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Sammanfattning 

Titel: Turisten och souveniren – Motiv till inköp 

 

Författare: Lisa Pettersson, Evelina Sjöberg, Elin Weigardh 

 

Handledare: Carina Holmgren 

 

Examinator: Hans Wessblad 

 

Kurs: 2TR42E Turismvetenskap III - examensarbete 

Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT15 

 

Frågeställning: Vilka är motiven till souvenirinköp? 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga de olika motiv som finns i samband med att 

turisterna gör souvenirinköp som de tar med sig hem. 

 

Metod: Uppsatsen bygger på en hypotetisk-deduktiv ansats för att skapa en djupare 

förståelse för hur motiv speglar souvenirer. Den empiriska datan samlades in genom 

strukturerade intervjuer där 320 respondenter deltog. 

 

Slutsatser: Studiens resultat visar att det finns olika motiv till souvenirinköp. Det 

framgår även att det finns skillnader i motiven gällande genus. Studien visar att inköp 

av souvenirer går att koppla till turismshopping. 

Nyckelord: Souvenir, motiv, turism, genus, turismshopping, minnen, konsumtion 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till ämnet för att ge en överblick av 

fenomenet souvenir. Vidare beskrivs en problemformulering som broderar ut i 

uppsatsens frågeställning och syfte. Sedan beskrivs uppsatsens disposition för att 

underlätta för läsaren och avslutningsvis de olika avgränsningar som gjorts i studien. 

 

1.1 Bakgrund 
”Människor kan inte bo i ett extraordinärt tillstånd på obestämd tid men de kan dock 

hålla fast vid en konkret del av den extraordinära tiden” (Swanson 1994 se Timothy 

2005, s. 77). 

 

Som Swanson (1994 se Timothy 2005) förmedlar i sitt citat kan turister inte vara på 

resande fot i all evighet, förr eller senare återvänder turisten till sin vardag. När turisten 

återvänder hem efter sin resa kan han eller hon inte ta med sig platsen. Däremot kan 

turisten ta med sig fysiska objekt från destinationen som i sin tur både symboliserar 

platsen visuellt men också för med sig känslan av att fortfarande befinna sig på platsen 

när turisten är tillbaka i vardagen. Det som händer då är att turisten lokaliserar och 

fryser en kortlivad erfarenhet av resan för att få med sig upplevelsen hem (Timothy 

2005). 

 

Souvenirer har sedan länge haft en tendens till att förena turister med platser och 

minnen (Paraskevaidis & Andriotis 2015) och souvenirer har sedan tusentals år tillbaka 

haft en inverkan på resor som har gjorts (Swanson & Timothy 2012). Historiskt sett har 

fenomenet souvenir funnits ända sedan egyptier och romare utforskade världen och tog 

med sig objekt hem för att visa och för att minnas platser de besökt under sin 

upptäcktsresa. På den tiden var tillgängligheten till att införskaffa sig souvenirer 

begränsad (Paraskevaidis & Andriotis 2015). Enligt Paraskevaidis och Andriotis (2015) 

har turister nu möjlighet att röra sig runt om i världen mer effektivt och på ett enklare 

sätt och därmed nå souvenirer från olika platser som inte var lika möjligt tidigare. 

Fenomenet blev internationellt först efter andra världskriget då massproduktion av 

souvenirer blev populärt. Massproducerade souvenirer kännetecknas som mer billiga 

och oäkta föremål och har numera blivit mindre populära än vad de var för ett par 

årtionden sedan (Paraskevaidis & Andriotis 2015). 
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I dagens samhälle eftersträvar turister mer och mer att köpa souvenirer som är 

autentiska och unika (Collins- Kreiner & Zins 2011). Enligt Paraskevaidis och Andriotis 

(2015) blir inte turister lika nöjda om de upptäcker att souveniren har producerats i 

annat land och importerats till destinationen. Globaliseringen har gjort att turister kan ta 

sig lättare till olika platser i världen och finna massproducerade souvenirer. 

Globaliseringen har på så vis suddat ut gränserna mellan länderna och turisterna har gått 

tillbaka till att köpa med sig mer autentiska objekt (Paraskevaidis & Andriotis 2015). 

Oavsett om souvenirer är massproducerade eller inte, för fenomenet souvenir med sig 

minnen, historier och känslor (Morgan & Pritchard 2005). Objekten fungerar också som 

ett bevis på att turisten har varit på en viss plats och bevarar de händelser och 

upplevelser som turisten har gjort (Wilkins 2011). 

