
behandlar turister som reser på egen hand bort från annan turism för att upptäcka nya platser och 
uppleva lokala kulturer. Det vi kommit fram till efter våra resepersonlighetsanalyser är att de 
svenskar som reser till Mallorca både då och nu reser dit för klimatet och avkoppling vilket gör 
att genomgående resepersonligheter blir mot den förstnämnda polen. Dock är det lite svårt att 
jämföra under så lång tid, under 60- 70- och 80-talet var charterturismen ny och de flesta hade 
inte rest så mycket. Mallorca var heller inte lika etablerat turistmål som idag vilket gör att 
resenärerna då även fast de mestadels har samma resemotiv; klimatet, var det mer upptäckande 
och nytt då än vad det är idag. Vi har nedan sammanställt de olika teorierna för att tydligare visa 
vad för resepersonligheter vi sett reser till Mallorca.  
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Figur 4 Resepersonligheter till Mallorca utifrån denna undersökning 

 
Det röda krysset markerar resepersonligheten för turister som reser till Mallorca. Vi har alltså 
sammanställt i en linje på ett ungefär hur de olika resepersonligheterna i de olika teorierna står i 
förhållande till varandra och vilka som säger ungefär samma och liknar varandra. Då vi i 
analyserna av resepersonlighetsteorierna kommit fram till att våra respondenter lutar åt 
psykocentriker och massturister men inte är extremfall blev ett naturligt val att placera svenskar 
som reser till Mallorca bredvid “Den individuelle massturisten” på Sunlusturisters sida. Detta har 
varit rätt genomgående för majoriteten av respondenterna under samtliga årtionden även fast 
vissa undantag finns, men denna linje visar den genomsnittlige resepersonligheten från Sverige 
till Mallorca från 1960- till 2010-talet. 
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7. Slutsatser 
 
I kapitlet besvaras de frågor som ställts i inledningen med hjälp av vad som uppkommit i 
analysen. Studien avslutas med en avslutande diskussion och förslag till vidare forskning i ämnet. 

7.1 Resemotiv för charterturism till Mallorca 

7.1.1 Vilka är de primära resemotiven till Mallorca på 2010-talet? 

Idag åker man främst till Mallorca för avkoppling, rekreation, det varma klimatet samt upplevelse 
av platsen. Mallorca är populärt bland svenskar då man ser till de ovanstående faktorerna. Man 
vet vad man får då man åker. Man väljer dock inte Mallorca för socialt umgänge eller den 
kulinariska upplevelsen i första hand. Den kulinariska upplevelsen är något som resenärerna ändå 
uppskattar även fastän att det inte är det främsta resemotivet, flera respondenter har i 
enkätundersökningen berättat att de gillar och uppskattar maten. Är det den kulinariska 
upplevelsen som är det primära intresset väljer man dock hellre andra destinationer. Mallorca har 
länge setts som en ö för ungdomar som är ute efter nattlivet som ön har att erbjuda. Nattlivet är 
fortfarande en stor del av turismen men många uppskattar nu också det andra som ön har att 
erbjuda. Mallorca har fått ett rykte som en väldigt vacker ö och med bra omgivning för 
sportaktiviteter som golf, cykling och vandring. Huvudstaden Palma har även växt och utvecklats 
till en storstad känd för sin shopping och vackra omgivning vilket gör att många resenärer väljer 
att åka till Palma för weekendresor. Vi tror att Mallorca även fortsättningsvis kommer ha en stark 
ställning bland svenskarnas resor. Vi ser även att Palma kommer fortsätta växa i popularitet bland 
svenskarna framförallt i åldrarna 25-35. Denna åldersgrupp känner sig för gamla för det hektiska 
nattlivet i Magaluf och söker sig hellre till beach-clubs i staden. Denna åldersgrupp har också en 
högre disponibel inkomst och värderar enligt vår erfarenhet shopping, bra mat och fina drinkar 
framför så kallade happy hours och billiga partyhotell. Man ser även att Palma själva valt att 
marknadsföra sig mycket mot denna grupp. Detta genom att bjuda in bloggare, youtubers och 
andra sociala media influensers till staden för att de sedan i sin tur kan marknadsföra sig till sina 
följare. I och med detta så spår vi att charterresorna till Mallorca kommer att minska något medan 
weekendresorna i sin tur kommer att öka. 

