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Abstrakt 

Syftet med uppsatsen är att beskriva identitet och identitetsskapande samt undersöka hur 

kryssningspassagerarens identitetsskapande påverkas av temakryssningar. För att få 

fram det empiriska materialet utfördes deltagande observationer ombord på en 

temakryssning. En enkätundersökning genomfördes även via sociala medier, där 

kryssningspassagerarna från samma temakryssning svarade på frågor relaterade till 

identitetsskapande.  

 

Resultatet från undersökningen visar att temakryssningar påverkar 

kryssningspassagerarens identitetsskapande på olika vis. En av de viktigaste slutsatserna 

som presenteras är att kryssningspassagerare använder sig av temakryssningar för att 

utveckla och/eller framhäva sin identitet. Passagerarna åker på en temakryssning 

eftersom den bilden de har av kryssningen stämmer överens med deras egen självbild 

och de identifierar sig själva med det specifika temat. Resultatet visar att det jag som 

individerna visar på en temakryssning är deras faktiska jag. Resultatet visar även att 

interaktionen med andra kryssningspassagerare ombord på en temakryssning skapar en 

möjlighet för individen att få social acceptans samt en känsla av gemenskap. Individens 

identitetsskapande påverkas av de här känslorna eftersom individen känner sig 

accepterad och därmed också bekväm med att vara sig själv. 

 

Nyckelord 

identitet, identitetsskapande, kryssningsturism, temakryssning, kryssningspassagerare, 

fans, självbild, roll, interaktion, gemenskap, motivation. 
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svara på enkätundersökningen och även till Vance Gulliksen och Jeannie Gearhart som 

bidrog med bakgrundsinformation kring framförallt temakryssningar. Slutligen vill vi 

tacka våra familjer och vänner som läst och kommenterat vår uppsats för att hjälpa oss 

göra texten så bra som möjlig och som även stöttat oss under arbetets gång.  
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1 Inledning 

Det här kapitlet kommer att introducera uppsatsen genom en presentation av 

kryssningsturism såväl som charterkryssningar och specifika temakryssningar. Kapitlet 

kommer även introducera fenomenet identitet och identitetsskapande relaterat till 

kryssningsturism. Samtidigt kommer problem i samband med det här området att 

beskrivas. Slutligen kommer frågeställning och syfte samt avgränsningar kring ämnet 

att läggas fram. 

 

1.1 Kryssningsturism 

Kryssningar definieras som fartyg för passagerare som endast används för fritidsnöjen, 

med andra ord är det resan från A till B som är det viktiga och själva resan är alltså en 

del av semestern (Lück, 2007). Kryssningsfartygen har förändrats från att vara enbart 

transportmedel till att bli flytande tillflyktsorter (Hur och Adler, 2013). Ett 

kryssningsfartyg kan därför ses som en egen destination eftersom de numera är en 

kombination av transport och rekreation samt att de fyra aspekterna som vanligtvis 

kopplas till turismindustrin kan hittas på fartyget: transport, boende, attraktioner och 

researrangörer (Brida m.fl., 2012; Huan och Hsu, 2009). 

 

Under de senaste årtiondena har kryssningsturismen ökat avsevärt, det har gått från att 

vara cirka en halv miljon människor som åkte på kryssningar år 1970 till att vara nästan 

10 miljoner år 2000 (Weaver, 2004). Kryssningsturismen är den del inom 

turismindustrin som har ökat mest de senaste åren, sedan 1980 har kryssningsturismen 

haft en årlig ökning på ca 8%. Den här ökningen är dubbelt så stor som någon annan del 

inom turismindustrin (Yarnal och Kerstetter, 2005; CLIA, 2011). Samtidigt har 

kryssningsindustrin utvecklats mycket under de senaste 10 åren för att möta efterfrågan, 

bland annat med ny design på fartygen, nya teman, nya längder på kryssningsresan samt 

nya destinationer och nya aktiviteter både ombord på fartyget och vid destinationerna 

(CLIA, 2011). 

 

Dwyer och Forsyth (1998) hävdar att Karibien är den region som står för flest 

kryssningsdestinationer följt av Medelhavet och Alaska samt att de ledande 

kryssningsföretagen tillhör USA, Storbritannien och Norge. Enligt Johnson (2008) finns 

det två stora kryssningsföretag som i stort sett kontrollerar hela kryssningsindustrin och 

det är Carnival Cruise Lines och Royal Caribbean International. 
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Vance Gulliksen
1
 förklarar att en charterkryssning är när ett kryssningsföretag hyr ut 

sina kryssningsfartyg till olika utomstående företag exempelvis till resebyråer eller 

researrangörer. Charterkryssningar är en vanlig typ av kortare kryssning som oftast inte 

varar mer än tre till fyra dagar. Det är även vanligt förekommande att de här 

charterkryssningarna har specifika teman, att de är så kallade temakryssningar. Även 

vanliga kryssningar som inte är charterkryssningar kan dock ha specifika teman 

förklarar Gulliksen
2
. Temakryssningar utvecklades samtidigt som de vanliga 

kryssningarna men började marknadsföras ordentligt på 1980-talet som ett sätt att 

differentiera sig från konkurrenterna. Populära temakryssningar omfattar teman som 

fokuserar på mat, hälsa, dans och musik men det finns även mer specifika teman som 

till exempel motorcyklar och norrsken (Dowling, 2006). Rose Tours and Travel är en 

turistbyrå som enligt Jeannie Gearhart
3
 ordnar evenemang där de tar över ett helt 

hotellkomplex eller hyr fartyg för olika temakryssningar. Rose Tours and Travel 

anordnar då bland annat artistkryssningar med New Kids On The Block och Backstreet 

Boys, där artisterna åker på kryssning tillsammans med sina fans och hela kryssningen 

kretsar kring artisten och dennes musik (Rose Tours and Travel, 2013).  

 

Rose Tours strives to bring fans closer to the music and entertainment they 

love in an intimate and exclusive environment. We provide once in a 

lifetime experiences for fans. - Jeannie Gearhart
4
 

 

 

1.2 Kryssningspassagerarens identitet 

Hibbert m.fl. (2013) menar att turisten genom olika val försöker förstärka och utveckla 

vissa identitetsmarkörer och därför påverkar en önskad identitet turistens beslut och 

beteende. Hung och Petrick (2011a) hävdar i sin tur att gemensamma nämnare mellan 

resenärers bild av sig själv och bilden av hur en kryssningsresa ska vara, leder till en 

större benägenhet att åka på en kryssning. En av fördelarna med att välja en 

kryssningssemester inkluderar då insikten för ett bättre jag både i turistens egna ögon 

och/eller dess närståendes (Hung och Petrick, 2011a). 

                                                 
1
 Gulliksen, Vance; marknadsföringschef Carnival Cruise Lines. 2013. Telefonintervju 23 oktober. 

2
 Ibid. 

3
 Gearhart, Jeannie; kontorschef Rose Tours and Travel. 2013. E-postintervju 11 november. 

4
 Ibid. 
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Weeden m.fl. (2011) menar att kryssningspassagerares interaktion med varandra kan 

bero på olika faktorer. Interaktionen kan dels bero på hur individerna identifierar sig 

med en grupps identitet, hur oberoende individen är inom gruppen såväl som vilka 

sociala sammanhang individerna befinner sig i. Enligt Yarnal (2004) blir individer som i 

vanliga fall är introverta mer utåtriktade på kryssningar eftersom de ofta interagerar med 

andra passagerare till exempel vid aktiviteter och middagar. Författaren påstår att 

känslan av tillhörighet även sträcker sig utöver själva resan eftersom att tillhöra en kul 

grupp eller att ha kryssningsvänner ger en positiv mening till kryssningspassagerarna. 

Weeden m.fl. (2011) förklarar att en känsla av större självkännedom skapas hos 

kryssningspassagerare vilket gör att deras värderingar och attityder kan förändras. Det 

här kan då i sin tur även leda till att kryssningen blir mer personligt betydelsefull för 

individen (Weeden m.fl., 2011). 

 

 

1.3 Problembeskrivning 

Utifrån tidigare forskning har vi sett en tendens till att det oftast är 

kryssningspassagerarens perspektiv som läggs i fokus. Det finns då exempelvis en del 

forskning som fokuserar på att profilera kryssningspassagerare och relationen 

passagerare emellan (Huang och Hsu, 2009; Miao och Mattila, 2013). Samtidigt finns 

det också en del forskning som behandlar turisters motiv till varför de väljer att åka på 

kryssning. Hung och Petrick (2011b) förklarar exempelvis att tidigare forskning som 

gjorts inom kryssningsturism har identifierat olika faktorer som påverkar 

kryssningspassagerare och deras val av resa såsom lojalitet, det uppfattade värdet, 

servicekvaliteten, pris och sociala influenser. Forskning som kopplar identitetsskapande 

till temakryssningar är däremot begränsad. Av den anledningen är temakryssningar med 

fokus på identitetsskapande utifrån kryssningspassagerarnas perspektiv ett intressant 

område att undersöka. 

 

Flera författare har försökt att definiera begreppet identitet, bland annat beskriver 

Stevenson m.fl. (2009) identitet som en process som finns både i kärnan av individen 

men även i kärnan av individens gemensamma kultur. Kleiber (1999;94) å andra sidan 

definierar identitet som en personlig teori av jaget medan Hibbert m.fl. (2013) menar att 

identitet är de egenartade beskrivningar av jaget som presenteras genom berättelser 

antingen för individen själv eller till andra.  
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Stevenson m.fl. (2009) menar att fritids- och turismaktiviteter i dagens samhälle är 

erkända lägen för uppbyggnad av den egna identiteten som tillägg till 

arbetsplatsidentiteten. Individers identitet är alltså inte konsekvent utan skiftande, 

flerfaldig och decentraliserad. Kleiber (1999) hävdar att formandet av den egna 

identiteten är en process där individen ska känna gemensamhet med och identifiera sig 

med andra individer samtidigt som individen ska hitta sin egen identitet. Stevenson m.fl. 

(2009) menar att identitetsskapande är en process som inträffar inom ramen för det 

alltmer invecklade samhället och föränderliga sambandet mellan tid och rum. Sett ur ett 

turismperspektiv är berättelser från resor centrala delar för skapandet av resenärsjaget 

förklarar författarna. Enligt Sharpley och Stone (2012) konsumerar individer för att få 

nya upplevelser och konsumtionen utgår ifrån en önskan att skapa mening i livet. 

Skapandet av mening är en pågående process som kan kopplas till turism då 

turismkonsumtion har samma syfte som annan konsumtion. Samtidigt ger konsumtion 

inom turism ofta väldigt direkta och bokstavliga upplevelser. Konsumtion inom turism 

kan därför vara väl lämpad för individers identitetsskapande menar Sharpley och Stone 

(2012). 

 

Kryssningsturism kan därmed kopplas till identitetsskapande och därför blir det tydligt 

att det finns ett gap inom det här forskningsområdet då det finns begränsat med 

forskning som undersöker hur kryssningsturism påverkar kryssningspassagerarens 

identitetsskapande. Eftersom kryssningsturism enligt Lück (2007) är en form av 

fritidsnöje, menar vi att temakryssningar kan kopplas till identitetsskapande. Det här 

eftersom Kleiber (1999) hävdar att fritidsaktiviteter, i det här fallet temakryssningar, är 

ett sätt för individen att förverkliga sig själv genom sin hobby och genom att umgås 

med likasinnade. Utifrån det vi har sett är temakryssningar ett område inom 

kryssningsturismen som det tidigare inte forskats om. Det här innebär att vi uppfattar ett 

gap i forskningen och därmed även ett problemområde som är intressant att utforska. 
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1.4 Frågeställning 

Uppsatsen bygger på följande frågeställning: 

 

 Hur kan temakryssningar påverka identitetsskapande utifrån 

kryssningspassagerarens perspektiv? 

 

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva identitet och identitetsskapande samt undersöka 

temakryssningens påverkan på kryssningspassagerarens identitetsskapande. 

 

 

1.6 Avgränsningar 

För att samla in information till uppsatsen valde vi att avgränsa oss till en specifik 

artistkryssning och de passagerare som var med på den temakryssningen. 

Temakryssningen var en Backstreet Boys kryssning, där gruppen var med ombord på 

fartyget tillsammans med ungefär 2000 av deras fans. Temakryssningen anordnades av 

Rose Tours and Travel och genomfördes ombord på Carnival Cruise Lines fartyg 

Carnival Imagination under perioden 25-28 oktober 2013. Vi är medvetna om att valet 

att endast fokusera på en specifik temakryssning medförde en begränsning eftersom vi 

då inte kan veta hur andra temakryssningar påverkar identitetsskapande. Valet gjordes 

dock på grund av brist på tid såväl som ekonomiska resurser.  
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2 Metod 

Följande kapitel kommer att behandla genomförandet av undersökningen och hur det 

framtagna materialet bearbetades. Det kommer även att diskuteras kring begränsningar, 

problem och kritik mot den insamlade datan såväl som de valda metoderna. 

 

2.1 Metod för insamling av data 

För att samla in det empiriska materialet till uppsatsen valde vi att använda oss av en 

enkätundersökning såväl som deltagande observationer. Det betyder att uppsatsen 

baseras på både en kvantitativ och en kvalitativ forskningsmetod, även om 

undersökningen avser att få fram kvalitativ data. Uppsatsen utgår från en deduktiv 

ansats, snarare än en induktiv ansats, eftersom fenomenet identitetsskapande är 

teoretiskt grundat. Enligt Jennings (2010) utgår en deduktiv ansats från teoretiskt 

material som sedan tillämpas på empiriskt material för att undersöka om teorin går att 

använda i praktiken. Av den här anledningen baserades därför frågorna i 

enkätundersökningen på teorier om fenomenet. Det var även identitetsskapande som de 

deltagande författarna på temakryssningen hade i åtanke när observationerna 

genomfördes. Jennings (2010) menar att tillförlitlighet är då resultatet är konsekvent 

och stabilt medan giltighet handlar om att de metoder som används mäter det som 

avsetts. Uppsatsens tillförlitlighet stärks genom att det beskrivs i metodkapitlet hur 

undersökningen genomförts, eftersom att undersökningen då kan upprepas. Samtidigt 

försäkras även uppsatsens giltighet genom att teorier står som grund för 

enkätundersökningen och de deltagande observationerna. 

 

Kylén (2004) hävdar att de svar som kommer från enkätundersökningar är subjektiva 

utifrån deltagarnas synvinkel, samtidigt som observationer är subjektiva från 

observantens synvinkel eftersom observanten tolkar och analyserar det han/hon ser. Vi 

valde därför att göra både en enkätundersökning och deltagande observationer för att få 

empiriskt material från olika synvinklar och därmed få en bredare undersökning. Först 

beslutades att deltagande observationer skulle användas då vi ville få en bättre förståelse 

för fenomenet genom förstahandsupplevelser. Eftersom vi ville undersöka 

identitetsskapande utifrån kryssningspassagerarnas perspektiv ville vi få med deras röst 

och beslutade då att även använda en enkätundersökning. För att stärka tillförlitligheten 

i uppsatsen ville vi få med så många röster som möjligt och på så vis skapa en bredare 

bild av kryssningspassagerarna som åkte på temakryssningen.  
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Av den anledningen valdes därför en enkätundersökning framför personliga intervjuer. 