 

Enligt Swanson och Timothy (2012) är souvenir ett franskt verb som betyder “att 

komma ihåg”. Översatt till engelska så betyder ordet souvenir ett objekt genom vilket 

något är ihågkommet (Swanson & Timothy 2012). Enligt Collins-Kreiner och Zins 

(2011) får souveniren turisten att tänka tillbaka på de människor som han eller hon 

träffat samt platser som de har besökt under sin resa. Genom souveniren kan då turisten 

använda den som en återkoppling till platsen eller människorna när de har återvänt hem 

till sin vardag. Souvenirer behöver inte alltid tas med hem utan de kan också 

konsumeras på platsen (Collins-Kreiner & Zins 2011). Enligt Swanson och Timothy 

(2012) kan souvenirer vara både materiella och immateriella. Souvenirens kärna är 

immateriell då minnen, bilder av platserna, erfarenheter och social samhörighet kan 

klassas som bakomliggande motiv hos en souvenir. En souvenir har även fysiska 

egenskaper såsom att det går att ta på den, visar vart du har varit samt avgränsar dig till 

en ovanlig upplevelse (Swanson & Timothy 2012). Souvenirer behöver inte bemärka 

sig som något som har köpts men kan ändå påminna om turistens upplevelser. En 

stämpel i ett pass eller ett kvitto med minnesvärd information på kan klassas som en 

immateriell souvenir då det för med sig minnesvärda upplevelser. En solbränna ingår 

också i immateriella souvenirer då turisten kan tänka tillbaka på sin resa genom 

solbrännan (Swanson & Timothy 2012). Paraskevaidis och Andriotis (2015) menar att 

souvenirer ständigt varit ett objekt som varierat mellan hur bra de är och vad de kostar. 

Det kan vara både heminredningsföremål och olika exklusivare varor som turisten 

köper med sig hem efter sin semester.  
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När turister gör inköp av souvenirer värdesätter de objekten på olika sätt men enligt 

Paraskevaidis och Andriotis (2015) finns det två värden för souveniren. Det ena värdet 

är bruksvärde och kan då vara i relation till turisten i form av personligt värde. Det 

andra värdet är bytesvärde och kan kopplas till att turisten tänker över sitt inköp 

ekonomiskt i form av en prisvärd souvenir (Paraskevaidis & Andriotis 2015). Wilkins 

(2011) menar på att det är många människor som åker på semester, men det är inte 

många som återvänder hem utan någon form av bevis från resan. När bevis kopplas till 

souvenirer varierar det mellan personer och upplevelser. Produkter som inte är ämnade 

till turistmarknaden kan klassas som souvenirer om produkten köps av en turist 

(Swanson & Timothy 2012). Mycket kan säljas till turisten även om det inte förutsätter 

att det är en souvenir i första hand (Swanson & Timothy 2012). Enligt Swanson och 

Horridge (2006) är det viktigt att företagen har det rätta utbudet av produkter då de ska 

påverka turisten att köpa souvenirer med sig hem eller konsumera dem på plats och 

tillgodose den önskan turisten hade. Souveniren kan då känneteckna destinationen och 

föra med sig ett minne hem (Swanson & Horridge 2006).  

 

Shopping är en stor turismverksamhet och souvenirer är en stor del av det som bidrar 

till turisternas utgifter (Wilkins 2011). Enligt Swanson och Horridge (2002) spenderade 

turister 30 - 33 % av deras totala kostnader under resan på souvenirer. Försäljning av 

souvenirer står för en stor inkomstkälla när det gäller den lokala ekonomin och för 

befolkningen som bor på destinationen (Wong & Cheng 2014). Souvenirer är även 

ekonomiskt betydelsefullt för många företag som ligger nära eller på ett turism mål. Det 

är viktigt att de olika återförsäljarna förstår turisterna och att varorna de säljer 

tillgodoser turisternas behov (Swanson & Horridge 2006). Souvenirer behöver 

nödvändigtvis inte köpas och generera vinst till företagen men kan ändå påminna 

turister om sina erfarenheter. Gordon (1986 se Kim & Littrell 2001) nämner en del 

souvenirer som naturföremål istället för köpta föremål då han menar på att souveniren 

kan plockas eller tas med hem i form av snäckor, stenar och kottar. Den här typen av 

souvenirer ses mer som äkta då de inte är iscensatta eller producerade för turisten 

(Swanson & Timothy 2012). 