7.1.2 Hur har de primära resemotiven sett ut från 1960 till 2010? 

Det varma klimatet har alltid lockat svenskarna till Mallorca. Under 1960-1980 talet var även 
nattlivet och det sociala umgänget på ön det som fick svenskarna att bege sig söderut. Under 
1990-talet förändras det och man väljer att åka främst för att koppla av och umgås med 
resesällskapet. Svenskarna som till en början inte var så resvana kände sig säkra att de fick det de 
betalade för när de reste till Mallorca. Andra svenskar, menyer på svenska samt kypare med 
kännedom om det svenska språket fick dem att känna sig som hemma fast långt borta. De valde 
inte Mallorca för att upptäcka landet eller kulturen utan för att helt enkelt umgås med andra 
svenskar samtidigt som man fick en solbränna och inte behövde känna sig begränsad av det 
vardagliga måstena som fanns hemma i Sverige. 
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7.2 Vilka resepersonligheter kan man finna i vår undersökning? 
De resepersonligheter som vi sett reser till Mallorca från Sverige är mestadels massturister som är 
ute efter sol & bad samt avkoppling vilket visar på att den genomsnittlige resenärens 
resepersonlighet lutar mot Plogs psykocentriska, i närheten av Grays Sunlustturister och 
närliggande den individuelle massturisten enligt Cohen. Under analysen gjorde vi en 
sammanställning av alla de olika teorierna om resepersonligheter och hur de ungefär ligger i 
förhållande till varandra samt markerat vilka resepersonligheter vi sett i vår undersökning i figur 
4. De svenska turister som reser till Mallorca har en stark uppfattning av vad det är dem kan 
förvänta sig av sin semester. Turistorterna lockar resenärerna och de vet att det kommer vara 
många turister och svenskar där. Mallorca erbjuder dock mycket mer än endast välfyllda 
turistorter vilket gör att de som inte bara lockas av det varma klimatet och strandlivet kan uppleva 
mer av ön genom att ta sig runt och uppleva ön på egen hand. 

7.3 Hur väl stämmer researrangörers/resebyråers syn på sina resenärers 
resemotiv överens med verkligheten? 
Det finns ingen klar syn över vad researrangörer och resebyråer anser att deras kunder har för 
resemotiv. Vad respondenterna tror att resenärerna ser som sina primära resemotiv skiljer sig från 
varandra. De är osäkra på vad resemotiven är och borde därför göra fler undersökningar över sina 
kunders upplevelser för att kunna förbättra sina resor för dem. De två faktorer som hamnade 
längst ner i undersökningen, socialt umgänge och kulinarisk upplevelse ansåg inte heller 
arrangörerna var av större vikt för resemotiven. 
 
Då det gäller om varför resenärerna väljer Mallorca som destination så är det tydligt att det är 
klimatet som leder till det, vilket även backas upp av intervjurespondenter trots att de anser att 
andra faktorer är viktigare idag. De anser att antingen ryktet, det korta avståndet eller att det är ett 
säkert land är den främsta faktorn tillsammans med det varma klimatet. 
 
Idag ser man en ökning av resor till Mallorca. Men fokusen för resenärerna har förändrats. Nu 
åker allt fler med största fokus mot hälsa och sport. När man väljer boende så är resenärerna nu 
även mer medvetna och vill bo på bra och fina hotell med hög standard.  
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8. Avslutande diskussion & förslag till vidare forskning 
Den största fokusen ligger på värmen och att komma bort från det som finns hemma i Sverige, 
det står tydligt och klart i och med denna undersökning. Dessa faktorer anser de flesta 
respondenter är viktigt. Om man bortser från dessa faktorer ser man att fokusen för resenärerna 
skiljer sig mycket utifrån person till person och intressena personen har. Man kan se att Mallorca 
är en ö med som med både värme, vacker natur, bra sightseeing, bra matupplevelser, trevliga 
nattklubbar och så vidare som lockar en mängd olika människor. De som inte lockas av Mallorca 
är främst de som inte tycker om att det är mycket turister på ön eller har hamnat i områden som 
inte matchar med deras motiv för resan. Ett exempel på detta kan vara om man åker till Mallorca 
för att få avkoppling men hamnar på ett hotell mitt i Magaluf som mest är känt för sitt hektiska 
nattliv.  
 