Vi ansåg att en enkätundersökning var ett effektivt sätt att få fram den information som 

söktes samtidigt som den gav oss möjligheten att till viss del ändå få fram 

intervjuliknande svar från deltagarna i enkätundersökningen. Det här eftersom 

enkätundersökningar medför en möjlighet att använda sig av både öppna och slutna 

frågor (Kylén, 2004). För att samla in bakgrundsinformation om kryssningsturism och 

temakryssningar användes både primärdata i form av en telefonintervju och e-

postintervju samt sekundärdata i form av artiklar och internetkällor. 

 

2.1.1 Intervjuer 

Intervjun med Vance Gulliksen
5
 genomfördes via telefon på grund av önskemål från 

informanten och i intervjun ingick 13 frågor som var semistrukturerade. Enligt 

Andersson (1995) är en semistrukturerad intervju då intervjupersonen i förväg bestämt 

vilka ämnesområden som ska behandlas och vilken typ av information intervjuaren vill 

ha ut av intervjun. Intervjuaren har dock inte förberett färdiga frågor och i vilken 

ordning ämnena ska behandlas utan det avgörs från situation till situation (Andersson, 

1995), vilket därmed ger utrymme för avvikelser från, såväl som fördjupning, av ämnet 

(Alvesson, 2011). En intervju genomfördes även med Jeannie Gearhart
6
 eftersom vi 

ville få bakgrundsinformation om temakryssningar och Rose Tours and Travel. 

Intervjun genomfördes via e-post på grund av det stora geografiska avståndet mellan oss 

och intervjupersonen, som befann sig i USA. Eftersom intervjufrågorna skickades via e-

post var de utformade så att fokus låg på att få fram det viktigaste kring ämnet 

temakryssningar och vi begränsade oss därför även till sju frågor. Frågorna skickades 

den 11 november 2013 och Gearhart
7
 svarade senare samma dag. 

 

2.1.2 Deltagande observationer 

För insamling av det empiriska materialet användes dolda observationer där två av 

författarna till uppsatsen deltog i observationen som fullständiga deltagare. I en 

deltagande observation är forskaren en del av det sociala system som observeras och 

enligt Larsen (2009) kan forskaren inom deltagande observationer även ta rollen som en 

fullständig deltagare.  

                                                 
5
 Gulliksen, Vance; marknadsföringschef Carnival Cruise Lines. 2013. Telefonintervju 23 oktober. 

6
 Gearhart, Jeannie; kontorschef Rose Tours and Travel. 2013. E-postintervju 11 november. 

7
 Ibid. 
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Då är forskaren en del av den miljö och situation som undersöks och uppträder som en 

likvärdig deltagare och övriga deltagare i situationen är alltså inte medvetna om 

forskarens roll som forskare (Larsen 2009). Vi valde den här observationsmetoden trots 

medvetenheten om att det kan anses vara oetiskt att observera någon utan att personen i 

fråga är medveten om det. Vi anser ändå att en dold observationsmetod är det bästa 

sättet att få en korrekt bild av vad som händer. Det här på grund av att det annars finns 

en risk att personer som blir observerade försöker att göra ”rätt” saker eftersom de vet 

att de blir observerade (Larsen, 2009). Dessutom hade det i vårt fall varit komplicerat att 

informera alla passagerare på kryssningsfartyget om att de blev observerade.  

 

Fangen (2005) menar att deltagande observationer är den forskningsmetod som skapar 

mest engagemang hos forskaren då själva metoden förutsätter just deltagande och 

engagemang. Fangen och Sellerberg (2011) menar samtidigt att forskaren inte kan 

förhålla sig likgiltig till studien vid en deltagande observation då forskaren till skillnad 

mot vid andra typer av kvalitativa metoder kommer människorna i studien mycket 

närmare. Det här på grund av att forskaren i någon mån deltar tillsammans med de 

människor som studeras (Fangen, 2005). Under temakryssningen deltog vi som 

fullständiga deltagare i de flesta av evenemangen och därför blev vi mer engagerade i 

själva temakryssningen. För att vara fullt engagerade i allt som hände gjordes inga 

anteckningar medan vi observerade. Istället togs pauser där vi gick till hytten och 

antecknade det som observerats. Anteckningarna gjordes några gånger per dag för att 

inte glömma bort vad som observerats. Samtidigt var vi noga med att inte diskutera 

observationerna med varandra förrän efter anteckningarna gjorts. Vi valde att göra på 

det här viset för att försöka undvika att vi skulle bli påverkade av varandras tolkningar 

av vad som observerats. Genom att undvika det här skapades även möjligheten att sedan 

kunna analysera och diskutera kring skillnaderna mellan observationerna och 

tolkningarna. 

 

Fangen och Sellerberg (2011) hävdar att forskaren är selektiv när denne observerar men 

så länge forskaren är medveten om det här kan selektiviteten reflekteras över och 

analyseras när det insamlade materialet ska bearbetas. Det här gör det på så vis möjligt 

för forskaren att till viss del kunna hålla sig utanför de observerade personernas 

selektiva perspektiv.  
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Självrannsakan och reflektion är viktiga aspekter inom deltagande observationer 

eftersom forskaren har möjlighet att använda sig av sina egna intryck och känslor som 

en del av det insamlade materialet till undersökningen. Samtidigt kan det här göra 

forskaren mer lyhörd och öppna upp för en bredare utgångspunkt för tolkningar (Fangen 

och Sellerberg, 2011). De två författarna som åkte på temakryssningen hade olika 

utgångspunkter för observationerna, framförallt då en av författarna har ett större 

intresse för gruppen och är en mer aktiv följare och lyssnare än den andra. Författarnas 

olika utgångspunkter kan diskuteras kring då objektiviteten i observationerna i och med 

det här kan ifrågasättas. Efter att observationerna genomförts har vi dock märkt att de 

båda författarna upplevt och tolkat situationer relevanta för uppsatsen på samma vis. Vi 

menar därför att tillförlitligheten för resultatet i undersökningen inte har påverkats av 

författarnas olika utgångspunkter. 

 

Fangen (2005) menar att hur länge en deltagande observation bör pågå beror på många 

olika faktorer och förhållanden. Det kan exempelvis förekomma vissa egenskaper 

gällande fältet som ska undersökas som gör att varaktigheten måste begränsas. I vårt fall 

blev observationen naturligt begränsad i sin varaktighet då temakryssningen vi befann 

oss på inte varade längre än över en helg, från fredag till måndag. 

 

Fördelar med att använda sig av en deltagande observation som forskningsmetod enligt 

Fangen och Sellerberg (2011) är bland annat att undersökningen då ger forskaren 

möjlighet att skaffa sig kunskap om fenomenet genom förstahandsupplevelser. 

Förstahandsupplevelserna kan då förbättra forskarens tolkning och förståelse av 

fenomenet. Eftersom två av författarna var med på temakryssningen och kunde 

observera människor på plats kunde vi med egna ögon se vad som skedde och hur 

människor betedde sig och interagerade med andra. Det här istället för att höra om 

temakryssningen från andra källor exempelvis genom intervjuer. Vi har därmed även 

fått en djupare förståelse för fenomenet eftersom vi nu vet hur en kryssning fungerar. En 

förståelse som hade varit svår att uppnå utan att faktiskt vara där och uppleva fenomenet 

på egen hand. 
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2.1.3 Enkätundersökning 

Vi använde oss även av en enkätundersökning som skickades ut via sociala medier för 

att samla in det empiriska materialet till uppsatsen. Larsen (2009) hävdar att enkäter 

som skickas ut per e-post eller internet är mer tidsbesparande än enkäter som skickas ut 

per vanlig post eftersom de är lättare att skicka till många och är enklare att 

sammanställa. Dock menar författaren att en nackdel med att skicka ut enkäter per e-

post eller internet är att det kan vara svårt att få tillräckligt många personer att besvara 

enkäten. Valet att distribuera enkätundersökningen via sociala medier gjordes, trots 

risken att få en låg svarsfrekvens, på grund av det stora geografiska avstånden till 

deltagarna. Vi valde att distribuera enkätundersökningen via internet efter 

temakryssningen istället för att dela ut den till kryssningspassagerarna under 

kryssningen. Vi fick då alltså möjligheten att ställa frågor kring hela upplevelsen och 

inte bara kring förberedelserna och förväntningarna innan kryssningen. 

Enkätundersökningen distribuerades via Backstreet Boys officiella fanclub samt via tre 

olika grupper på Facebook, som var skapade för personer som skulle åka på 

temakryssningen. Valet gjordes eftersom vi ansåg att de här grupperna gav en 

representativ bild av de flesta kryssningspassagerarna. Samtidigt ansåg vi att det även 

var ett effektivt sätt att nå många av passagerarna på temakryssningen. 

 

Enligt Kylén (2004) har utformningen på enkätundersökningen stor betydelse, enkäten 

ska vara tilltalande och se intressant ut. SurveyPlanet valdes för enkätundersökningen 

eftersom vi uppfattade deras design på enkäterna som tilltalande och professionell. 

Kylén (2004) menar att vilken ordningsföljd frågorna står i även har betydelse eftersom 

individen som svarar på enkäten låter svaren påverkas av vilka funderingar och svar 

som individen gett tidigare i enkätundersökningen. Även längden på 

enkätundersökningen kan påverka individen då en lång enkät ofta behöver större 

motivation från individen till att svara på alla frågorna. Det är dock inte antalet frågor 

som påverkar individers uppfattning om hur lång en enkät är utan antalet sidor i enkäten 

(Kylén, 2004). Enkätundersökningen utformades därför så att alla frågor var på samma 

sida istället för att ha varje fråga på en ny sida. Enkätundersökningen bestod av 20 

frågor och de ordnades så att mer allmänna frågor såsom kön och ålder inledde 

enkätundersökningen för att sedan övergå till identitetsrelaterade frågor. De 

identitetsrelaterade frågorna ordnades sedan enligt grupperingen före, under och efter 

temakryssningen, baserat på de teorier vi valt.  
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Trost (2012) förklarar att vid utformningen av frågor till enkätundersökningar är det 

viktigt att tänka på vilka typer av ord som används eftersom en del ord är värdeladdade 

och därför kan påverka svaren. Vid utformningen av frågorna försökte vi göra dem på 

ett sätt som inte skulle påverka deltagarna i sina svar eller göra att någon av frågorna 

skulle kännas stötande eller kränkande på något sätt. 

 

Kylén (2004) menar att eftersom öppna frågor är utformade på ett sätt så att deltagaren i 

enkätundersökningen kan svara hur han/hon vill på frågan ger det mer frihet till 

deltagaren samtidigt som det ställer krav på deltagarens förmåga att formulera sig. 

Användningen av slutna frågor med fasta svarsalternativ kan underlätta för deltagaren 

om personen inte riktigt förstår frågan eftersom svarsalternativen kan göra frågan lättare 

att förstå. Enligt Larsen (2009) kräver slutna frågor även mindre motivation att svara på 

än öppna frågor, eftersom slutna frågor inte kräver att deltagaren formulerar sina egna 

svar. Samtidigt leder slutna frågor deltagaren in i bestämda tankebanor och därför kan 

svaren ge ett felaktigt intryck. Vid utformningen av frågorna till enkätundersökningen 

valde vi att använda både öppna och slutna frågor. För att enkätundersökningen inte 

skulle bli för lång och kräva för mycket av deltagarna valde vi att använda oss av en del 

kortare slutna frågor. Valet att använda öppna frågor gjordes då de öppna svaren ansågs 

kunna ge en mer rättvis bild av vad deltagarna faktiskt tycker och tänker. Eftersom 

ämnet som undersöks kan vara komplicerat är det svårt att ställa slutna frågor utan att få 

dem att vara ledande. Av den anledningen var öppna frågor i det här fallet det bästa 

alternativet för att få deltagarna att svara på frågorna själva utan att bli påverkade av 

våra frågor och svarsalternativ.  

 

Kylén (2004) menar att även översättningen har stor betydelse för hur frågorna och 

svaren uttrycks för att vara säker på att alla deltagare besvarar samma frågor. Frågorna i 

enkätundersökningen var på engelska eftersom deltagarna på temakryssningen kom från 

hela världen. Översättningen och utformningen av frågorna var därför väldigt viktig för 

att deltagarna skulle förstå våra frågor och att frågorna skulle betyda detsamma för alla 

som valde att svara på dem. Några av svaren i enkätundersökningen tyder dock på att 

vissa frågor var lite svåra att förstå vilket påverkade resultatet. De frågor med 

svarsalternativet If yes, please specify var exempelvis kanske svåra att förstå då 

majoriteten av deltagarna som svarat Ja sedan inte har specificerat vad de faktiskt 

menade. 
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Enligt Larsen (2009) är arbetet med att sammanställa resultatet från 

enkätundersökningar tidskrävande, speciellt om både slutna och öppna frågor används. 

Eftersom både slutna och öppna frågor användes i enkätundersökningen behövde svaren 

på de olika typerna av frågorna behandlas på olika sätt. De öppna frågorna behövde 

bearbetas var för sig för att få fram en sammanställning av den insamlade 

informationen. Det fanns en risk för feltolkningar då deltagarens svar kanske tolkas på 

olika sätt, så att den ursprungliga meningen med svaret försvinner. Genom 

Surveyplanet, som användes för att utforma enkätundersökningen, kunde vi däremot få 

fram statistik på vad deltagarna hade svarat på de slutna frågorna, vilket innebar att 

risken för feltolkningar var mindre. Statistik framtogs även på de öppna frågorna genom 

att vi kategoriserade de olika svaren enligt likartade svar. Vid bearbetningen av 

enkätundersökningen valde vi att sammanställa varje svar fråga för fråga istället för att 

sammanställa undersökningen genom att se till varje enskild individs svarsformulär. 

Den huvudsakliga orsaken till varför vi valde att sammanställa enkätundersökningen på 

det här viset var att vi ville hålla undersökningen så anonym som möjligt. Vi ansåg även 

att det här var det effektivaste sättet då vi dessutom delade upp frågorna mellan oss. När 

svaren hade sammanställts letades sedan citat som kunde belysa det material som vi fått 

fram genom enkätundersökningen. 