 

Turisternas inställning till att köpa souvenirer baseras på vad de har för erfarenheter 

knutna till platsen de besöker då de olika erfarenheterna kopplas till en viss uppfattning 

av platsen (Wong & Cheng 2014). Turister med snarlik kultur har en tendens att vara 
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mindre intresserade av att köpa souvenirer då det inte klassas som lika speciellt. Det 

beror på att kulturerna ligger nära varandra och att turisten inte ser någon större skillnad 

mellan destinationerna och därmed inte ser någon anledning till att köpa souvenirer 

(Wong & Cheng 2014). En annan anledning kan vara att turisterna har varit på samma 

destination flera gånger och därmed minskar värdet på souveniren vilket leder till att de 

inte vill köpa liknande objekt igen. Om turisten har en positiv bild och attityd av en 

plats så bidrar det till att turister köper souvenirer på resan, med motiv till att hylla sin 

reseupplevelse (Wong & Cheng 2014). Det vill säga får turisten en dålig bild av platsen 

tenderar det till att turisten inte köper souvenirer då de inte vill minnas sin resa på 

samma sätt (Wong & Cheng 2014). En gynnsam bild av platsen leder till att turisten får 

positiva attityder till både plats och souvenirinköp.  

 

1.2 Problemformulering 
Att människor införskaffar sig souvenirer är sålunda inget nytt fenomen. Däremot är det 

svårt att urskilja vad som klassas som souvenir eller inte. Vad som uppfattas som en 

souvenir har ändrats över tiden, vilket gör det svårare att sätta fingret på vad en souvenir 

egentligen är. Definitionen av en souvenir är komplext och omfattar ett stort område av 

inköp som görs på semestern. Går det att urskilja om ett objekt är en souvenir eller inte? 

Den typiska bilden av en souvenir är ett fysiskt objekt som köps på en resa och som 

sedan tas med hem för att minnas platser och upplevelserna. Souvenirer är dock mycket 

mer än fysiska objekt och kan vara allt ifrån immateriella objekt till materiella ting, 

massproducerade föremål eller handgjorda lokala föremål men även inköpta eller 

medtagna föremål. Souvenirer klassas ofta som sekundära inköp som turister gör 

oplanerat på sin resa då de ofta har ett lågt pris. Är souvenirer spontana inköp eller inte? 

Att en souvenir kan vara så mycket försvårar förståelsen till varför turister införskaffar 

sig souvenirer och vilka de bakomliggande motiven är för inköpen. En souvenir är svår 

att tolka då den kan ha olika betydelser för sin ägare. Beroende på om det är en man 

eller kvinna kan det skilja sig i inköpsbeteendet vilka objekt som köps men också 

motiven till dem. Det finns således anledning att anta att motiven kan skilja sig mellan 

individer, men finns det även likheter?  

 

När turister besöker samma plats kan de lämna platsen med helt olika typer av 

souvenirer. Det betyder att turister utgår från deras egen syn på vad som är viktigt hos 

en souvenir. Det skapas också olika upplevelser kopplat till souveniren utifrån 
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turisternas tidigare egenskaper och kunskaper om platsen. Spelar tidigare erfarenheter 

någon roll vid inköp av souvenirer? Turister värderar sina inköp, men finns det någon 

koppling mellan värderingarna och souvenirerna? En souvenir kan antingen köpas på 

destinationen eller tas med i form av stenar eller snäckor. Skiljer sig värdet om 

souveniren är köpt eller om den tas med? En souvenir med ett tryck i form av ett namn 

av platsen kan vara mer eller mindre speciell beroende på vilken person som 

konsumerar den (Swanson & Timothy 2012). Har souveniren någon anknytning till 

destinationen som den införskaffades på eller kan souvenirens funktion försvinna med 

tiden? Tillgängligheten har gjort att turister lättare kan nå souvenirer från olika platser i 

världen. Har det lett till att turister minskar eller ökar sina inköp av souvenirer? För att 

se de bakomliggande faktorerna till varför turister köper souvenirer har vi valt att gå in 

på motiven till inköpen. Det leder oss fram till vår frågeställning som den här studien 

ska ge svar på. 

 

1.3 Frågeställning 
Vilka är motiven till souvenirinköp? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga de olika motiv som finns i samband med att 

turisterna gör souvenirinköp som de tar med sig hem. 