De vanligaste svaren från respondenterna i denna enkätundersökning kan därför sammanfattas 
genom titeln på uppsatsen ”Jag gillade Mallis. Billigt, trevliga människor och varmt” Då de 
söker en billig resa där de kan slappna, få gott bemötande och leva gott med sol och bad.    
 
Ingen respondent som var över 60 år då de reste till Mallorca deltar i studien vilket kan bero på 
att användandet av sociala medier inom den åldersgruppen inte är lika utbrett som i den yngre 
generationen. För att korrekt se hur resemotiven skiljer sig åldersmässigt så borde den 
webbaserade enkätundersökningen kompletteras med andra datainsamlingsmetoder som även 
innefattar människor i Sverige som är i en högre ålder än 60. 
 
För att researrangörerna ska kunna lära känna sina kunder bättre så bör undersökningar göras 
efter att resenärerna kommit hem från resan. Då kan man undersöka vad resenärernas motiv för 
resan var och sedan hur de tycker att dessa sedan har uppfyllts. Utifrån dessa undersökningar så 
får researrangören en bättre överblick över vad det är kunden efterfrågar. Undersökningen hjälper 
även till att se hur bra researrangören använder sig av kundernas resemotiv för att skapa en bättre 
upplevelse. 
 
Hur destinationer väljer att marknadsföra sig har förändrats och de senaste åren har många nya 
strategier kommit upp. Att använda sig av bloggare, youtubers och andra sociala medie 
influensers är det många destinationer som börjat göra. En undersökning över hur denna nya form 
av marknadsföring går till, hur många den når ut till och vad en sådan marknadsföringsstrategi 
bidrar till är ett spännande uppslag till vidare forskning i ämnet. 
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Bilagor 

1. Svenskarnas favoritresmål 2013 

Land Antal resor 2013  Förändrat mot 2012 

1. Spanien  2,04 milj (+8 %) 

2. Danmark 1,18 milj (-8 %) 

3. Finland  1,14 milj (+0,5 %) 

4. Norge 916 000 (+17 %) 

5. Storbritannien  831 000 (+8 %) 

6. Tyskland 792 000 (-9 %) 

7. Turkiet 728 000 (+18 %) 

8. Grekland 626 000 (+9 %) 

9. Italien 596 000 (-4 %)  

10. Frankrike 578 000 (+7 %) 

11. USA 534 000 (-2 %) 

12. Thailand 344 000 (+6 %) 

13. Österrike  246 000 (+32 %) 

14. Kroatien 195 000 (-13 %) 

15. Cypern 192 000 (+40 %) 

16. Estland 188 000 (+52 %) Ökat mest 

17. Polen 150 000 (-18 %) Minskat mest 

18. Ungern 144 000 (+36 %) 

19. Lettland 131 000 (+8 %) 

20. Nederländerna 124 000 (+10 %) 



 

2. Intervju-mall för researrangörer 
● Vilka sorters svenska resesällskap brukar ni se mest?  

○ Kompisgäng 
○ Familjer  
○ Par 
○ Ensamresande 
○ Jobbrelaterat 

 
● Vilken anser ni är den genomsnittliga åldern för svenskar som reser till Mallorca? (över 

18 år) 
 
● Vilka av dessa anser ni är de faktorer som svenskar ser som sitt primära resemotiv då de 

reser till Mallorca? (Välj max 3) 
○ Upplevelse av platsen   
○ Nattliv   
○ Rekreation   
○ Romantik   
○ Hälsa och Sport   
○ Varma Klimatet    
○ Socialt umgänge   
○ Avkoppling   
○ Strandliv    
○ Kulturell Sightseeing   
○ Kullinarisk upplevelse   
○ Shopping 
○ Umgås med resesällskapet 

 
● Vad tror ni utav följande är den främsta anledningen till varför resenärerna har valt 

Spanien/Mallorca? 
○ Spanien känns som ett säkert land   
○ Kort avstånd   
○ Klimatet 
○ Rykte/andras åsikter   
○ Pris 

 
● Anser ni att svenskarnas resande till Mallorca har ökat, minskat eller varit densamma om 

man ser till en 50-årsperiod? 
 