 

Enligt Poynter (2010) är ett sätt att räkna ut hur hög svarsfrekvensen är för en 

enkätundersökning på internet att lägga ihop hur många personer som är inbjudna att 

delta. Det finns dock problem med att räkna ut antalet som faktiskt har sett inbjudan och 

haft möjligheten att svara på enkätundersökningen. Författaren menar även att mer 

information blir tillgänglig på internet hela tiden, till exempel genom Facebook och 

Twitter. Temakryssningen som två av författarna till uppsatsen deltog på ägde rum 

mellan den 25-28 oktober 2013. Enkätundersökningen lades upp den 6:e november 

2013 i tre olika grupper på Facebook, som alla var till för personer som var med på 

temakryssningen. När enkätundersökningen stängdes ner den 19:e november 2013 hade 

de tre grupperna 533, 340 samt 600 medlemmar. Enkätundersökningen lades även upp 

på Backstreet Boys fanclub men det finns inget officiellt register att tillgå på hur många 

aktiva medlemmar fancluben har.  
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Totalt 71 personer deltog i enkätundersökningen. En av deltagarna i 

enkätundersökningen delade länken vidare i ännu en grupp på Facebook samt på 

Twitter. Att enkätundersökningen spreds vidare, såväl som det faktum att många av 

personerna i grupperna på Facebook är medlemmar i flera av grupperna, gör det svårt 

att räkna ut exakt hur många personer som faktiskt haft möjlighet att göra 

enkätundersökningen. Dessutom ökar antalet medlemmar ständigt i grupperna då det 

hela tiden läggs till nya personer. Att dela en enkätundersökning via sociala medier kan 

därför medföra en risk eftersom den då kan spridas vidare. Spridningen gör det svårare 

att kontrollera vem och hur många som sett enkätundersökningen. Urvalet för 

enkätundersökningen kan även kritiseras eftersom de fans som var med på 

temakryssningen och som är mer aktiva i grupperna på Facebook och fancluben, 

sannolikt även var de som svarade på enkätundersökningen. De fans som var med på 

temakryssningen som inte är lika aktiva på sociala medier är kanske inte medlemmar i 

de olika grupperna på Facebook. Det är även möjligt att seniorer som var med på 

temakryssningen inte är lika aktiva på sociala medier. Det betyder att de inte har haft 

möjlighet att se och svara på enkätundersökningen, vilket kan leda till att resultatet blir 

missvisande. 
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3 Bakgrundsfakta om temakryssningen 

Den 25-28 oktober 2013 deltog två av författarna till uppsatsen på Backstreet Boys 20th 

Anniversary kryssning som gick från Miami, USA till Half Moon Cay, Bahamas. 

Temakryssningen anordnades av Rose Tours and Travel och ägde rum på Carnival 

Cruise Lines kryssningsfartyg Carnival Imagination. Med på kryssningen var alla 

medlemmarna i Backstreet Boys och ungefär 2000 av deras fans. Alla 

kryssningspassagerare var uppdelade i A och B grupper så att evenemang som 

konserten In A World Like This och frågesporten Are You Smarter Than A Backstreet 

Boy? ägde rum två gånger. Utöver de här evenemangen var det även ett strandparty på 

Half Moon Cay, med lekar och aktiviteter som utfördes av medlemmarna i gruppen 

tillsammans med utvalda fans. Varje kväll anordnades temafester utifrån följande 

teman; Don’t put out the glow neon party, Backstreet’s back halloween party samt 

Backstreet’s bachelorette party night. Alla medlemmarna i Backstreet Boys hade även 

soloevenemang där de fick chansen att själva bestämma vad de ville göra för aktivitet. 

En Meet&Greet med Backstreet Boys ingick också, då alla fans fick chansen att bli 

fotograferade tillsammans med gruppen. 

 

Den utskickade enkätundersökningen besvarades av 71 personer, varav 99% var 

kvinnor. På temakryssningen observerade vi att majoriteten av kryssningspassagerarna 

var kvinnor även om det fanns en större mängd män än vad enkätundersökningen visar 

på. Åldern på personerna som svarade på enkätundersökningen varierade från 20-56 år. 

Den största åldersgruppen var mellan 25-29 år och utgjorde 39% av deltagarna i 

enkätundersökningen. Den näst största åldersgruppen bestod av personer mellan 30-34 

år och utgjorde 28%. Den tredje största åldersgruppen var personer mellan 20-24 år 

vilket utgjorde 17% av enkätundersökningen. På temakryssningen observerade vi att det 

fanns personer ombord på fartyget som var allt från tonåringar till seniorer. Enligt våra 

iakttagelser var de flesta passagerarna ändå mellan 20-40 år. 

 

Av alla enkätdeltagare kom 41 personer från Nordamerika, vilket utgjorde majoriteten 

av alla deltagare med 58%. 16 deltagare kom från Europa och utgjorde 23% av alla 

deltagare. Resten av deltagarna i enkätundersökningen kom från Asien, Sydamerika och 

Australien. Vi noterade under temakryssningen att det fanns varierande nationaliteter på 

fartyget då vi hörde passagerare som talade olika språk.  
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Vid ett tillfälle under temakryssningen frågade dessutom medlemmarna i Backstreet 

Boys vilken världsdel alla passagerare kom ifrån. Passagerarna fick då räcka upp 

händerna när deras världsdel ropades upp. Majoriteten av alla passagerarna var 

närvarande vid det tillfället och vi lade märke till att större delen av människorna kom 

från antingen Nordamerika eller Europa. Samtidigt var det endast en liten del av 

passagerarna som kom från Asien och Australien. Det var dessutom ingen som var 

närvarande vid det tillfället som kom från Afrika.  

 

I enkätundersökningen svarade 87% av deltagarna på frågan om hur de hörde talas om 

temakryssningen att de hört talas om den på Backstreet Boys hemsida. 8% svarade 

däremot att de sett informationen på andra hemsidor. Det här var en fråga där deltagarna 

kunde välja flera svarsalternativ och 41% av personerna svarade även att de hört talas 

om kryssningen via sociala medier. 18% hade hört talas om temakryssningen från 

vänner medan endast 1% hört det från familjen. 5% av deltagarna i 

enkätundersökningen svarade att de hade hört talas om temakryssningen på andra sätt, 

exempelvis på TV eller på tidigare kryssningar med Backstreet Boys. 
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4  Self-congruity-teorin 

I följande kapitel kommer teori, empiri och analys att presenteras utifrån teorin Self-

congruity som framställs av bland annat Hung och Petrick (2011a). 

 

4.1 Teori 

Hung och Petrick (2011a) har skrivit om Self-congruity-teorin, som bygger på att 

förklara kopplingen mellan hur turisters olika självuppfattningar och den uppfattade 

bilden av en specifik produkt passar ihop. Teorin menar att en överensstämmelse mellan 

den uppfattade bilden av en produkt och turistens bild av sig själv kan leda till att 

turisten föredrar en produkt framför en annan och således kan det leda till köp av 

produkten. Sirgy och Su (2000) menar att en individs självbild är mångfacetterad och 

varierande. Författarna förklarar att jaget är en uppsättning av olika masker som alla kan 

kopplas till specifika sociala situationer. Varenda en av de olika självbilderna står för 

individens ständiga farhågor och förhoppningar. Samtidigt visar de olika självbilderna 

vad som kan förverkligas i vissa situationer (Sirgy och Su, 2000). Jämförelsevis menar 

Usakli och Baloglu (2011) att individers självbild kan förklaras som helheten av 

individens tankar och känslor med hänvisning till sig själva som ett objekt (Usakli och 

Baloglu, 2011:3). Samtidigt säger även Usakli och Baloglu (2011) att individers 

självbild hänger ihop med deras konsumtionsbeteende och att individer köper produkter 

utifrån hur de ser sig själva eller hur de skulle vilja se sig själva. I enkätundersökningen 

ställdes frågan What were your expectations prior to the cruise? utifrån alla författares 

olika syn på självbilder. Frågan ställdes för att få en bild av deltagarnas förväntningar 

inför temakryssningen och hur förväntningarna kan kopplas till individernas 

självbilder.   

 

Individer har olika roller i samhället beroende på vilken social situation de befinner sig i 

menar Hung och Petrick (2011a). Exempelvis finns rollen som vän, förälder eller 

medarbetare och individerna utvecklar sedan de här olika rollerna med tiden och agerar 

därefter. Individens bild av sig själv ses som multidimensionell och kan alltså delas in i 

olika dimensioner. De vanligaste dimensionerna som används för att mäta individers 

självbild är de som förklaras i self-congruity teorin; det ideala jaget, faktiska jaget, 

sociala jaget och det ideala sociala jaget (Hung och Petrick, 2011a). Enligt Hung och 

Petrick (2011a) innebär det faktiska jaget hur individen faktiskt uppfattar sig själv.  
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En överensstämmelse mellan individens bild av sitt faktiska jag och deras riktiga 

självbild uppnås när individens beteende speglar hur individen tror att den är.  

Att vara konsekvent med sina jag menar författarna anses vara det främsta motivet som 

förklarar överensstämmelsen med det faktiska jaget. Det ideala jaget däremot innebär 

hur individen skulle vilja vara och den ideala överensstämmelsen mellan individen och 

individens självbild påverkas av en vilja till att förbättra sig själv till den person 

individen vill vara. Det sociala jaget innebär hur en individ framställer sig själv inför 

andra individer förklarar Hung och Petrick (2011a). En överensstämmelse mellan det 

sociala jaget och hur andra uppfattar individen uppstår då individen skapat sig en 

enhetlig självbild i sociala sammanhang. Jämförelsevis innebär det ideala sociala jaget, 

det jag som individen vill uppfattas som av andra individer. En överensstämmelse 

mellan det ideala sociala jaget och hur andra uppfattar individen uppstår då individen 

får social acceptans och socialt stöd från andra. Hung och Petrick (2011a) menar att 

både det sociala jaget och det ideala sociala jaget mer handlar om att få socialt 

godkännande från andra, till skillnad mot det faktiska jaget och det ideala jaget som 

handlar mer om individens självuppfattning. I enkätundersökningen ville vi undersöka 

kryssningspassagerarnas självbild och frågade därför Did you feel like you could be 

yourself during the cruise? 

 

Hung och Petrick (2011a) förklarar att kärnan i self-congruity-teorin bygger på hur 

konsumenter använder sig av sina egna tolkningar för att utvärdera bilden av en 

produkt. Huruvida konsumenten väljer att köpa produkten eller inte, beror alltså på hur 

sannolikt det är att konsumentens självbild upprätthålls, förbättras eller förstärks med 

hjälp av produkten. Enligt Quester m.fl. (2000) består self-congruity av två 

komponenter. Den ena är individens bild av sig själv och den andra är den så kallade 

produktbilden. Författarna menar att tjänster och produkter, precis som människor, kan 

betraktas utifrån olika karaktärsdrag. De här olika personlighetsdragen hos produkter 

och tjänster, alltså deras produktbild, kan vara exempelvis traditionell, modern, 

ungdomlig eller vänlig. Quester m.fl (2000) hävdar att en produkts eller tjänsts 

personlighetsdrag skiljer sig från deras funktionella egenskaper såsom pris och kvalitet. 

Hur en produkt eller tjänst kategoriseras utifrån olika personlighetsdrag beror inte 

enbart på dess fysiska egenskaper utan även exempelvis på stereotypisering och 

marknadsföringen av produkten/tjänsten.  
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Det är alltså den här produktbilden som ska överensstämma med någon av individens 

olika självbilder för att self-congruity ska uppstå menar Quester m.fl (2000). 

 

Samtidigt menar Sirgy och Su (2000) att inom turismforskning har ett starkt samband 

identifierats mellan överensstämmelsen mellan turisters självbild/destinationens image 

och turistens nöje/missnöje. Ju starkare överensstämmelsen är mellan destinationens 

image och turistens självbild desto större blir tillfredsställelsen för turisten menar Sirgy 

och Su (2000). Hung och Petrick (2011a) menar att valet av en destination inte bara 

handlar om destinationens image utan även om hur destinationen matchar turistens 

självbild och bidrar till deras psykologiska välmående. Författarna skriver också att den 

ökade tendensen hos turister att vilja åka på en kryssning är kopplad till turistens 

självbild och deras bild av kryssningar. Hung och Petrick (2011a) visar dock att det är 

det sociala idealet och det ideala jaget som bäst visar kryssningspassagerares avsikter 

och alltså inte det faktiska och sociala jaget. Utgående från författarnas förklaringar om 

överensstämmelsen mellan destinationens image och turistens självbild ställdes frågan 

Did the cruise meet your expectations? i enkätundersökningen. Frågorna What did you 

enjoy the most about the cruise? och What did you enjoy the least about the cruise? 

ställdes även utifrån hur turistens nöje/missnöje påverkar självbilden/destinationens 

image. 

 

4.2 Empiri 

I enkätundersökningen ställdes frågan till deltagarna vilka förväntningar de hade på 

kryssningen före avresa och 66% svarade att de faktiskt hade förväntningar innan de 

steg ombord på fartyget. 11% av deltagarna svarade att de inte hade några förväntningar 

men skrev samtidigt ändå att de hade vissa förhoppningar för resan. 21% svarade 

däremot att de inte hade några förväntningar eller förhoppningar överhuvudtaget. En 

person som svarade att han/hon inte hade några direkta förväntningar skrev Nothing, 

just to have fun with my friends, meet new people and enjoy the BSB. Samtidigt som en 

person gav rådet att det bästa är att inte gå in med några förväntningar överhuvudtaget 

för då blir det bäst menade deltagaren. Av de deltagare som hade förväntningar svarade 

majoriteten att deras förväntningar var att få interagera med Backstreet Boys under 

kryssningen. 47% svarade att de hoppades på att ha roligt samtidigt som 15% svarade 

att de hoppades på mycket festande.  
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15% svarade även att de hade förhoppningen att de skulle träffa och interagera med 

andra fans. Endast 5% svarade att deras förväntningar mest var negativt inställda.  

Exempelvis svarade en person att förväntningarna enligt honom/henne själv var mer 

realistiska då personen förväntade sig For it to be busy, not to see the boys that much, 

crowds, lots of standing and waiting and no sleep but tons of fun! 

 

Under temakryssningen väntade fans framför scenen ute på däck flera timmar innan 

evenemangen skulle börja för att få de bästa platserna. Författarna som deltog på 

temakryssningen upptäckte att för varje dag som gick började passagerarna vänta allt 

tidigare inför varje evenemang. Sista dagen lade vi märke till några fans som började 

vänta framför scenen vid lunchtid inför ett evenemang som skulle äga rum senare på 

eftermiddagen. Efter evenemangets slut runt klockan sju på kvällen lämnade vi platsen. 

När vi sedan återvände runt klockan 10 på kvällen satt de fansen fortfarande kvar 

framför scenen i väntan på kvällens temafest. I de allra flesta fallen var det dock inte 

förrän ett evenemang började närma sig som fansen ställde sig i väntan på att det skulle 

börja. 

 

89% av deltagarna i enkätundersökningen svarade att de kände att de kunde vara sig 

själva under temakryssningen. Majoriteten menade att de kunde vara sig själva och 

släppa loss mer än de gör i sitt vardagliga liv eftersom alla på kryssningen var fans. En 

deltagare förklarade att han/hon var sig själv eftersom ingen på kryssningen kände 

personen sedan tidigare och att det samtidigt inte var någon som dömde eftersom alla 

ville samma sak. Deltagaren menade att han/hon inte kände något behov av att vara 

någon annan än sig själv och att alla människor runt omkring fick personen att känna sig 

bekväm med att vara sig själv. Samtidigt menade en annan person att hans/hennes 

vänner som inte är fans inte förstår sig på personen när han/hon pratar om konserterna 

och kryssningarna. Personen menade dock att på kryssningen förstod alla passagerare 

och kunde relatera till intresset för gruppen. En annan deltagare förklarade att 

 

It’s great to be surrounded by people who fully understand my 

love/passion for BSB. I could really let it all out, whereas I can’t fully go 

into all the details with my "non-BSB friends" and family back home. Not 

in the same way. 
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Endast 7% skrev att de inte kunde vara sig själva medan 3% kände att de till viss del 

kunde vara sig själva under kryssningen. Av de som svarade att de inte kände att de 

kunde vara sig själva på kryssningen förklarade några att orsaken till det här berodde på 

att de reste ensamma. En person menade då att han/hon till följd av det här blev 

tystlåten, blyg och mer inåtvänd. Personen kände att han/hon kunde varit sig själv i en 

större grad om personen hade känt någon där eller haft en vän med sig. En annan person 

förklarade att han/hon was more reserved on the cruise than I normally am because I 

was around strangers; that's how I always have been.  