 

1.5 Disposition 
Efter det inledande kapitlet som nu har behandlat bakgrund, problemformulering, 

frågeställning och syfte kommer en avgränsning att beskrivas innan uppsatsen går in på 

det andra kapitlet. I uppsatsens andra kapitel presenteras de metoder som har använts i 

uppsatsen och motiveringar till varför just de valdes. Kapitlet tar även upp fördelar och 

nackdelar med metoderna samt på hur de har speglat den här uppsatsen. För att förenkla 

läsbarheten i uppsatsen har teori, empiri och analys slagits ihop i uppsatsens 

nästkommande kapitel, vilket kommer presenteras i kapitel tre, fyra, fem och sex. Där 

struktureras uppsatsens kapitel efter de kategorier som har undersökts i studien. De 

olika kategorierna, objekt, motiv, plats och turismshopping inleds med en teoretisk 

bakgrund som följs av vad vi kommit fram till i vår forskning. Det här mynnar ut i en 

analys där likheter och skillnader görs synliga fortsatt med en summering av kapitlet. I 
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uppsatsens sjunde kapitel beskrivs slutsatsen av vad studien resulterar fram i. Uppsatsen 

avslutas med att läsaren får möjlighet att läsa om framtida forskningsmöjligheter.  

 

1.6 Avgränsning  
När det gäller konsumtion av souvenirer så finns det både en konsument- och en 

företagssida, de som köper men också de som säljer. Vi har valt att avgränsa oss till att 

endast fokusera på turisternas souvenirinköp. Vi vill se vad det finns för motiv till 

varför turisterna tar med sig souvenirer hem efter semestern och av den anledningen 

valde vi bort företagen och försäljarnas del. För att smala av ämnet har den här 

uppsatsen utgått ifrån att endast fokusera på materiella objekt och inte immateriella 

saker såsom exempelvis en solbränna eller stämplar i ett pass (Swanson & Timothy 

2012). De här sakerna kan precis som de materiella föremålen tas med hem och kan av 

den anledningen räknas som en souvenir. Som tidigare nämnts finns det väldigt många 

olika typer av souvenirer och någonstans krävdes en avgränsning i studien för att den 

inte skulle bli allt för stort. Vi valde att endast fokusera på inköpta souvenirer som 

gjorts under resan och som sedan har tagits med hem. Souvenirer behöver inte köpas 

enligt Gordon (1986 se Kim & Littrell 2001) då han menar på att naturen har objekt så 

som stenar, snäckor och kottar som kan medtags hem. Likväl som souvenirer kan köpas 

och tas med hem kan de även köpas och konsumeras på platsen. Vi har valt att avgränsa 

oss till endast de souvenirer som turister tog med sig hem från destinationen de har 

besökt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 11 

2 Studiens upplägg 
 

I det här kapitlet beskrivs studiens forskningsdesign, de olika metoder samt 

handlingssätt som använts inom studien. Studien utgår från en hypotetisk-deduktiv 

ansats där strukturerade intervjuer genererar till empiriskt material. Inom kapitlet 

kommer även löpande för- och nackdelar presenteras och stärka de olika valen som 

gjorts. 

 

2.1 Fenomenet souvenir 
Under vår turismutbildning har vi fått en insyn i att turister ofta gör någon form av 

inköp under sina resor och att turister lägger mycket pengar på det under sin resa. När vi 

problematiserade fram vårt fenomen var utgångspunkten våra intressen och vad vi ansåg 

vara intressant kopplat till turism. Anledningen till att vi valde ämnet var att vi tidigare 

gjort inköp under resor och när vi började diskutera om det var en souvenir eller inte 

blev fenomenet genast mer intressant. Vad finns egentligen bakomliggande en 

souvenir? Vi har valt att se fenomenet souvenir utifrån isbergsteorin. Teorin utgörs av 

ett isberg där en del av berget är över vattenytan och den andra delen är under ytan. Den 

del som är över ytan består av öppna meningar som är lätta att förstå och som det finns 

en enighet om. Delen som är under ytan är de dolda meningarna som är svårare och 

mindre öppna men som kan påverka de öppna meningarna mycket (Kaufmann & 

Kaufmann 2010). Enligt oss befinner sig souveniren över ytan och är något som både 

syns och går att ta på, men en souvenir är mer än så. Allt som befinner sig under ytan 

anser vi är bakomliggande faktorer som inte syns eller går att ta på utan som beskriver 

och förklarar souveniren. Det som finns under ytan kan variera från person till person 

beroende på vad personen förknippar souveniren med. Det som finns under ytan är det 

vi ansåg var intressant att undersöka och ta redan på mer information om.  