● Anser ni att svenskarnas resemotiv förändrats över en 50-årsperiod? 
● Vad ser ni för trender inom charterturism? 

 
● Använder ni er fortfarande er utav resebroschyrer? Om inte, har ni använt er av det innan 

och när slutade ni med det isåfall? 



 

3. Mailintervju med Solresor 
● Vilka sorters svenska resesällskap brukar ni se mest? 

Familjer  
Par  
Ensamresande  

 
● Vilken anser ni är den genomsnittliga åldern för svenskar som reser till Mallorca? (över 18 

år)  
Våra resenär är antingen barnfamilj runt 30 eller från 40-70 år.  
 

● Vilka av dessa anser ni är de faktorer som svenskar ser som sitt primära resemotiv då de 
reser till Mallorca? (Välj max 3)  

○ Upplevelse av platsen  
○ Nattliv 
○ Rekreation 
○ Romantik  
○ Hälsa och Sport  
○ Varma Klimatet  
○ Socialt umgänge  
○ Avkoppling  
○ Strandliv  
○ Kulturell sightseeing 
○ Kullinarisk upplevelse  
○ Shopping  
○ Umgås med resesällskapet 

 
● Vad tror ni utav följande är den främsta anledningen till varför resenärerna har valt 

Spanien/Mallorca?  
○ Spanien känns som ett säkert land   
○ Kort avstånd   
○ Klimatet 
○ Rykte/andras åsikter   
○ Pris 

 
● Anser ni att svenskarnas resande till Mallorca har ökat, minskat eller varit densamma om 

man ser till en 50-årsperiod?  
Förstår inte frågan. skall jag jämföra idag med för 50 årsedan? Då har det självklart ökat.  

 
● Anser ni att svenskarnas resemotiv förändrats över en 50-årsperiod?  

Ja det har det.  
 

● Vad ser ni för trender inom charterturism?  
Trenden är att man vill ha mer flexibla resor, att kunna välja hur många dagar man vill vara borta.  

• Använder ni er fortfarande er utav resebroschyrer? Om inte, har ni använt er av det innan 
och när slutade ni med det isåfall?  
Vi har broschyrer. 



 

4. Mailintervju med Ving 
● Vilka sorters svenska resesällskap brukar ni se mest? 

Detta skiljer en del beroende på säsong för vi har ju resor hela året till Mallorca men från oktober till mars 
handlar det om det som vi kallar för ”långliggare” som bor här hela vintern och då är det en mix av par 
och ensamresenärer, oftast pensionärer, som har tid att vara borta flera månader från Sverige. 
Ska vi sedan se generellt på sommaren och som är mest intresse för er så har vi mest familjer och par som 
reser med oss eftersom vårt hotellbud innehåller mycket familjehotell men även trevliga hotell för par.   
 

● Vilken anser ni är den genomsnittliga åldern för svenskar som reser till Mallorca? (över 18 
år)  

Som även nämnt ovan så skiljer sig detta också beroende på säsong. På vintern så är siffran rejält över 65 
men sedan på sommaren så är mixen stor av medelålders par och familjer och även en del kompisgäng 
mellan 18-25 som helst kanske då reser till Palma Nova/Magaluf området.  Ska jag dra ett snitt från maj 
till september så tror jag den siffran ligger på runt 35. 