 

På frågan om vad som var det bästa med temakryssningen svarade 20% av deltagarna i 

enkätundersökningen att det inte var något speciellt som stack ut utan att de tyckte att 

kryssningen som helhet var bra. En av deltagarna menade att atmosfären på kryssningen 

var det bästa och skrev You just feel you're in another world. De flesta av deltagarna 

hade flera alternativ för vad de tyckte var bäst med kryssningen. 55% av 

enkätundersökningsdeltagarna menade att det bästa med kryssningen var att träffa 

Backstreet Boys. En deltagare berättade att han/hon Enjoyed the concert, the parties, 

meeting the boys. Anything where the Backstreet Boys were there. 48% ansåg att det var 

konserten och alla unika evenemang som de gillade bäst. En del av deltagarna i 

enkätundersökningen (27%) berättade att det bästa med kryssningen var att träffa alla 

fans från hela världen och att få umgås med sina vänner. Deltagarna menade att det var 

roligt att få träffa både fans som de inte träffat tidigare såväl som personer de lärt känna 

via internet och att få uppleva Backstreet Boys tillsammans med dem. 10% av 

personerna som svarade på enkätundersökningen upplevde att det bästa med 

kryssningen var att åka till Bahamas. En deltagare skrev exempelvis The Bahamas! the 

beach, the water, being on land, it doesn’t get much better than that. 

 

Majoriteten (59%) av deltagarna i enkätundersökningen tyckte att det sämsta med 

kryssningen var störande fans medan 25%  menade att de var missnöjda med 

evenemangen och organiseringen av dem. En deltagare menade att andra fans knuffades 

samt var oförskämda och aggressiva. Samtidigt som en annan deltagare skrev att det var 

för många evenemang på kort tid vilket gjorde att han/hon inte tyckte att det fanns tid 

att hinna med allt som personen ville göra. Personen menade även att det var för mycket 

väntetid innan evenemangen.  
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En annan deltagare skrev att det han/hon tyckte minst om med kryssningen var The lack 

of sleep and immense amount of waiting and standing around. I would have liked a bit 

more downtime to appreciate the ship and enjoy the other activities so it felt like a 

holiday. Flera av deltagarna kommenterade fartyget och kryssningen som helhet, bland 

annat svarade 10% av deltagarna att det sämsta med kryssningen var att den var för kort. 

En av deltagarna i enkätundersökningen skrev att han/hon inte tyckte att det var 

tillräckligt mycket tid på Bahamas för att utforska ön eftersom många kanske aldrig 

kommer ha möjligheten att åka dit igen. 7% av deltagarna menade även att det sämsta 

med kryssningen var den allmänna organiseringen på fartyget bland annat vad det gäller 

hytterna och säkerheten. 

 

Över hälften av deltagarna (52%) i enkätundersökningen menade att kryssningen 

motsvarade deras förväntningar. En av deltagarna svarade Yes, it was definitely the 

ultimate fan experience, medan en annan deltagare ansåg att han/hon fått det han/hon 

förväntat sig och varken mer eller mindre. 10% menade dock att kryssningen som 

helhet motsvarade förväntningarna men att det fanns tillfällen som inte riktigt nådde 

upp till deras förväntningar. En deltagare svarade att han/hon hade fått fina minnen från 

kryssningen men menade att han/hon hade velat ha mer kvalitetstid med Backstreet 

Boys. 28% var däremot mer än nöjda med sin upplevelse och ansåg att kryssningen 

överträffat deras förväntningar. En av deltagarna berättade att kryssningen överträffade 

förväntningarna eftersom han/hon hade väldigt roligt, träffade många trevliga personer 

och fick mycket tid med Backstreet Boys. Av deltagarna i enkätundersökningen ansåg 

endast 6% att kryssningen inte motsvarade deras förväntningar. En person som menade 

att kryssningen inte mötte hans/hennes förväntningar förklarade att det troligtvis 

berodde på att personen hade väldigt höga förväntningar då det var hans/hennes tredje 

kryssning med Backstreet Boys. Samtidigt förklarade en annan deltagare som också 

varit på tidigare kryssningar att personen just därför visste vad han/hon gav sig in på 

och vad personen kunde förvänta sig även om alla kryssningar ändå är olika. Ytterligare 

en deltagare som var på Backstreet Boys kryssning för tredje gången skrev Being third 

time cruisers we knew what to expect. A lot of the deck parties and beach parties were 

similar to previous years, but this didn't make them any less fun. 14% av deltagarna i 

enkätundersökningen menade att de inte hade några förväntningar alls inför 

kryssningen. En person skrev att han/hon Went in not knowing what to expect and the 

whole experience was fantastic. 



  
 

25 

4.3 Analys 

Enligt Sirgy och Su (2000) handlar Self-congruity-teorin om att individens identitet 

består av många olika självbilder och de här olika självbilderna reflekterar individens 

farhågor och förhoppningar. Det som författarna beskriver om individens farhågor och 

förhoppningar kan kopplas till de förväntningar kryssningspassagerarna hade innan 

temakryssningen. Eftersom majoriteten av kryssningspassagerarna enligt 

enkätundersökningen hade någon form av förväntning innan avresan och de flesta av 

dem hade förhoppningen att träffa Backstreet Boys menar vi att en av självbilderna som 

de flesta av kryssningspassagerarna hade var rollen som fan av Backstreet Boys. 

Samtidigt hävdar Hung och Petrick (2011a) att beroende på den sociala situationen så 

har individen olika roller i samhället.  

 

Hung och Petrick (2011a) menar även att självbilderna kan delas in i olika dimensioner 

där de vanligaste är det faktiska jaget, ideala jaget, sociala jaget samt ideala sociala 

jaget. I enkätundersökningen svarade en av deltagarna att han/hon inte kunde vara sig 

själv under kryssningen. Deltagaren menade att orsaken till det här berodde på att 

personen reste ensam och att han/hon skulle ha varit sig själv i större utsträckning om 

han/hon hade haft sällskap av någon som personen kände. Det här kan då kopplas till 

Hung och Petrick (2011a) som menar att det viktigaste motivet för att uppnå en 

överensstämmelse med det faktiska jaget är att vara konsekvent med alla sina jag. 

Författarna hävdar även att det ideala jaget handlar om hur individen skulle vilja vara 

och viljan att förbättra sig själv påverkar den ideala överensstämmelsen mellan 

individen och hur personen ser på sig själv.  

 

Enligt Hung och Petrick (2011a) handlar det faktiska och ideala jaget om individens 

självuppfattning medan socialt godkännande är det viktigaste för det sociala jaget och 

ideala sociala jaget. Genom socialt stöd och social acceptans kan en överensstämmelse 

uppstå mellan individens ideala sociala jag och hur andra uppfattar individen. Vi ser ett 

samband mellan den här överensstämmelsen och det som flertalet deltagare i 

enkätundersökningen förklarade när de skrev att de till större grad kunde vara sitt 

faktiska jag på kryssningen än de vanligtvis kan vara i sitt vardagliga liv eftersom de 

flesta andra passagerarna också var fans. En deltagare hävdade att 

kryssningspassagerarna fick personen att känna sig bekväm med sig själv vilket gjorde 

att han/hon inte kände något behov av att vara någon annan än sitt riktiga jag.  
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En annan av deltagarna i enkätundersökningen berättade att personens vänner som inte 

är Backstreet Boys fans har svårt att förstå upplevelserna från konserterna och 

kryssningarna. På kryssningen kunde däremot alla passagerare förstå och relatera till 

intresset för gruppen och de var därför inte dömande eftersom alla var där för samma 

sak. En person menade exempelvis att det var en härlig känsla att kunna vara sig själv 

till 100% och få socialt godkännande genom att umgås med likasinnade människor 

ombord på temakryssningen. 

 

Enligt Quester m.fl. (2000) ska någon av individens olika självbilder överensstämma 

med bilden av en produkt för att self-congruity ska uppstå. Överensstämmelsen mellan 

de olika självbilderna och produktbilden kan vi koppla samman med deltagarnas 

förväntningar inför temakryssningen. Eftersom majoriteten av deltagarna i 

enkätundersökningen redan innan temakryssningen hade förberett sig genom att samla 

information, visste de hur kryssningen hade sett ut tidigare gånger. Vi menar att 

förberedelserna då kan kopplas samman med deras förväntningar eftersom majoriteten 

av deltagarna i enkätundersökningen som hade förväntningar inför temakryssningen 

svarade att de ville interagera med Backstreet Boys. Förväntningarna kan då kopplas 

samman med bilden individen har av temakryssningen och det som Hung och Petrick 

(2011a) menar är kärnan i self-congruity-teorin, nämligen på vilket sätt konsumenter 

utvärderar bilden av en produkt med hjälp av sina egna tolkningar. 

 

Sannolikheten för huruvida konsumenten väljer att köpa produkten eller inte beror på 

om konsumentens självbild med hjälp av produkten kommer att upprätthållas, förbättras 

eller förstärkas (Hung och Petrick, 2011a). Deltagarna i enkätundersökningen som hade 

förväntningar på att få träffa och interagera med Backstreet Boys kan därför 

sammankopplas med det som Usakli och Baloglu (2011) säger om hur individers 

konsumtionsbeteende hänger ihop med deras självbild. Individer köper med andra ord 

produkter utifrån hur de ser sig själva eller hur de skulle vilja se sig själva. Vi ser ett 

samband eftersom deras förväntningar på att få interagera med Backstreet Boys under 

temakryssningen i vår mening tyder på en självbild hos individen av att vara ett fan.  

 

Sirgy och Su (2000) menar att inom turismforskning finns det ett starkt samband mellan 

överensstämmelsen mellan turistens nöje/missnöje och turistens självbild i förhållande 

till destinationens image.  
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Det betyder alltså att tillfredsställelsen för turisten blir större när överensstämmelsen 

mellan destinationens image och turistens självbild blir starkare. Det här sambandet kan 

vi sedan koppla till kryssningspassagerarnas förväntningar innan temakryssningen och 

huruvida kryssningen levde upp till förväntningarna eller inte. Vi kan även se ett 

samband mellan kryssningspassagerarnas förväntningar och vad deltagarna i 

enkätundersökningen svarade var bäst respektive sämst med temakryssningen. Vi menar 

att kryssningspassagerarnas tillfredsställelse hänger ihop med personernas förväntningar 

inför temakryssningen.   
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5 Identitetsrelaterade motivationsfaktorer inom turism 

Det här kapitlet kommer att presentera teori, empiri och analys utifrån teorin om 

identitetsrelaterade motivationsfaktorer inom turism som introduceras av Bond och Falk 

(2013). 

 

5.1 Teori 

Bond och Falk (2013) menar att identitet och individers behov av att vara en del av en 

social grupp är en av de viktigaste delarna i hur individer beter sig. Det viktigaste när vi 

lever och interagerar med andra är identitet. Identitet kan enligt Bond och Falk (2013) 

ses på två olika sätt, dels hur en individ ser och uppfattar sig själv såväl som vem 

han/hon är och hur andra ser och uppfattar individen. 

 

Bond och Falk (2013) menar att teorier som behandlar identitetsrelaterade motivationer 

fokuserar på kopplingen mellan olika faktorer så som engagemang, den framträdande 

identiteten och spelandet av en roll. Bond och Falk (2013) hävdar att ju viktigare en roll 

är för en individ desto mer kommer den att påverka hur engagerad individen är i rollen 

och hur framträdande rollen är för individens identitet. Om en individ är väldigt 

engagerad i en roll kommer andra med större sannolikhet identifiera individen med den 

rollen. Identitet definieras som vem en individ är eller vill bli och önskan att vara eller 

komma att bli en del av en social grupp, vilket är en stark motivation till att använda sig 

av olika roller och beteenden. Enligt Bond och Falk (2013) visar identitetsbaserade 

motivationsteorier på tron om att individer har flera olika identiteter med olika roller, 

positioner och ansvar. De här olika identiteterna kan motivera olika beteenden beroende 

på vilken roll individen väljer att använda sig av. Med Bond och Falks (2013) 

beskrivning av individers engagemang relaterat till deras roller som utgångspunkt 

formulerade vi frågan Did you prepare yourself before the cruise in any way? till 

enkätundersökningen. 

 

Bond och Falk (2013) menar att för identitetsbyggandet är turism och fritidsaktiviteter 

viktiga delar på grund av den höga graden av val och kontroll över destinationerna och 

aktiviteterna. Individer framhäver sin identitet och vem den individen är genom valet av 

fritidsaktiviteter. Individer använder sig av fritidsaktiviteter inte enbart för att bygga sin 

personliga identitet utan även för att bygga gruppidentiteter. Bond och Falk (2013) 

beskriver fem kategorier när det gäller identitetsrelaterade motivationer.  
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Den första kategorin är upptäckaren, där individen är nyfiken och allmänt intresserad av 

platsen. Främjare är individer som motiveras av det sociala och fokuserar på att 

möjliggöra resan samt att lära sig om andra. Den tredje kategorin är 

professionella/hobbyisterna, där individer kan koppla sina passioner till platsen. 

Upplevelsesökarna är individer som ser platsen som en viktig destination och åker till 

platsen för att kunna säga att han/hon har varit där. Slutligen är den sista kategorin 

uppladdaren, där individer söker en plats att meditera på och återbygga kroppen och 

sinnet. Bond och Falk (2013) hävdar samtidigt att det finns ytterligare två kategorier, 

respektfulla pilgrimer och gemenskapssökare. Respektfulla pilgrimer är individer som 

har en känsla av ansvar att hedra ett minne medan gemenskapssökare är individer som 

känner en stark koppling till arv. 

 

Bond och Falk (2013) menar att en individ kan bli motiverad av alla de ovanstående 

kategorierna beroende på vilken destination individen besöker. Individer kan även 

förfina eller bevara identiteter genom att använda sig av turism. Individer använder 

alltså inte enbart turism för att skapa sig eller ändra sina identiteter. Skapandet och 

ändrandet kan möjliggöras genom att tillfälligt eller permanent göra sig av med en del 

av en identitet för att ge plats åt en ny del. Efter att en individ kopplat bort en del av en 

identitet kan individen välja att bygga upp och förnya vissa delar av sin personlighet. 

Turismen kan då vara en del i att möjliggöra den här typen av uppbyggnad och 

förnyelse av en identitet, (Bond och Falk (2013). 

 

Teorin Identitetsrelaterade motivationsfaktorer inom turism delar in människor i endast 

fem grupper, vilket Dawson och Jensen (2011) menar är underligt då andra studier har 

visat att det finns många fler orsaker till att individer reser än de fem kategorierna. 