Desto mer vi började undersöka fenomenet genom tidigare litteratur av souvenirer ju 

bredare syn fick vi på det. Vi upptäckte att motiv till att köpa en souvenir var intressant 

då det ligger dolt bakom det materiella och därför blev det vårt huvudsyfte med studien.  

 

2.2 Hypotetisk-deduktiv ansats 
Genom uppsatsen ville vi skapa nya teorier som förhoppningsvis bidrar till kunskaper 

inom ämnet. Souvenir är som tidigare nämnt ett begrepp som är svårt att definiera och 

ämnet kändes komplext redan vid problemformuleringen. Vi skapade oss därför en 



  
 

 12 

tydlig förståelse av souvenirer och dess tillhörande ämnen genom att djupgående läsa in 

oss på tidigare litteratur. Det ledde till en ökad stabilitet av fenomenet och en tydligare 

bild av vad som var viktigt och intressant. Genom de teorier som vi fann formulerades 

olika hypoteser som ansågs intressanta att deducera på verkligheten. Av det kunde vi få 

fram om hypoteserna vara sanna eller falska. Vi har försökt fått fram olika hypoteser 

som vi ansåg skulle kunna bevisas vara sanna och ge svar på det problem vi hade. Det 

som beskrivs går att koppla med Molanders (1988) förklaring av hypotetisk-deduktiv 

ansats som betyder att forskaren sammanställer olika gissningar i form av hypoteser. 

Hypoteserna ska sedan genom studien bevisas vara sanna eller inte. Hypotetisk-

deduktiv ansats valdes till uppsatsen för att på bästa sätt ge svar på studiens 

frågeställning. Ett av våra största argument till valet av hypotetisk-deduktiv ansats var 

att vi inte kunde ställa frågor om souvenirer vid intervjuerna om vi själva inte visste vad 

det var. Vid insamling av teorier letade vi efter samband mellan olika litterära källor för 

att se olika kopplingar som kunde utforma kategorier utifrån de bestämda hypoteserna. 

De litterära källorna, mestadels bestående av vetenskapliga artiklar, kunde stärka den 

hypotetisk-deduktiva ansatsen då vi ansåg de var trovärdiga. Vi försökte att se den stora 

bilden av ämnet för att undvika att enbart leta information som kunde ge svar på vår 

förväntade bild av uppsatsen. Jacobsen (2002) beskriver kritiken om deduktiv ansats då 

författaren fokuserar på endast en liten del av informationen vilket då kan leda till att 

viktig information för studien lätt kan ignoreras. 

 

2.3 Vår syn på metodval 
Vid val av metod är det viktigt att tänka över de strategier studien utgår ifrån genom att 

se likformigheter med teorier, uppfattningar och frågeställningar (Eliasson 2013). Först 

och främst diskuterades olika strategier för metodvalet fram och sen tog vi beslut utifrån 

vad vi ansåg var bäst för den här studien. Vår undersökning utgår ifrån Åsbergs (2001) 

argument angående metoder. Åsberg (2001) menar att metoder varken kan vara 

kvantitativa eller kvalitativa utan det handlar om de särdrag hos det fenomen som 

undersöks. Ett fenomen har olika särdrag och de kan både spegla numeriskt och icke-

numerisk data. Han menar också att metoden inte kan bestå exempelvis av antal och 

storlek (Åsberg 2001). För att göra det ännu mer tydligt har vi valt att beskriva vad de 

olika metoderna står för. Kvalitativ forskning är inriktat på ord och meningar som utgår 

framförallt från deltagarnas uppfattningar. Kvantitativ forskning däremot inriktar sig på 
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siffror och beteenden där forskaren strukturerar undersökningen utifrån hans eller 

hennes intressen och uppfattningar (Bryman & Bell 2014). 

 

Vi valde att göra vår undersökning först för att sedan urskilja vilken typ av data som 

blev vårt utfall och som sedan skulle bygga vårt resultat. Under forskningens gång 

behövs det tas olika beslut och vi ansåg att det kunde förvirra och påverka vår studie, 

dels genom att vi ständigt behövde göra nya vägval och dels att vi skulle behöva 

anpassa oss i kvalitativa eller kvantitativa banor. Det argumentet stärks av både Åsberg 

(2001) och Jacobsen (2002) som menar på att kvantitativ och kvalitativ metod kan vara 

missledande och skapa förvirring. Av den anledningen valde vi att inte använda oss av 

någon forskningsmetod som var inriktad på kvalitativ eller kvantitativ metod. Vi har 

inte begränsat oss till en viss typ av metod då vi ansåg att det kunde påverka studien 

negativt. Vi fick istället fram kvantitativ data ur vårt empiriska material och det beskrivs 

i kapitlet om datahantering. Åsberg (2001) menar att koppla kvalitativ och kvantitativ 

till endast data minskar förvirring vid metodval och andra antaganden under 

forskningsprocessen. 