 
● Vilka av dessa anser ni är de faktorer som svenskar ser som sitt primära resemotiv då de 

reser till Mallorca? (Välj max 3)  
○ Upplevelse av platsen  
○ Nattliv 
○ Rekreation 
○ Romantik  
○ Hälsa och Sport  
○ Varma Klimatet  
○ Socialt umgänge  
○ Avkoppling  
○ Strandliv  
○ Kulturell sightseeing 
○ Kullinarisk upplevelse  
○ Shopping  
○ Umgås med resesällskapet 

 
Primärt så tror jag att våra gäster som kommer med charter mest gör det för avkoppling, njuta av dem fina 
stränderna på Mallorca + umgås med resesällskapet/socialt umgänge. 
Sedan tror jag detta skiljer sig också lite beroende på säsong, för nu på våren så kommer väldigt många 
ner för rekreation, hälsa & sport och det sköna klimatet under vårmånaderna sedan mot juni och framtill 
slutet på augusti så blir det mer dem 3 jag nämnde först, sedan från september igen mer hälsa & sport etc. 
Gäster som reser reguljärt eller på weekendresor siktar nog mer in sig på shopping och kultur och 
kullinariskt. 
 

● Vad tror ni utav följande är den främsta anledningen till varför resenärerna har valt 
Spanien/Mallorca?  

Kort avstånd tror jag är en utav dem främsta anledningarna till viss del klimatet. 
 
 
 



 

● Anser ni att svenskarnas resande till Mallorca har ökat, minskat eller varit densamma om 
man ser till en 50-årsperiod?  

Resandet till Mallorca har I många året varit väldigt stabilt och alltid varit populärt men vi har dem 
senaste åren och speciellt nu till i sommar sett en ökning. Detta mycket pga olika orsaker så som att 
många valt bort Turkiet, och att Mallorca fått ett uppsving som att vara rätt trendigt med en härlig storstad 
som Palma med bra shopping och bra restauranger bara för att nämna något.   
 
 

● Anser ni att svenskarnas resemotiv förändrats över en 50-årsperiod?  
På det sättet som man ser förändringen mest är att det är mycket mer fokus på hälsa & sport, och man 
gärna vill bo på bra och fina hotell, alltså mer krav på standard på hotellen än man kanske hade förr. 
Fortfarande tror jag dem som väljer en charter resa mest gör det för avkoppling, strand och socialt 
umgänge.      

 
● Vad ser ni för trender inom charterturism?  

Som nämnt ovan så är det många som reser charter som gör det med fokus på annat också än strand och 
fest och att man väljer resmål som har även annat att erbjuda. Ta nu Mallorca som exempel där vi har så 
mycket mer än strand så som fantastiska möjligheter till vandring, cykelturer, bra golfbanor, en härlig stad 
med bra shopping och restauranger. Vi ser också en stor trend i att man vill vara mer flexibel och kunna 
boka resor till mer ”udda” destinationer och kombinera flera resmål under en och samma semester, 
flexibilitet med reseperiod är en annan faktor också.    

 
● Använder ni er fortfarande er utav resebroschyrer? Om inte, har ni använt er av det innan 

och när slutade ni med det isåfall?  
Resebroschyrer så om man minns dem med en stor katalog har vi slutat med för längesedan, mer än 10 år 
sedan. I dag så är vårt utbud koncentrerat till webben. 
 
  



 

5. Mailintervju med Ticket 
● Vilka sorters svenska resesällskap brukar ni se mest? 

Vi ser alla möjliga sorters människor som reser till Mallorca. Eftersom vi bokar åt privatpersoner och 
turistresor så vet jag inte hur affärsresorna ser ut. 
Alltså allt från kompisgäng till pensionärer, familjer osv. 
  

● Vilken anser ni är den genomsnittliga åldern för svenskar som reser till Mallorca? (över 18 
år)  

Samma som ovan, alla möjliga åldrar, kan inte se något speciellt snitt tyvärr. 
 

● Vilka av dessa anser ni är de faktorer som svenskar ser som sitt primära resemotiv då de 
reser till Mallorca? (Välj max 3)  

○ Upplevelse av platsen  
○ Nattliv 
○ Rekreation 
○ Romantik  
○ Hälsa och Sport  
○ Varma Klimatet  
○ Socialt umgänge  
○ Avkoppling  
○ Strandliv  
○ Kulturell sightseeing 
○ Kullinarisk upplevelse  
○ Shopping  
○ Umgås med resesällskapet 

Faktorerna ser dock olika ut beroende på ålder och målgrupp. Ex ungdomar så är nattliv högt upp på 
listan. 
 