Individers förväntningar, till exempel vad det gäller ett besök på ett museum, kan 

förändras när de stöter på nya upplevelser. Individer är komplexa vilket gör att det är 

svårt att lägga personer i fack. Dawson och Jensen (2011) menar att de fem kategorierna 

inte är tillräckliga då turisters motivation utvecklas och förändras under och efter 

besöket. Falk (2011) menar däremot att de fem kategorierna inte är menade till att 

användas för att segmentera människor utan för att få en större förståelse för individers 

motivationer. Kategorierna är enligt Falk (2011) inte bestående beskrivningar av 

individer utan individer kan ha flera olika motivationer från dag till dag. 
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Enligt Bond och Falk (2013) menar teorin Identitetsrelaterade motivationsfaktorer inom 

turism att en persons bild av sig själv är en form av inre identitetsrelaterat ideal. Det här 

innebär alltså hur en individ tror att han/hon bör bete sig utifrån en socialt skapad bild 

av en specifik person, det vill säga hur en individ tror att andra individer i samma roll 

beter sig. Det finns alltså en stark koppling mellan en persons inre bild och den bild 

individen tror att samhället har av någon. Då en person vill skapa eller återuppliva delar 

av sin självbild blir individen motiverad att göra speciella typer av aktiviteter och delta i 

speciella turistresor. Bond och Falk (2013) menar även att i skapandet eller 

återupplivandet av en identitet eller självbild kan individen bli en del av gemenskaper. 

Medlemskapet i de här gemenskaperna kan göra att individen kommer att delta i vissa 

typer av turismaktiviteter.  

 

Hung och Petrick (2012) skriver om begränsningar med att åka på kryssning mellan 

tidigare kryssningspassagerare och människor som aldrig åkt på en kryssning tidigare. 

Hung och Petrick (2012) hävdar att tidigare kryssningspassagerare har färre 

begränsningar vad det gäller att resa och därmed en högre motivation att resa. De är 

därför även mer villiga att förhandla gentemot deras begränsningar för att kunna åka på 

en kryssning. Eftersom det krävs mycket mer tid, pengar och ansträngning att åka på en 

kryssning än en vanlig semester väljer många potentiella kryssningspassagerare att söka 

andra alternativ istället för att förhandla och försöka kompromissa menar Hung och 

Petrick (2012). Utifrån Hung och Petricks (2012) teori om kryssningspassagerares 

begränsningar ville vi att deltagarna i enkätundersökningen skulle besvara frågorna Is 

this your first Backstreet Boys cruise? och Have you been on any other themed cruise? 

 

För att undersöka kryssningspassagerarnas motivationsfaktorer ställdes frågan Why did 

you want to go on the cruise? i enkätundersökningen. Frågan anser vi grundar sig på 

kärnan i hela teorin om identitetsrelaterade motivationsfaktorer inom turism.  

 

5.2 Empiri 

Majoriteten av deltagarna (87%) i enkätundersökningen svarade Ja på frågan om de 

förberedde sig inför temakryssningen på något vis. 66% av alla deltagare menade att de 

förberedde sig grundligt genom shopping och att samla information om föregående 

Backstreet Boys kryssningar, om destinationen såväl som fartyget.  
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De förberedde sig även inför evenemang och aktiviteter på olika sätt bland annat genom 

att dekorera sina hyttdörrar inför en tävling. 21% svarade att de lagt mindre tid på 

förberedelser, till exempel genom shopping. En deltagare svarade att han/hon inte lagt 

ner mycket tid alls på förberedelser inför kryssningen, I even bought my themes' outfits 

a day before the cruise started!   

 

Innan temakryssningen fick alla passagerare veta att det skulle anordnas en 

dörrdekorationstävling. Vinnarna skulle få gå upp på scenen tillsammans med 

Backstreet Boys under ett par låtar under deras konsert på kryssningen. Det handlade 

alltså om att visa sin kreativitet genom att dekorera dörren till sin hytt på ett eller annat 

sätt relaterat till Backstreet Boys. Under temakryssningen gick vi runt på de olika 

däcken och observerade andra passagerares dörrdekorationer. Vi såg då att många hade 

gjort väldigt avancerade dörrdekorationer och vi hörde historier om passagerare som 

hade planerat sina dörrdekorationer i nästan ett års tid. Vi hörde också om passagerare 

som hade spenderat upp till fyra timmar med att sätta upp sina dörrdekorationer när de 

väl kom ombord på fartyget. Exempelvis hade en av de vinnande dörrdekorationerna 

Backstreet Boys låtar konstant spelandes via högtalare och de hade även skapat sina 

egna lyckokakor som innehöll Backstreet Boys låttexter istället för visdomsord. 

Jämförelsevis bestod en annan dörrdekoration endast av ett vitt A4-papper med texten 

Law students decorating a cabin door? Ain’t nobody got time for that. Under 

temakvällarna lade vi även märke till passagerarnas olika utklädnader. Majoriteten av 

passagerarna hade klätt ut sig på ett eller annat vis för att följa varje kvälls specifika 

tema. Graden av engagemang var dock varierande då en del passagerare hade gått in för 

uppgiften mer än andra. Två fans hade till exempel specialbeställt sina kläder för att 

kunna klä ut sig till Backstreet Boys säkerhetsvakter. Ett annat exempel var två seniorer 

som hade klätt ut sig till ängel och djävul. Andra passagerare hade lagt ner lite mindre 

tid på utklädnaden och hade exempelvis endast vardagliga kläder. 

 

45% av deltagarna i enkätundersökningen svarade att den här temakryssningen var 

deras första kryssning med Backstreet Boys. 32% svarade att kryssningen var deras 

andra med gruppen medan 23% svarade att de hade varit på alla tre tidigare Backstreet 

Boys kryssningar. Av deltagarna i enkätundersökningen var det dock bara 8% som hade 

varit på någon annan temakryssning tidigare.  
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Majoriteten av de som svarade och talade om vilken temakryssning de tidigare varit på 

skrev att de varit på en New Kids On The Block kryssning. Under temakryssningen 

hörde vi att de flesta personerna som varit på andra temakryssningar tidigare sa att de 

varit på New Kids On The Block kryssningar. Ett exempel var då vi stod i kö och 

väntade på vår Meet&Greet med Backstreet Boys och de människor vi väntade 

tillsammans med hade en lång konversation om såväl tidigare New Kids On The Block 

kryssningar som nästa års kryssning med gruppen. 

 

På frågan om varför deltagarna ville åka på temakryssningen svarade 73% att den 

främsta orsaken helt enkelt berodde på Backstreet Boys. En person skrev att It’s a 

chance to spend 3-4 days on a cruise with the Backstreet Boys and other like-minded 

fans. It's an experience like no other as a fan. För många deltagare var det samtidigt 

också viktigt att få umgås med andra människor som delar deras intresse. 18% 

förklarade att det här var en av de största anledningarna till att de ville åka på 

kryssningen. En deltagare skrev att anledningen till att han/hon åkte på kryssningen var 

för att personen ansåg att det var en såpass speciell upplevelse. Dels att både få spendera 

tid med medlemmarna i Backstreet Boys samt att umgås med andra människor som 

delar kärleken till gruppen. Deltagaren menade att kryssningen var en möjlighet att 

möta upp vänner från Backstreet Boys fanclub såväl som att träffa nya vänner och att 

han/hon nu tack vare kryssningen har vänner över hela USA såväl som över hela 

världen. Flera deltagare förklarade också att det antingen berodde på att de hört talas om 

Backstreet Boys tidigare kryssningar men inte kunnat åka förut (10%) eller för att de 

varit på någon av gruppens tidigare kryssningar och haft så roligt att de gärna ville göra 

det igen (9%). En person som varit på alla tidigare Backstreet Boys kryssningar 

förklarade att han/hon ville åka på kryssningen eftersom ingen av deras kryssningar är 

den andra lik.  

 

Deltagarnas anledningar till varför de ville åka på temakryssningen var många och 

varierande. Andra orsaker var bland annat att deltagarna kände att de ville fira 

Backstreet Boys 20-års jubileum med gruppen (9%) och för att de ansåg att det var en 

möjlighet som bara kommer en gång i livet (6%). En del deltagare svarade samtidigt att 

de ville åka på kryssningen för att de ville åka till Karibien och Bahamas (7%), för att få 

en semester (9%) eller för att de ville prova på att åka på en kryssning (10%).  
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Enligt en person var den största anledningen Mainly because I have loved BSB since the 

age of 7, but secondly I love cruises and also wanted to see Miami and Bahamas. A win, 

win, win situation. 

 

5.3 Analys 

Enligt Bond och Falk (2013) är turism och fritidsaktiviteter viktiga för individers 

identitetsbyggande eftersom det finns en hög grad av kontroll över destination och 

aktiviteter. Individer använder sig alltså av turism och fritidsaktiviteter för att framhäva 

sin personliga identitet men även för att bygga gruppidentiteter. Turism används av 

individer inte enbart för att skapa eller bygga upp sina identiteter utan även för att 

förfina eller bevara identiteter. Individen kan koppla bort delar av sin identitet för att 

sedan med hjälp av till exempel speciella turistresor bygga upp eller förnya vissa delar 

av sin personlighet (Bond och Falk, 2013). Vi kan se ett samband mellan varför 

kryssningspassagerarna ville åka på temakryssningen och turismens roll för individens 

identitetsbyggande. Då majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen förklarade att 

de ville åka på temakryssningen på grund av Backstreet Boys kan det sammankopplas 

med individernas önskan att belysa sin personliga identitet. Samtidigt förklarade 

flertalet deltagare också att de ville åka på temakryssningen för att interagera med andra 

fans och umgås med likasinnade, vilket kan kopplas ihop med individers uppbyggnad 

av sin gruppidentitet.  

 

Bond och Falk (2013) hävdar att då en individ skapar eller återbygger sin identitet kan 

individen bli en del av en gemenskap och de här gemenskaperna kan göra att individer 

kommer att delta i vissa typer av turismaktiviteter. Författarna menar även att en 

individs identitet definieras utifrån vem individen är eller skulle vilja vara såväl som 

individens önskan att vara eller komma att bli en del av en social grupp. Framförallt en 

önskan att tillhöra en social grupp menar vi hänger ihop med de deltagare i 

enkätundersökningen som förklarade att de ville åka på temakryssningen för att umgås 

med andra fans. Samtidigt hänger den här önskan ihop med huruvida 

kryssningspassagerarna kände en känsla av gemenskap under temakryssningen eller om 

de kände sig utanför den sociala gruppen som var alla andra fans. Enligt Bond och Falk 

(2013) är en av de viktigaste faktorerna för en individs beteende behovet av att tillhöra 

en social grupp.  
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Vi menar att det här behovet kan kopplas till att deltagarna i enkätundersökningen 

menade att interaktionen med andra fans påverkade kryssningen och var en viktig del av 

själva upplevelsen. En majoritet av deltagarna menade att de kryssningspassagerare som 

var fans kände en gemenskap med andra fans och att de kändes som en stor familj. 

Även observationen från temakryssningen kan kopplas till behovet av gemenskap då vi 

vid flera tillfällen såg kryssningspassagerare som interagerade med personer som de inte 

kände sedan tidigare. 

 

Bond och Falk (2013) hävdar att en individs identitet kan ses dels utifrån hur individen 

uppfattar och ser sig själv såväl som vem individen är och hur andra individer uppfattar 

och ser individen. Flertalet deltagare i enkätundersökningen förklarade att det som de 

var mest missnöjda med under temakryssningen var andra fans beteende. Deltagarna 

förklarade att en del fans betedde sig oförskämt och framförallt att de knuffades mycket. 

Under temakryssningen såg och upplevde vi även situationer då fansen var otrevliga. Vi 

menar att deras beteende kan kopplas samman med det som Bond och Falk (2013) 

förklarar om att hur individer uppfattar sig själva inte alltid är så som andra runt 

omkring uppfattar individen.  

 

Bond och Falk (2013) kopplar teorier om identitetsrelaterade motivationer till olika 

faktorer som till exempel engagemang, identitet och spelandet av en roll. En roll som är 

viktig för en individ kommer att påverka individens engagemang för den rollen och 

även vara mer framträdande för individens identitet. Författarna menar att om rollen är 

väldigt viktig för individen och individen visar stort engagemang för rollen kommer 

andra troligen identifiera individen med den rollen. Individers olika roller kan vi 

återigen koppla till de flesta av kryssningspassagerarnas roll som fan som de antar 

ombord på temakryssningen. Samtidigt kan vi även utifrån våra observationer bekräfta 

att många kryssningspassagerare var väldigt engagerade och gick helt in i sina roller 

som fans. Exempelvis lade vi märke till flertalet passagerare som flera timmar innan 

vissa evenemang skulle börja valde att ställa sig framför scenen för att få så bra platser 

som möjligt. Vi observerade även att det alltid stod fans på det däck där medlemmarna i 

Backstreet Boys hade sina hytter, i hopp och väntan på att få chansen att stöta på dem 

när de gick till eller ifrån sina hytter.  

 



  
 

35 

Dessutom menade flera av deltagarna i enkätundersökningen att deras eget beteende 

påverkades av hur andra människor betedde sig. Exempelvis förklarade en person att det 

var lätt att släppa loss under temakryssningen eftersom personen ansåg att ingen skulle 

se på honom/henne konstigt eftersom personen endast betedde sig som alla andra. En 

annan deltagare menade samtidigt att andra fans beteende var smittsamt, framförallt vad 

det gällde deras engagemang och entusiasm vad det gällde Backstreet Boys. 

Kryssningspassagerarnas entusiasm menar vi tyder på ett starkt engagemang för deras 

roll som fan då den här typen av beteende kan ses som normalt beteende för ett fan. 

Fansens beteende kan då även kopplas till det Bond och Falk (2013) hävdar om att det 

finns en tydlig koppling mellan individers inre bild av sig själva och den bild individen 

tror att samhället har av något. Det här innebär alltså på vilket sätt individen tror att 

han/hon bör bete sig utifrån en socialt skapad bild av en specifik person, med andra ord 

hur individen tror att andra individer i samma roll beter sig. 

 

Enligt Bond och Falk (2013) finns det fem kategorier som behandlar identitetsrelaterade 

motivationer. De här fem kategorierna är upptäckaren, främjaren, 

professionella/hobbyisten, upplevelsesökaren och uppladdaren. Bond och Falk (2013) 

menar att alla de här kategorierna kan vara motiverande för en individ beroende på 

vilken destination individen besöker. Upptäckaren kan kopplas till deltagare i 

enkätundersökningen som svarade att de aldrig tidigare åkt på en kryssning och därför 

ville prova på fenomenet. En del deltagare menade också att de var intresserade av 

kryssningen då det var en möjlighet att åka till Karibien och Bahamas vilket även det 

kan kopplas till upptäckaren. Främjaren kan associeras till deltagarna i 

enkätundersökningen som åkte på kryssningen av sociala anledningar, nämligen för att 

få umgås med andra fans. Ett samband mellan kategorin professionella och 

temakryssningen kan ses i fansens kärlek till Backstreet Boys och de 

kryssningspassagerare som förklarade att den huvudsakliga anledningen till att de åkte 

var Backstreet Boys. Upplevelsesökarna kan kopplas till deltagarna i 

enkätundersökningen som förklarade att de ville åka på kryssningen för att se Karibien 

och Bahamas. En del deltagare menade att temakryssningen kunde vara deras enda 

chans att besöka platsen och att det därför samtidigt var en möjlighet som bara kommer 

en gång i livet. Uppladdaren kan associeras till deltagarna i enkätundersökningen som 

ville åka på temakryssningen för att få en semester, slappna av och bara tänka på sig 

själv.  
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6 Space and social interaction 

Följande kapitel kommer att lägga fram teori, empiri och analys utifrån teorin Space and 

social interaction som framställs av bland annat Yarnal och Kerstetter (2005). 