 

2.4 Anpassade urval för studien 
Beroende på vad vår undersökning ville generera bestämdes urvalstekniken som sedan 

användes vidare i studien. Vid ett urval ska forskaren undvika skevhet så mycket det 

går, men det kan vara svårt att få fram det absolut rätta urvalet för studien (Bryman & 

Bell 2014). Vi har därför varit noga med urvalstekniken och försökt minska skevheten 

genom de urval vi ansåg var mest representativa för studien. 

 
Respondenter 
Vi var intresserade av att se hur svenskars inköp under semestern såg ut och gjorde 

därför ett urval på svenskar som återvände hem efter sin resa. Vi utgick ifrån att de som 

talade svenska även var svenskar då vi genom undersökningen frågade om 

respondenterna hade gjort något inköp som de sedan hade tagit med sig hem. Utifrån det 

drog vi en slutsats att deras hem var Sverige och då de var svensktalande ansåg vi att det 

fanns en stark koppling till Sverige. Majoriteten av de respondenter vi intervjuade hade 

varit på charterresor vilket vi tycker stärker vårt antagande att respondenterna var 

svenskar då resorna börjar och avslutas i Sverige. Vi har sett kritiskt på det här då vi 

inte kan med 100 % säkerhet säga att respondenterna var svenskar. I efterhand anser vi 
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att en möjlig fråga om nationalitet hade ökat studiens trovärdighet ytterligare. Enligt 

Bryman & Bell (2014) är det viktigt att se över vilken typ av population och vilket urval 

som ska ligga till grund för studien. Tidigare litteratur behandlar andra folkgrupper i 

sina studier och vi ansåg då att det var extra intressant att fördjupa oss i svenskars 

souvenirinköp. I den här studien har vi varken haft möjlighet eller tid att kunna fråga 

alla resande svenskar hur deras motiv till inköpen såg ut. Vi har därför skapat oss ett 

icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval inom vår studie. 

Bekvämlighetsurval handlar om att forskaren väljer ut de personer som enklast går att 

nå (Jacobsen 2002). Denscombe (2009) beskriver det som att forskaren är bekväm och 

använder det första som finns till förfogande. Det är ett bra alternativt urval när det är 

begränsat med resurser i form av tid och pengar (Denscombe 2009). 

 

I vår studie höll vi oss till ett urval på cirka 300 stycken respondenter då vi hade 

begränsad tid och resurser för att genomföra studien. Respondenterna som vi 

intervjuade ankom från olika destinationer vilket kunde påverka de svar som vi fick in. 

De destinationerna som respondenterna ankom ifrån var Gran Canaria, Teneriffa, 

Malaga, Alicante, Köpenhamn, London och Warszawa. I studien har både män och 

kvinnor studerats för att jämföra souvenirinköp och dess olika motiv. För att få en 

variation av både män och kvinnor i studien valde vi utgå från att fråga var tredje 

ankommande person i möjligaste mån. Studien behandlar genusfrågor och det var därför 

viktigt för studien att få en större bredd mellan män och kvinnor. 

 

Plats 
Vi valde att utföra vår fältundersökning på fyra olika flygplatser i Sverige. De olika 

platserna var Kalmar - Öland flygplats, Småland flygplats, Jönköping flygplats och 

Stockholm Skavsta flygplats. Vi valde tre mindre flygplatser inom Smålandsområdet 

för att de var tillgängliga i ett rimligt geografiskt område. Då de tre mindre flygplatserna 

hade begränsat med ankomster ansåg vi att studien behövdes utvecklas ytterligare till en 

mer trafikerad flygplats. Vi valde då en flygplats i Södermanland som också var 

tillgänglig för oss då vi ville stärka studien och öka validiteten. Stockholm Skavsta 

flygplats hade ett ökat ankomstschema och där kunde vi samla in mer data och få 

bredare svarsfrekvens. På flygplatserna i Kalmar, Växjö och Jönköping fick vi tillträde 

till bagagebandet men på Stockholm Skavsta fick vi inte det på grund av säkerhetsskäl. 