● Vad tror ni utav följande är den främsta anledningen till varför resenärerna har valt 
Spanien/Mallorca?  

Säkert land som första val just nu, men också klimatet. 
 

● Anser ni att svenskarnas resande till Mallorca har ökat, minskat eller varit densamma om 
man ser till en 50-årsperiod?  

Just nu så ökar Mallorca jätte mycket, Dock så vet jag inte hur de såg ut för 50 år sedan då jag inte var 
född än, men det går i vågor. Ibland är det populärt och ibland inte. 
 

● Anser ni att svenskarnas resemotiv förändrats över en 50-årsperiod?  
Det har det säkert gjort men en faktor står sig nog sen lång tid tillbaka är att vi vill ha värme och komma 
bort från de vi har hemma. 

 
● Vad ser ni för trender inom charterturism?  

En stor skillnad som man ser till från förr är att valet av hotell blir viktigare än tidigare. Man vill bo bättre 
och ställer högre krav på sitt boende. 

 



 

● Använder ni er fortfarande er utav resebroschyrer? Om inte, har ni använt er av det innan 
och när slutade ni med det isåfall?  

Vi är bara återförsäljare till olika bolag så vi har inga egna broschyrer. Men generellt så görs inte 
broschyrer på samma sätt längre, det är mer inspirationsmagasin som kommer ut men inte listor med 
priser på hotell osv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Enkätundersökning 
 

1. Har du rest till Mallorca de senaste 50 åren? Om nej, då är du klar med enkäten. 
Ja   Nej 
 
2. Vilket årtionde besökte du Mallorca? (Kryssa i fler om du varit där vid olika årtionden) 
1960  1970  1980  1990  2000  2010 
 
3. Har gammal var du när du besökte Mallorca? 
0-17 år 
18-29 år 
30-40 år  
41-50 år 
51-60 år 
61-70 år 
Över 70 år 
 
4. Med vem/vilka reste du dit med? 
Familj   Vänner   Partner   Ensam  Jobb 
Annat:__________________________________________________________________ 
 
5. Vilken var din primära reseanledning till Mallorca? Ranka högst till lägst där 1 är högst och 13 
är lägst. 
__Upplevelse av platsen __Nattliv   __Rekreation   
__Hälsa och sport  __Det varma klimatet  __Socialt umgänge 
__Avkoppling   __Strandliv   __Kulturell Sightseeing  
__Kullinarisk upplevelse __Shopping   __Umgås med resesällskapet 
__Romantik 
 
6. Varför valde du att resa till just Spanien/Mallorca istället för en annan plats? Den primära 
anledningen. 
Spanien känns som ett säkert land  Nära Sverige   Klimatet 
Rykte/andras åsikter    Priset 
 
7. Skulle du kunna tänka dig att resa tillbaka till Mallorca? 
Ja    Nej    Vet ej 
 
8. Motivera ditt svar på förra frågan om du skulle kunna resa tillbaka till Mallorca? 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

7. Diagram över vilket årtionde och ålder 
 

 
Under vilket årtionde besökte du Mallorca? 

 
Diagrammet ovan visar uppdelningen på när de 110 resor som de 86 respondenter till Mallorca 
gjorts. Respondenterna fick välja ett årtionde mellan år 1960 och 2016. Majoriteten av resorna 
(73 stycken) var resor gjorda under 2000 till 2016. Minst resor gjorde våra respondenter under 
1960-talet samt 1990-talet. 14 av respondenterna reste under 1960- och 1970-talet. Av dessa är 
det 7 som valt att resa till Mallorca igen. Av de som valt att resa under 2010-talet så är 14 
resenärer besökt Mallorca vid ett tidigare tillfälle.  
 

 
Hur gammal var du när du besökte Mallorca? 

 
Ovanstående diagram visar på hur gamla respondenterna var när de gjorde sin resa eller resor till 
Mallorca. Den största delen av resorna (89 stycken) till Mallorca gick när respondenterna var 
mellan 0 och 29 år. Resterande 12 resor gick då respondenterna var mellan 30 och 60 år. 
 