 

6.1 Teori 

Yarnal och Kerstetter (2005) diskuterar teorin om Space and social interaction som 

handlar om hur det sociala rummet påverkar individers beteenden. Yarnal och Kerstetter 

(2005) förklarar först att det eller de jag som en individ presenterar när individen är på 

semester i själva verket kan vara en presentation av det privata jaget som individen 

normalt inte visar för andra. Författarna förklarar att den eller de jag som en individ 

visar på en semester kanske inte bara skiljer sig från det jag som individen visar i andra 

offentliga sammanhang, som på jobbet eller hemma, utan att det jaget även kan skilja 

sig från hur individen ser på sitt privata jag. Den eller de jag som individen visar på 

semestern kan alltså i själva verket vara individens äkta jag (Yarnal och Kerstetter, 

2005).  

 

Enligt Yarnal och Kerstetter (2005) har kryssningspassagerare beskrivit upplevelsen av 

att vara på en kryssningsresa som en känsla av att vara avslappnade och bekväma med 

sig själva och att de kände sig fria samtidigt som de kände en känsla av kontroll. De 

kände sig även impulsiva och unnade sig själva mer. För många kryssningspassagerare 

var resan för en kort period inte bara ett annat sätt att se på världen utan även ett annat 

sätt att vara i världen (Yarnal och Kerstetter, 2005). Även med Yarnal och Kerstetters 

(2005) presentation av det privata jaget som utgångspunkt formulerades frågan Did you 

feel like you could be yourself during the cruise? i enkätundersökningen.  

 

På ett kryssningsfartyg kan individen exempelvis uppnå en känsla av privatliv även när 

individen befinner sig på en offentlig plats eftersom individen både fysiskt och psykiskt 

befinner sig långt borta från sin hemmiljö och sitt vardagliga liv menar Yarnal och 

Kerstetter (2005). Vidare hävdar författarna att semestern inte bara blir en plats för 

individen att uttrycka sitt allra mest personliga jag utan att den även blir en plats för 

social interaktion.  
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Att interagera i en grupp på semester, där alla individer släpper på de sociala 

begränsningarna från det vardagliga livet, skapar inte bara en känsla av gemenskap och 

solidaritet för individen utan även en gemensam känsla av frihet, impulsivitet och 

ansvarslöshet. Den här känslan skapas av att individen för en kort stund blir en del av en 

grupp som alla agerar på ett liknande vis (Yarnal och Kerstetter, 2005).  

 

Kyle och Chick (2007) menar att människor fungerar i flera olika sociala omgivningar 

eftersom de har olika roller under dagen. De roller som mest påverkar människan är 

individens viktigaste relationer som familj och nära vänner. Specifika fritidsupplevelser 

som för individen har en mening kan förstås genom att undersöka dem utifrån 

individens sociala omgivning (Kyle och Chick, 2007). Enligt Wickens (2002) påverkas 

individer av externa situationer men individen kan själv bestämma om han/hon vill 

fortsätta vara i karaktär eller om individen vill bryta rollen. Individen visar sin roll 

genom att delta i olika typer av aktiviteter. Exempelvis spelar turister ofta rollen som 

massturisten och även om individen känner ett engagemang att spela rollen som 

massturisten kan individen bryta den rollen och gå sin egen väg (Wickens, 2002).  

 

Enligt Yarnal och Kerstter (2005) finns det olika sätt att se på den sociala interaktionen 

som sker mellan människor på en semester. Författarna framhäver interaktionismen och 

förklarar att interaktionismen innebär en förståelse för hur individers beteenden i sociala 

sammanhang påverkas av både individens egna faktorer såsom attityder, känslor och 

personlighetsdrag och de sociala faktorerna såsom närvaron och beteendet av andra 

individer. Det var utifrån Yarnal och Kerstetters (2005) förklaring om individers sociala 

interaktion på semestern som vi formulerade frågorna Was the interaction with other 

fans important to you? och Did you interact with other fans during the cruise? i 

enkätundersökningen.  

 

Det finns framförallt tre framträdande begreppsbildningar inom interaktionismen enligt 

Yarnal och Kerstetter (2005). Den första bygger på att fokus ligger på gruppen som 

helhet och inte varje enskild individs roll inom gruppen. Det handlar alltså om en 

gemensam känsla av ”oss” inom gruppen och att alla medlemmar företräder gruppen 

och är sammanlänkade genom de skyldigheter de har till gruppen. Den andra 

begreppsbildningen fokuserar mer på individen inom gruppen.  
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Även om individerna också i den här situationen agerar i enlighet med gruppen så sker 

deras handlingar inte utefter en strävan att uppnå det bästa för gruppen. Handlingar sker 

alltså självständigt med individens eget bästa i åtanke eller på grund av ett tryck från 

andra att inom gruppen bete sig på ett specifikt sätt. Till vilken grad individerna agerar 

självständigt påverkas dock ändå av hur starkt de identifierar sig själva med gruppen. 

Den tredje och sista begreppsbildningen fokuserar mer på det sociala rummet, det vill 

säga den fysiska omgivningen såsom exempelvis arbetsplatsen, hemmet eller 

fritidsklubbar, och hur dessa miljöer påverkar individers beteenden (Yarnal och 

Kerstetter, 2005). Med de tre begreppsbildningarna inom interaktionismen som 

utgångspunkt ställdes i enkätundersökningen frågan Did you feel a sense of community 

and belonging with the other fans or did you feel more like an outsider? 

 

6.2 Empiri 

65% av deltagarna i enkätundersökningen svarade att interaktionen med andra fans var 

en viktig del av kryssningsupplevelsen för dem. En deltagare skrev The one thing I love 

about the BSB is that we truly are the most awesome fans there are. I love that the BSB 

can bring people of all ages and nationalities together. Samtidigt förklarade en annan 

person att han/hon fick många nya vänner på kryssningen och att The boys are only a 

small part of the trip. For me, it is all about the friendships and spending time with 

1900 other girls who "get" me. 

 

25% svarade däremot att interaktionen med andra fans inte alls var viktig. En deltagare 

förklarade att interaktionen med andra fans inte var av högsta prioritet för honom/henne 

och att personen därför inte gjorde sig någon större ansträngning för att träffa nya 

människor. En annan deltagare svarade på ett liknande vis att eftersom personen redan 

hade en grupp med vänner som han/hon reste med så kände han/hon inget behov av att 

söka sig utanför sin grupp. 10% menade jämförelsevis att interaktionen med andra fans 

var relativt viktig för dem. Några deltagare menade att det är trevligt att möta och lära 

känna nya människor men samtidigt fanns det fans som förlorade all sin artighet när de 

väl kom ombord på fartyget. En del fans blev vårdslösa och obetänksamma då de såg 

det som en tävling att komma så nära Backstreet Boys som möjligt. 
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83% av deltagarna svarade sedan att de interagerade med andra fans under 

temakryssningen. En deltagare svarade exempelvis att han/hon åkte just för att träffa 

andra fans. En annan deltagare skrev att det aldrig har varit lättare att skaffa vänner 

eftersom alla åtminstone har en sak gemensamt. Ytterligare en deltagare förklarade att 

han/hon interagerade med andra fans eftersom It's a BSB world on the ship, in a way 

we're all connected. En deltagare menade däremot att även om han/hon pratade mycket 

med andra fans under kryssningen så skapade personen inga bestående 

vänskapsrelationer och att han/hon inte ens vet namnen på de personer som han/hon 

pratade med. Flertalet deltagare i enkätundersökningen skrev att de interagerade mycket 

med andra fans framförallt under middagarna. Eftersom det under middagarna var en 

specifik bordsplacering som gällde kunde passagerarna umgås och prata med personer 

de inte träffat tidigare. Under observationen både såg och hörde vi hur människor vid 

middagarna oftast pratade med sina bordsgrannar. 

 

En del av deltagarna i enkätundersökningen förklarade också att Meet&Greeten med 

Backstreet Boys ledde till att nya vänskapsband knöts. Anledningen till det här var för 

att passagerarna var tvungna att bilda fotogrupper om 8-10 personer för att få ett kort 

tillsammans med Backstreet Boys. Eftersom vi deltog i de här fotogrupperna är vi 

medvetna om hur processen gick till när de bildades. Många människor bildade sina 

fotogrupper långt innan temakryssningen för att de skulle kunna få stå bredvid sin 

favoritmedlem på kortet. Passagerare tog då kontakt med varandra via grupper på 

Facebook och Backstreet Boys fanclub och efterlyste människor som ville stå bredvid 

olika medlemmar i Backstreet Boys. När passagerarna sedan stod i kö och väntade på 

sin tur att få träffa Backstreet Boys observerade vi att de allra flesta stod och pratade 

med de övriga personerna i deras respektive fotogrupper. 

 

13% av deltagarna i enkätundersökningen svarade däremot att de inte interagerade med 

fans särskilt mycket under kryssningen medan 4% svarade att de inte interagerade med 

andra fans överhuvudtaget. En person menade att han/hon endast interagerade med sina 

vänner eftersom hans/hennes sällskap redan var en så stor grupp och personen kände 

därför inget behov av att träffa nya vänner.  
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En del svarade att de inte interagerade med andra fans så mycket som de hade velat eller 

hoppats på men att de ändå småpratade en del med andra människor medan de köade 

eller väntade på att de olika evenemangen och aktiviteterna skulle börja. En person 

förklarade att han/hon Found people very friendly in general so you would always chat 

to someone about something. 

 

Vi iakttog såväl som hörde under observationen, kryssningspassagerare som vid ett 

flertal tillfällen pratade med människor som de inte kände sedan tidigare. En situation 

var exempelvis under en kväll då vi satt och väntade på att en av temafesterna skulle 

börja. Några fans som satt framför oss började prata med varandra ganska tidigt och de 

pratade sedan med varandra ända tills evenemanget började. Utifrån vad de sa till 

varandra förstod vi att ingen av dem kände varandra sedan tidigare. När en av kvinnorna 

lite senare behövde gå därifrån en kort stund såg de andra efter hennes plats åt henne 

medan hon var borta. De höll även koll på hennes saker åt henne. Liknande situationer 

som den här lade vi märke till vid flera olika tillfällen och det var även tillfällen då det 

kom fram människor till oss och började småprata. 

 

En majoritet på 66% av deltagarna menade att de kände en gemenskap med andra 

deltagare på kryssningen eftersom de kunde känna att alla på fartyget delade deras 

intresse och passion för gruppen. De berättade att de är en Backstreet Boys gemenskap 

även utanför kryssningen eftersom de delar upplevelser på sociala medier och konserter 

vilket gör att gruppen blir en självklar öppning för diskussion med andra 

kryssningsdeltagare. Flera deltagare menade även att de inte behövde känna sig 

generade över att vara på en Backstreet Boys kryssning inför andra passagerare och att 

de heller inte behövde förklara för andra passagerare varför de åkte på kryssningen. En 

deltagare berättade att han/hon kände gemenskap eftersom We are all there because we 

are huge BSB fans. There is definitely a spirit of competitiveness and jealousy in the air, 

but we are all there for the same reason. 9% av deltagarna svarade dock att de kände 

sig utanför gemenskapen, exempelvis menade en person att det berodde på att han/hon 

och personens vänner inte var högljudda typer. 25% av deltagarna berättade att de kände 

både gemenskap och utanförskap under kryssningen, vilket främst berodde på att de 

reste ensamma. En deltagare svarade We were all there for the same purpose, something 

that most people I interact with on a daily basis wouldn't understand. However, since I 

travelled alone I sometimes felt like an outsider amongst so many groups of friends. 
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6.3 Analys 

Enligt Yarnal och Kerstetter (2005) handlar teorin Space and social interaction om hur 

individens beteende påverkas av det sociala rummet. Det eller de jag som individen 

presenterar på semestern kan vara en version av det privata jaget som individen annars 

inte visar i offentliga sammanhang. Det är även möjligt att jaget som individen visar på 

en semester skiljer sig från hur individen ser på sitt privata jag. Individens äkta jag kan 

alltså i själva verket vara jaget individen visar på semestern. Här kan vi se ett samband 

till det som majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen förklarade att de kunde 

vara sig själva under temakryssningen. De menade även att de kunde släppa loss mer än 

vanligt och känna sig bekväma med att vara sig själva då alla kryssningspassagerare var 

fans och ingen dömde eftersom alla var där av samma orsak. En del deltagare i 

enkätundersökningen menade även att alla kryssningspassagerare förstod och kunde 

relatera till intresset medan vännerna hemma som inte är fans hade svårare att förstå när 

de pratade om konserterna och kryssningarna. 

 

Yarnal och Kerstetter (2005) hävdar att semestern inte bara blir en plats för individen att 

uttrycka sitt allra mest personliga jag utan att den även blir en plats för social 

interaktion. Semestern är en plats där individer kan släppa de sociala begränsningarna 

från det vardagliga livet och därmed skapa en känsla av gemenskap och solidaritet men 

även en gemensam känsla av frihet, impulsivitet och ansvarslöshet. Den här känslan 

skapas av att individen för en kort stund blir en del av en grupp där alla uppträder på ett 

liknande vis (Yarnal och Kerstetter, 2005). Vi kan koppla den här känslan till det 

deltagarna i enkätundersökningen berättade om interaktionen med andra fans. 

Majoriteten svarade att interaktionen var en viktig del av kryssningsupplevelsen 

eftersom de flesta av kryssningspassagerarna var fans. De berättade att det var lätt att 

skaffa vänner på kryssningen eftersom alla åtminstone hade en sak gemensamt och att 

fartyget blev som en egen värld där alla var sammankopplade. En deltagare menade 

dock att även om det var enkelt att prata med andra på kryssningen så skapade han/hon 

inga bestående vänskapsrelationer. En del deltagare i enkätundersökningen menade 

däremot att interaktionen med andra inte var av högsta prioritet och de kände därför 

inget större behov av att lära känna nya människor. De här deltagarna förklarade att det 

berodde på att personerna redan reste med en grupp vänner så det fanns inget behov att 

söka sig utanför gruppen.  
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Under temakryssningen hörde och såg vi att människor interagerade med varandra före 

och under aktiviteter och evenemang så som Meet&Greeten och middagarna.   

 

Enligt Yarnal och Kerstter (2005) finns det olika sätt att se på den sociala interaktionen 

som sker mellan människor på en semester. Författarna framhäver interaktionismen och 

förklarar att det inom interaktionismen finns tre begreppsbildningar. Vi ser ett samband 

mellan de här begreppsbildningarna och hur kryssningspassagerarna agerade i olika 

situationer. Flera deltagare i enkätundersökningen menade till exempel att fansen på 

temakryssningen kände en gemenskap med varandra och var som en stor familj 

eftersom alla var där av samma anledning. Flera deltagare menade samtidigt att många 

fans ändå var avundsjuka, missunnsamma och tävlingsinriktade. Det här var även något 

som vi observerade vid ett flertal tillfällen under temakryssningen. Exempelvis vid ett 

tillfälle då vi väntade på att ett av evenemangen skulle börja så var de flesta väldigt 

sociala och trevliga och pratade med alla runt omkring dem. När evenemanget väl 

började blev passagerarna helt fokuserade på vad som hände på scenen och försökte 

komma så nära Backstreet Boys som möjligt genom att knuffas och pressa sig framåt.   
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7 Det psykologiska avståndet och känslomässiga 

reaktioner till andra konsumenter  

I kapitlet kommer teori, empiri och analys att presenteras utifrån teorin om Det 

psykologiska avståndet och känslomässiga reaktioner till andra konsumenter som 

beskrivs av bland annat Miao och Mattila (2013). 