Där stod vi istället i ankomsthallen och närliggande platser där de ankommande väntade 



  
 

 15 

på exempelvis bussar eller anhöriga. När de ankommande väntande på de olika 

platserna var det ett ypperligt tillfälle att be dem delta i vår undersökning då de inte var 

stressade iväg till något annat. 

 

Vi har varit kritiska till valet av platsen då vi visste att miljön på flygplatsen var 

stressig, men vi har sett positivt på att göra studien vid bagagebandet. Vid bagagebandet 

väntade de flesta ankommande på sitt bagage och hade därmed tid över till att delta i 

undersökningen. Turister kan ha klara motiv när de gör sina inköp av souvenirer men 

motivet kan ändrats med tiden (Morgan & Pritchard 2005). Vi ville därför fråga 

turisterna om deras motiv så tidigt som möjligt efter de återvänt hem från sin resa. 

Flygplatsen är deras första ställe att besöka efter resan och då har de fortfarande motivet 

till souvenirinköpet färskt i minnet. Flygplatserna var därför de platser vi ansåg kunde 

ge oss det material som behövdes för att undersöka turisters motiv till att ta hem objekt.  

 

2.5 Strukturerad intervju 
På grund av att flygplatser har en tendens att ha en stressig miljö med mycket 

människor i rörelse och med de utgångspunkterna valde vi att göra en undersökning 

som skulle gå snabbt och smidigt för respondenterna att svara på. Vi utformade sju 

frågor som vi valde att ställa verbalt till människorna istället för att dela ut ett 

frågeformulär. På så vis skapade vi en personlig kontakt med respondenterna, dels för 

att få dem att svara men också för att undvika eventuella missförstånd. För att det inte 

skulle bli eventuella missförstånd i vår undersökning var vi noga med att inte formulera 

om eller ändra frågorna under fältstudiens gång. Backman, Gardelli, Gardelli och 

Persson (2012) menar att genom att ställa frågorna personligt och verbalt finns det en 

risk att frågorna formuleras olika vilket kan vara en negativ aspekt med strukturerad 

intervju. Enligt Bryman och Bell (2014) skapas en högre reliabilitet om alla frågor ställs 

på samma vis och är identiska. För att underlätta för oss själva och så att frågorna blev 

korrekt och lika ställda till alla ankommande valde vi att ha frågorna fastställda sedan 

innan samt utskrivna i pappersform. När respondenterna svarade på frågorna kryssade 

vi i för utvalda alternativ som stämde överens med tidigare teorier som vi hittat. Den här 

typen av metod kan kopplas till strukturerad intervju som beskrivs av Bryman och Bell 

(2014). De menar att metoden utgår från att en person som ställer frågor som redan är 

bestämda sedan innan från ett fastställt formulär (Bryman & Bell 2014).   
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Vi anser att strukturerad intervju var mest lämpad för vår undersökning för att kunna 

besvara syftet. Genom att ställa samma frågor från det fastställda formuläret så fick alla 

respondenter samma förutsättningar att svara på frågorna och det underlättade 

sammanställningen av svaren. De menar även att målet med den här typen av intervjuer 

var att respondenternas svar ska kunna sammanställas på ett likartat sätt (Bryman & 

Bell 2014). Denscombe (2009) tyder på att strukturerad intervju ger en tydlig överblick 

för forskaren dels över de formulerade frågorna men också svaren.  

 

Utformning av intervjun 
Eftersom den här studien utgått från en hypotetisk-deduktiv ansats var målet med 

frågorna att de skulle utgå från tidigare insamlade teorier. När det gällde att skapa frågor 

ansåg vi att det var viktigt att vara kritisk och kunna stärka frågorna på ett tydligt sätt. 

Enligt Patel och Davidsson (2011) är det viktigt att vara förberedd innan frågorna ställs 

och att formulera frågorna på ett tydligt sätt så respondenterna förstår. Vår intervju 

innehöll sju stycken frågor där dem var baserade på teorier och de övriga två var 

antagande som respondenterna inte behövde svara på (se bilaga A). 