 

7.1 Teori 

Det psykologiska avståndet innebär hur en person upplever avståndet till andra ur både 

ett tids- och rumsperspektiv såväl som ur ett socialt- och sannolikhetsperspektiv (Miao 

och Mattila, 2013; Massara och Severino, 2013). De olika avståndsdimensionerna bidrar 

alla gemensamt till hur det psykologiska avståndet uppfattas av en specifik person till en 

eller flera personer och/eller händelser. Tidsperspektivet avser ofta det faktiska 

avståndet mellan en tidpunkt och en annan men det kan även behandlas ur ett mentalt 

perspektiv, genom att tiden känns längre eller kortare (Miao och Mattila, 2013). 

Rumsperspektivet handlar å andra sidan om nivån av rumslig närhet till ett objekt eller 

en händelse. Ju större rumsavstånd desto större avstånd känner individen till en direkt 

upplevelse av ett evenemang (Miao och Mattila, 2013). Trope m.fl. (2007) menar att det 

sociala perspektivet finns i olika former, bland annat likhet och makt. Det sociala 

avståndet som fokuserar på likhet, handlar om att ju mindre en individ är sig själv desto 

avlägsnare verkar de också vara på ett socialt plan. Maktperspektivet i förhållande till 

det sociala avståndet behandlar i sin tur ökningen av avståndet till andra när individen 

får mer makt. Sannolikhetsperspektivet handlar om att ju mindre sannolikhet det är att 

en händelse inträffar desto större blir avståndet till det här scenariot (Trope m.fl., 2007).  

 

Det psykologiska avståndet handlar alltså om på vilken nivå individen tolkar 

verkligheten. En närmare händelse framställs då med ett närmare psykologiskt avstånd 

och visar på ett mer konkret sätt att se på verkligheten medan en mer avlägsen händelse 

har ett större psykologiskt avstånd och därmed tolkas mer abstrakt (Massara och 

Severino, 2013; Trope m.fl., 2007). När individen förutser, utvärderar och planerar sitt 

handlande i fråga om händelser som kan ses ur ett avståndsperspektiv baseras de här 

händelserna på centrala och abstrakta kännetecken snarare än marginella och konkreta 

egenskaper (Trope m.fl., 2007).  
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Utifrån det psykologiska avståndet till andra individer skapades frågorna Did other fans 

behaviour affect your cruise experience in any way? och Did the other fans’ behaviour 

affect your behaviour during the cruise in any way? till enkätundersökningen. 

 

Enligt Miao och Mattila (2013) är känslor starkt sammankopplade med 

konsumentbeteende och är därför en viktig del att ta fasta på när konsumentbeteende 

ska förklaras. Buck m.fl. (1992) menar att känslomässig kommunikation mellan 

individer handlar om två parallella flöden. Det ena är ett spontant biologiskt uppbyggt 

flöde och det andra är ett symboliskt flöde som är baserat på lärda och kulturella 

mönster. Miao och Mattila (2013) menar att emotionell respons till andra i sociala 

miljöer kan ses genom två perspektiv, spontana emotionella responser (upplevda 

känslor) och symboliska emotionella responser (den möjliga motsättningen mellan de 

upplevda känslorna och uttryckta känslorna). Spontana emotionella reaktioner är den 

inre kärnan av känslor och de förblir orörda av den tillfälliga sociala världen. De 

symboliska emotionella responserna å andra sidan handlar om känsloladdad motsättning 

vilket betyder att de återger den möjliga skiljaktigheten mellan de upplevda känslorna 

och de uttryckta känslorna på grund av regler som styr en viss social miljö (Miao och 

Mattila (2013).  

 

Hochschild (2012) menar att den känsloladdade motsättningen handlar om ett avstånd 

mellan de känslor som visas utåt och de känslor personer egentligen känner. Det här 

avståndet skapar en spänning och för att minska den här spänningen försöker individen 

förena de uttryckta känslorna och känslorna individen egentligen känner. Miao och 

Mattila (2013) menar att även om emotionella reaktioner kan vara spontana är de ändå 

mönstrade av den sociala miljön och sociala influenser. Uppvisandet av känslor 

utvecklas för att fungera som sociala funktioner och är väldigt mottagliga för influenser 

från den sociala miljön och kan därför sägas vara en form av kommunikation (Miao och 

Mattila, 2013). Teorin om emotionella reaktioner låg även den som grund för 

enkätfrågorna Did other fans behaviour affect your cruise experience in any way? och 

Did the other fans’ behaviour affect your behaviour during the cruise in any way? 

 

Miao och Mattila (2013) hävdar att känsloinställningen till andra konsumenters 

agerande påverkar om de spontana emotionella responserna är negativa, positiva eller 

neutrala.  
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Miao och Mattila (2013) menar att påverkan av det psykologiska avståndet på 

emotionell intensitet är starkare för negativa händelser än positiva. Davis m.fl. (2011) 

menar att när andra människor i en social situation påverkar utfallet av en individs 

strävan framkallas förhöjda spontana emotionella reaktioner till andra människors 

beteende. Eftersom det psykologiska avståndets alla former delar samma kännetecken, 

där det närmare avståndet är mer konkret och ett större avstånd är mer abstrakt, kan ett 

mer konkret stimulus ge en större emotionell respons än ett mer abstrakt (Davis 

m.fl.,2011). Det psykologiska avståndet och känsloinställningen till andra konsumenters 

agerande ligger som grund till enkätfrågorna Did you travel with anybody? och Did 

your (possible) travel partner affect your cruise experience in any way? 

 

7.2 Empiri 

69% av deltagarna i enkätundersökningen svarade att andra fans beteende påverkade 

deras kryssningsupplevelse. Majoriteten av de deltagare som gav specifika exempel 

förklarade att andra fans beteende påverkade deras kryssningsupplevelse till det värre. 

En deltagare menade att det var en del mycket ohyfsade och omogna fans. Andra 

deltagare i enkätundersökningen svarade att andra fans påverkade deras 

kryssningsupplevelse både positivt och negativt. De här deltagarna förklarade att andra 

fans var en stor del av själva upplevelsen men att en del fans var oförskämda och att de 

här fansen då påverkade kryssningsupplevelsen negativt. En person förklarade att 

Mostly the fans were awesome but there were some who were very rude. 

 

39% av deltagarna i enkätundersökningen skrev att även deras eget beteende påverkades 

av andra fans beteende. Majoriteten av de som gav specifika exempel skrev att deras 

beteende påverkats till det sämre till följd av andra fans beteende. En person skrev att 

andra fans knuffande och allmänt ohyfsade beteende fick honom/henne att bli irriterad 

och upprörd för att Nobody likes to be pushed and shoved on any day let alone when 

you've been standing in the one spot for 2 hours waiting. 33% av de som gav exempel 

på hur deras beteende påverkats av andra fans svarade att deras beteende både påverkats 

positivt och negativt medan 11% svarade att deras beteende påverkats till det bättre. En 

deltagare menade att tack vare alla andra fans kunde personen känna sig mer bekväm 

och släppa loss eftersom han/hon menade att ingen skulle se på honom/henne konstigt 

för personen betedde sig bara som alla andra.  
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Enligt en annan person var det inte svårt att bli positivt påverkad av andra fans eftersom 

Getting excited when the boys were coming out and screaming and singing alongside 

other fans is contagious. 61% av deltagarna svarade däremot att andra fans beteende 

inte påverkat deras eget beteende på något sätt.  

 

Flertalet kryssningspassagerare var medvetna om på vilket däck som medlemmarna i 

Backstreet Boys hade sina hytter. Under temakryssningen passerade vi alltid det däcket 

när vi gick till och från vår hytt. Varje gång det här skedde lade vi märke till att det 

alltid stod en skara fans vid hissarna på det däck där gruppen hade sina hytter. Troligtvis 

stod passagerarna där i väntan på att få träffa på någon av medlemmarna i gruppen. 

Skaran av väntande fans ökade ofta då andra fans som passerade och lade märke till de 

som stod och väntade också ställde sig och började vänta i hopp om att få träffa någon i 

Backstreet Boys. Vi märkte även att fans började ställa sig framför scenen och invänta 

de olika evenemangen allt tidigare för varje dag som gick. Så fort 

kryssningspassagerarna såg att andra personer köade eller väntade på något så började 

de också göra det, vilket gjorde att allt fler människor hela tiden anslöt till 

folksamlingen. 

 

En del av deltagarna i enkätundersökningen svarade att deras kryssningsupplevelse 

påverkades negativt av andra fans beteende framförallt då de menade att vissa fans 

knuffades och var oförskämda. Att andra fans knuffades är något vi själva upplevde 

under temakryssningen. Under en av kryssningens temafester då vi stod framför scenen 

ute på däck knuffades människorna runt omkring oss så mycket att vi var tvungna att 

lämna platsen.  

 

På frågan om deltagarna i enkätundersökningen reste med någon valde majoriteten 

(55%) svarsalternativet att de reste tillsammans med vänner. 17% respektive 15% 

svarade däremot att de reste med andra fans eller familj. Endast en liten del (1%) av 

deltagarna svarade att de reste med pojkvän eller flickvän och 5% svarade att de till 

exempel reste själva men mötte upp andra fans innan avgång. 31% svarade att de reste 

ensamma och en person som reste själv förklarade på frågan om den möjliga respartnern 

påverkade kryssningsupplevelsen på något vis att This was the one good thing about 

traveling alone, that I didn't have no one that would affect my plans. 
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Av de deltagare som reste tillsammans med någon annan svarade 59% att deras 

respartner påverkade deras kryssningsupplevelse men de specificerade inte närmare på 

vilket sätt. 24% förklarade att deras respartner på ett eller annat sätt påverkat deras 

kryssning till det bättre. En deltagare förklarade att hans/hennes respartner Made the 

trip so fun. We have been friends since middle school and our love of BSB has kept our 

friendship closer than ever, despite our separate lives and living 4 hours apart. 

Samtidigt menade en annan deltagare att det alltid är bra att åka tillsammans med 

vänner som delar samma intressen och att han/hon vet att kryssningen inte hade varit 

densamma om personen inte hade delat upplevelsen med sina vänner. 7% svarade 

däremot att deras respartner på något vis gjorde resan sämre. En deltagare menade till 

exempel att eftersom hans/hennes respartner inte var något större fan av Backstreet 

Boys så påverkade det framförallt personens bristande interaktion med andra fans. 10% 

av deltagarna svarade att deras kryssningsupplevelse inte påverkades av deras 

eventuella respartner. 

 

7.3 Analys 

Det psykologiska avståndet handlar om hur en person upplever avståndet till andra 

individer ur ett tids-, rums-, socialt- och sannolikhetsperspektiv (Miao och Mattila, 

2013; Massara och Severino, 2013). Tidsperspektivet kan kopplas till kryssningens 

längd eftersom det var flera deltagare i enkätundersökningen som svarade att 

temakryssningen kunde ha varit längre. De uppfattade även tiden som gick åt till att 

vänta och köa inför olika evenemang som lång. Rumsperspektivet kan kopplas till 

fartyget eftersom en deltagare beskrev hela kryssningsupplevelsen som att vara i en 

egen värld och att de flesta kände en gemenskap. Trope m.fl. (2007) menar att det 

sociala perspektivet finns i olika former, bland annat likhet och makt. Vi kan se ett 

samband mellan det sociala avståndet som fokuserar på likhet och det som en deltagare 

berättade om att han/hon kunde känna sig mer bekväm och släppa loss tack vare alla 

andra fans eftersom ingen på temakryssningen såg konstigt på honom/henne då 

personen bara betedde sig som alla andra. Maktperspektivet i förhållande till det sociala 

avståndet kan sammankopplas med vår observation om att fans för varje dag som gick 

började invänta de olika evenemangen allt tidigare. Människor anslöt sig till 

folksamlingen när de såg att andra personer stod och väntade för att vara säkra på att 

inte missa något.  
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Sannolikhetsperspektivet kan kopplas till vår observation om att kryssningspassagerarna 

förhöjde sina chanser att träffa Backstreet Boys genom att vänta i korridoren utanför 

gruppmedlemmarnas hytter.  

 

Enligt Miao och Mattila (2013) kan individers emotionella respons till andra i sociala 

miljöer ses genom två perspektiv, spontana emotionella responser och symboliska 

emotionella responser. De menar att spontana emotionella reaktioner påverkas av den 

sociala miljön och sociala influenser. Vi kan se ett samband mellan de här spontana 

emotionella reaktionerna och ett exempel från kryssningen. En av deltagarna i 

enkätundersökningen menade nämligen att det var svårt att inte bli positivt påverkad av 

andra fans. Hochschild (2012) menar att den känsloladdade motsättningen handlar om 

avståndet mellan de av individen uttryckta känslorna och de känslor som personen 

känner inombords. Vi kan koppla det här till att flera av deltagarna i 

enkätundersökningen menade att andra fans beteende påverkade deras 

kryssningsupplevelse på ett negativt sätt. Deltagarna berättade att de blev irriterade och 

upprörda på att andra fans knuffades och var allmänt oförskämda. Samtidigt förklarade 

ändå majoriteten av deltagarna att deras eget beteende inte påverkades av andra fans 

beteende.  

 

Miao och Mattila (2013) menar att de spontana emotionella responserna antingen är 

negativa, positiva eller neutrala beroende på individens känsloinställning till andra 

konsumenters agerande. Den emotionella intensiteten som påverkas av det psykologiska 

avståndet är starkare för negativa händelser än positiva. Vi kan koppla de här 

responserna till att en del av deltagarna i enkätundersökningen berättade att deras 

kryssningsupplevelse påverkades negativt av andra fans beteende framförallt då de 

menade att vissa fans knuffades och var oförskämda. Det här var samtidigt något vi 

själva upplevde till exempel under en av kryssningens temafester då vi stod framför 

scenen ute på däck knuffades människorna runt omkring oss så mycket att vi till slut var 

tvungna att lämna platsen.  

 

Davis m.fl. (2011) hävdar att då en persons ambitioner påverkas av andra människors 

beteende i en social situation, framkallas förhöjda spontana emotionella reaktioner hos 

individen.  
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Eftersom det psykologiska avståndets alla perspektiv delar samma kännetecken, där ett 

närmare avstånd är mer konkret och ett större avstånd är mer abstrakt, kan ett mer 

konkret stimulus ge en större emotionell respons än ett mer abstrakt (Davis m.fl., 2011). 

Vi ser ett samband mellan hur de emotionella reaktionerna påverkas av avståndet och 

vad deltagarna i enkätundersökningen berättade om hur deras respartner påverkade 

kryssningsupplevelsen. Flera av deltagarna berättade att deras kryssningsupplevelse 

påverkats till det bättre tack vare deras respartner. Deltagarna menade att det var bra att 

åka med vänner som delade samma intresse och att det inte varit samma upplevelse utan 

vännerna. 
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8 Slutsats 

Kapitlet kommer presentera de viktigaste slutsatserna som dragits utifrån analyseringen 

av den data som samlats in och bearbetats med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Slutsatserna framställs utifrån kopplingen till de olika teorierna och slutligen 

presenteras även en sammanfattning av resultatet från undersökningen. 

 

8.1 Self-congruity-teorin 

En av de viktigaste slutsatserna vi kommit fram till gällande Self-congruity-teorin är hur 

kryssningspassagerarnas självbilder stämmer överens med bilden de hade av 

temakryssningen. Utifrån det empiriska materialet som samlats in har vi fått en 

uppfattning av att en självbild som majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen har 

är rollen som fan av Backstreet Boys. Det är den här självbilden som överensstämmer 

med individens förväntningar inför temakryssningen och således deras produktbild av 

kryssningen, vilket är det som slutligen leder till köp. Exempelvis svarade majoriteten 

av deltagarna i enkätundersökningen att de hade någon form av förväntning eller 

förhoppning inför temakryssningen. Vi menar att deltagarna troligtvis hade 

förväntningarna eftersom de hört hur det varit på de tidigare temakryssningarna med 

Backstreet Boys. Samtidigt svarade majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen att 

temakryssningen levde upp till eller överträffade deras förväntningar. Det här tyder på 

att deltagarna var nöjda med upplevelsen och att överensstämmelsen mellan 

produktbilden av temakryssningen och deltagarnas självbild därmed var stark. 

 

Flertalet deltagare i enkätundersökningen förklarade att de kände att de kunde vara sig 

själva på temakryssningen vilket vi anser hänger ihop med deras nöje/missnöje med 

kryssningen. Vi ser ett tydligt samband mellan personer som kände att de kunde vara sig 

själva under temakryssningen och de som hade en högre grad av tillfredsställelse än 

personer som inte kunde vara sig själva. Dessutom hävdar vi att den sociala acceptansen 

som de flesta deltagare menade fanns ombord på temakryssningen gjorde det möjligt för 

kryssningspassagerarna att känna sig fria att vara sig själva till 100%. Det här eftersom 

deltagarna i enkätundersökningen svarade att det inte var någon som dömde på 

temakryssningen eftersom alla var där för samma sak och alla kände likadant. 
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8.2 Identitetsrelaterade motivationsfaktorer inom turism 

En slutsats vi har kommit fram till utifrån teorin om Identitetsrelaterade 

motivationsfaktorer inom turism rör kryssningspassagerarnas orsaker till varför de ville 

åka på temakryssningen. Baserat på kopplingarna mellan de olika 

motivationskategorierna och exemplen från Backstreet Boys kryssningen, kan vi dra 

slutsatsen att konsumenter motiveras till att välja en temakryssning av många olika 

anledningar men att huvudsyftet ändå är det specifika temat för kryssningen. Eftersom 

majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen förklarade att den största orsaken var 

Backstreet Boys uppfattar vi det som att deltagarna känner ett behov av att få framhäva 

och verkligen leva ut sin roll som fan. Kryssningspassagerarna kan exempelvis anta 

rollen som vän, förälder och/eller fan ombord på kryssningsfartyget men skifta mellan 

de olika rollerna beroende på situationen. Vi menar att den mest framträdande rollen för 

de flesta kryssningspassagerarna ombord på temakryssningen ändå var deras roll som 

fan. Rollen som fan kan passagerarna troligtvis inte betona lika mycket i sitt vardagliga 

liv. Kryssningspassagerarna använder därför temakryssningen som ett sätt att kunna 

släppa alla hämningar och visa sitt personliga jag. 

 

Samtidigt menade flertalet deltagare i enkätundersökningen att de även åkte på 

temakryssningen för att få umgås med likasinnade och det anser vi är en viktig del för 

uppbyggnaden av gruppidentiteten. Eftersom individer deltar i vissa typer av 

turismaktiviteter och på så vis kan bli en del av en gemenskap, valde 

kryssningspassagerarna troligtvis att åka på temakryssningen utifrån deras önskan om 

att vara en del av en social grupp. Majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen 

kände att det fanns en gemenskap ombord på temakryssningen eftersom de flesta 

kryssningspassagerare var fans. Vi hävdar att de kryssningspassagerare som inte var 

fans troligtvis inte i lika stor utsträckning kände gemenskap med övriga passagerare och 

därför kände sig mer utanför. Samtidigt menar vi att interaktionen med andra fans under 

temakryssningen spelar en stor roll för den totala upplevelsen och påverkar 

kryssningspassagerarnas tillfredsställelse. Andra fans beteende var exempelvis det som 

skapade mest missnöje på temakryssningen enligt enkätundersökningen.  

 

Vi anser att flertalet kryssningspassagerare betedde sig så som de gjorde på 

temakryssningen eftersom det beteendet är det som anses vara normalt beteende för ett 

fan.  
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Eftersom ett sådant beteende är det som förväntas, faller det sig naturligt för 

kryssningspassagerarna att agera på det här viset ombord på temakryssningen. Att andra 

kryssningspassagerare betedde sig på ett specifikt vis var även det en bidragande faktor 

och påverkade hur passagerarna betedde sig. Vi menar att kryssningspassagerarna 

anpassade sig efter hur andra passagerare betedde sig och utefter hur de trodde att de 

skulle bete sig när de antog rollen som fan, utifrån den socialt skapade bilden av fans. 

Hur engagerade kryssningspassagerarna är i sin roll som fan påverkar även deras 

beteende ombord på temakryssningen och således även hur andra passagerare uppfattar 

dem. I vår mening påverkar även engagemanget passagerarnas nöje/missnöje med 

temakryssningen. Ju mer engagerade kryssningspassagerarna är i sin roll desto mer 

troligt är det att deras tillfredställelse med kryssningen blir större. 

 

8.3 Space and social interaction 

En av slutsatserna vi har kommit fram till utifrån teorin om Space and social interaction 

är att kryssningspassagerarna tack vare interaktionen med andra passagerare kunde visa 

sitt privata jag på temakryssningen. Vi menar att det beror på att de kände gemenskap 

med de andra kryssningspassagerarna eftersom de delar intresset för det specifika temat 

på kryssningen, medan familj och vänner hemma kanske inte delar samma intresse. Vi 

anser att kryssningspassagerarna då kunde känna sig bekväma med att vara sig själva 

och därmed släppa loss mer än vanligt. 

 

Utifrån det empiriska materialet kan vi se att majoriteten av deltagarna i 

enkätundersökningen uppfattade temakryssningen som en plats där alla fans var en del 

av gemenskapen och som en stor familj. Flertalet deltagare menade ändå att andra fans 

var avundsjuka, missunnsamma och tävlingsinriktade. Det här observerades även vid 

olika tillfällen där fansen först var sociala och trevliga för att sedan bli mer aggressiva 

och börja knuffas när evenemangen började. Vi kan därmed dra slutsatsen att 

gemenskapen mellan fansen är stark så länge som den beundrade personen/personerna 

är frånvarande men så fort som de är närvarande ändras situationen till att bli mer 

individualistisk. Fansens fokus skiftar då från relationen till andra individer till den 

beundrade personen/personerna. 
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8.4 Det psykologiska avståndet och känslomässiga reaktioner till 

andra konsumenter 

Utifrån teorin om Det psykologiska avståndet och känslomässiga reaktioner till andra 

konsumenter hävdar vi att tids- och rumsperspektivet påverkas av att befinna sig på en 

begränsad yta såsom ett kryssningsfartyg. Deltagarna i enkätundersökningen svarade att 

det kändes som att vara i en egen värld ombord på kryssningsfartyget. Vi anser därför 

att en kryssningsresa blir som att befinna sig i en egen bubbla, avskärmad från resten av 

omvärlden. En slutsats vi kan dra är att när kryssningspassagerarna befinner sig i den 

här bubblan är individen tvungen att anpassa sig till omgivningen och de andra 

passagerarna vilket i sin tur kan utveckla identiteten. Att rumsperspektivet ändras 

innebär i vår mening att även tidsperspektivet ändras eftersom tiden upplevs annorlunda 

då kryssningspassagerarna lever i bubblan.  

 

Även maktperspektivet påverkas i vår mening av att befinna sig på en begränsad yta 

avskärmad från omvärlden. Det är lättare att bli påverkad av andra individers beteende 

och falla för grupptryck när kryssningspassagerarna befinner sig i en egen bubbla där 

majoriteten av passagerarna beter sig på ett liknande vis. Samtidigt hävdar vi att 

kryssningspassagerarna lätt föll för en form av grupptryck ombord på fartyget. Ett 

exempel på det här grupptrycket är att kryssningspassagerarna för det mesta anslöt sig 

när de såg en folksamling stå och vänta, troligtvis för att försäkra sig om att de inte 

skulle missa något. På det viset skapas alltså det här grupptrycket som får de flesta 

kryssningspassagerarna att göra som alla andra.  

 

En annan slutsats vi kommit fram till som hänger ihop med tidigare slutsatser gällande 

hur andra kryssningspassagerare påverkade kryssningen rör passagerarnas respartners. 

Utifrån vad deltagarna i enkätundersökningen förklarat hävdar vi att de 

kryssningspassagerare som reste tillsammans med vänner eller liknande är de som blev 

mest nöjda med temakryssningen. Det här eftersom flera av deltagarna i 

enkätundersökningen menade att deras respartner påverkade kryssningsupplevelsen till 

det bättre. Det var även flera kryssningspassagerare som reste ensamma som till följd av 

det kände sig mer utanför gemenskapen som fanns ombord på kryssningsfartyget. Vi 

anser att det här troligtvis beror på att det gjorde det svårare för dem att söka kontakt 

med andra passagerare som redan hade andra att umgås med.  
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Dessutom var det en del deltagare i enkätundersökningen som förklarade att just 

eftersom de reste tillsammans med andra vänner så kände de inget större behov av att 

umgås med andra kryssningspassagerare utanför det egna sällskapet. 

 

8.5 Sammanfattning av slutsats 

Vi hävdar att temakryssningar kan påverka kryssningspassagerarnas identitetsskapande 

på olika vis. En av de viktigaste slutsatserna vi har kommit fram till är att individer 

använder sig av temakryssningar för att utveckla och/eller framhäva sin identitet. 

Kryssningspassagerarna åker på en temakryssning just eftersom de identifierar sig 

själva med det specifika temat och deras självbild stämmer överens med bilden de har 

av temakryssningen. Vi hävdar att kryssningspassagerarnas faktiska jag är det jag som 

de visar på en temakryssning. Det här jaget har individerna inte samma möjlighet att 

visa annars i sitt vardagliga liv och temakryssningen blir då som en tillflykt, vilket ger 

temakryssningen en viktig roll för utvecklingen av den här delen av individens identitet. 

Samtidigt kan det faktiska jaget ses som en av de olika rollerna individen tar och den 

här rollen blir lättare att framhäva och leva ut ombord på en temakryssning. Vi anser att 

det som gör det möjligt för individen att släppa alla hämningar de annars har i sitt 

dagliga liv beträffande den här rollen, är interaktionen med de andra 

kryssningspassagerarna samt den påverkan rums-och maktperspektivet har på hela 

kryssningen. Temakryssningen skapar en känsla av att vara i en egen värld, mycket tack 

vare att kryssningspassagerarna befinner sig på en begränsad yta avskärmade från 

omvärlden. Samtidigt påverkas den här känslan av att majoriteten av 

kryssningspasssagerarna är där av samma anledning och delar samma intresse. Det här 

gör att de flesta beter sig på ett liknande vis eftersom de blir påverkade av varandra och 

dessutom känner sig bekväma med att släppa alla hämningar då alla ändå beter sig 

likadant. 

 

Avslutningsvis menar vi att interaktionen med de andra kryssningspassagerarna på en 

temakryssning ger en möjlighet för individen att känna gemenskap och social acceptans. 

De här känslorna påverkar därmed individens identitetsskapande eftersom individen 

känner sig accepterad, vilket gör att individen vågar vara sig själv. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A: Frågor till telefonintervju med Vance Gulliksen, 

marknadsföringschef på Carnival Cruise Lines 

 

 Can you start by telling us what your position at Carnival is? 

 How many different kinds of cruises does Carnival have? 

 How often do they depart? – Is it all year around? 

 How common is it that you have charter cruises put together/arranged by travel 

agents, such as Rose Tours? 

 Can you tell us how it works with your charter cruises? 

 What other travel agents/companies do you collaborate with to arrange cruises? 

 How involved are Carnival in those cruises that are not arranged by Carnival? 

 Do you see any major difference in the number of passangers between your 

regular cruises and the ones with special themes? 

 How do you market/promote your cruises? 

 Is there any difference in the marketing depending on who is arranging the 

cruise? If it is Carnival or another company? 

 Do you have any future plans on developing your cruises in any way? 

 Does Carnival have a special identity, and if so, what is it? 

 Do you think a study like ours would be beneficial for Carnival in any way?  

  



  
 

II 

Bilaga B: Frågor till e-post intervju med Jeannie Gearhart, kontorschef 

på Rose Tours and Travel 

 

 How many cruises do you usually arrange per year?  

 Do you always use Carnival Cruise Lines? 

 What other themed cruises do you arrange apart from with musical artists? 

 How does it work, do the artists contact you or do you contact the artists? 

 Do the artists have specific demands or do Rose Tours put everything together? 

For example the events on board and the port of call. 

 Do you arrange anything else apart from cruises? 

 How would you explain to someone who is not familiar with themed cruises 

what that is? 

  



  
 

III 

Bilaga C: Frågor till enkätundersökning 

 

 Gender? 

- Male 

- Female 

- Other 

 Age? 

 Nationality? 

 Is this your first Backstreet Boys cruise? 

- Yes 

- No, it’s my 2
nd

 

- No, it’s my 3
rd

  

 Have you been on any other themed cruise? 

- Yes 

- No 

- If yes, please specify 

 How did you find out about the cruise? (choose all that applies) 

- Backstreet Boys website 

- Other website 

- Social media 

- Friends 

- Family 

- Other (please specify) 

 Why did you want to go on the cruise? 

 What were your expectations prior to the cruise? 

 Did you prepare yourself before the cruise in any way? Please explain your 

answer. 

 Did you travel with anybody? (choose all that applies) 

- Alone 

- Friends 

- Other fans 

- Boyfriend/Girlfriend 

- Family 

- Other (please specify) 



  
 

IV 

 Did your (possible) travel partner affect your cruise experience in any way? 

Please explain your answer. 

 Was the interaction with other fans important to you? Please explain your 

answer. 

 Did you interact with other fans during the cruise? Please explain your answer. 

 Did the other fans’ behavior affect your cruise experience in any way? 

- Yes 

- No 

- If yes, please specify 

 Did the other fans’ behavior affect your behavior in any way? 

- Yes 

- No 

- If yes, please specify 

 Did you feel a sense of community and belonging with the other fans or did you 

feel more like an outsider? Please explain your answer. 

 Did you feel like you could be yourself during the cruise? Please explain your 

answer. 

 What did you enjoy the most about the cruise? Please explain your answer. 

 What did you enjoy the least about the cruise? Please explain your answer. 

 Did the cruise meet your expectations? Please explain your answer. 

 