Destinationsantagandet var mer som hjälp för oss själva för att hålla reda på alla 

frågeformulär. Av de sju frågorna var sex av dem slutna frågor och en av dem var en 

öppen fråga. En öppen fråga är enligt Bryman och Bell (2014) en fråga där 

respondenterna själva får välja vad de ska svara på frågan genom att inte ha några 

fastställda svarsalternativ. En sluten fråga har däremot fastställda svarsalternativ som 

respondenterna får välja mellan, de får då inte svara ett eget svar på en sluten fråga. Vi 

valde att ha en öppen fråga där respondenterna fick svara vilken typ av objekt som togs 

med hem. De slutna frågorna var majoriteten av intervjun då vi ville få fram så tydliga 

svar som möjligt.  

 

Vi gjorde en pilotstudie där intervjun testades på ett fåtal personer (Bryman 2011) och 

det ledde till att frågorna och svarsalternativen kunde utvecklas och förbättras. För oss 

kunde frågorna varit självklara och därför ansåg vi att det var viktigt att någon 

utomstående kunde förstå dem och på så vis kunde vi minimera eventuella 

missförstånd. När vi var ute på fältet och intervjuade var vi noga med att presentera oss 

själva och syftet med undersökningen samt identifiera oss med Linnéuniversitets 

logotyp. Vi ansåg att det skulle ge respondenterna ett förtroende för oss och ge intrycket 

av att intervjun var seriös.  
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Bortfall  
Bortfall är ett problem som uppstår i samband med undersökningar och olika typer av 

urvalsmetoder. Enligt Bryman (2011) klassas bortfall som någon som inte vill eller kan 

delta i undersökningen av olika anledningar. Ett bortfall uppstod när de ankommande 

sade nej och inte ville svara på vår intervju. En anledning till det tror vi beror på att det 

var december och därmed jultider. Det argumentet stöds av Ejlertsson (2014) som 

menar att december månad är en mindre bra månad att göra undersökningar på då julen 

och dess förberedelser tar mycket av människors tid. En annan orsak skulle kunna vara 

att miljön på flygplatsen var stressig och att vi märkte att många av de ankommande 

ville hem snabbt. De ankommande som pratade engelska och inte hade svenskt tal 

räknades också som ett bortfall för studien, då den här undersökningen endast baserades 

på svensktalande. För att få ett så litet bortfall som möjligt gjorde vi en kort intervju och 

använde platsen på bästa möjliga sätt genom att stå vid bagagebandet på flygplatsen. 

Bortfallen sammanställdes genom att föra statistik under undersökningens gång.  

 

2.6 Hur datan togs fram 
Vid insamlandet av vår empiri skapades primärdata, vilket är data som samlats in för 

forskarens egen användning (Smith 2010). Empirin samlades in genom en strukturerad 

intervju i form av ett frågeformulär då vi ansåg att den var mest lämpad för vår studie. 

Frågeformulär är den vanligaste primära datakällan och klassas som ett viktigt verktyg 

vid forskning inom turism enligt Smith (2010). Det används i undersökningar och ger 

information och åsikter från en grupp av människor (Smith 2010). Primärdatan var 

viktig för oss då den skulle svara på de hypoteser som vi har skapat sedan innan.  

 

Tidigare nämndes att ingen form av metod har styrt om vi fått fram kvalitativ eller 

kvantitativ data. Vi har istället efter undersökningen och insamling av empirin sett 

vilken form av data den genererade. Enligt Åsberg (2001) kan data delas in i numerisk i 

form av siffror och icke-numerisk i form av ord, även kallat kvantitativ- och kvalitativ 

data. För att se vilken sorts data vi fick fram genom intervjun sammanställdes alla 

frågeformulär som vi fick in under vår fältstudie och vi kunde därmed urskilja att datan 

var kvantitativ. För att kunna sammanställa de 320 formulär vi samlat in använde vi 

programmet Excel som hjälpmedel. Genom Excel gjorde vi olika slags diagram för att 

visa vilka utfall som uppstod under bearbetningen av materialet. Vi gick igenom varje 
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formulär var för sig och det gav oss en tydlig bekantskap med den insamlade empirin. 

Då de olika frågorna var teoretiskt kopplade sedan innan har vi skapat kategorier utifrån 

dem, vilket underlättade analyseringen. Vid en strukturerad intervju klassificeras olika 

variabler genom information som samlas in. De olika variablerna kan sedan delas in i 

olika typer (Bryman & Bell 2014). Ejlertsson (2014) beskriver en variabel som ett 

karaktärsdrag vid en viss betydelse. Vi har använt oss av kön som en oberoende variabel 

i studien, då genus har förekommit och kopplats samman med olika frågor. För att 

sammanställa datan som vi samlade in efter den strukturerade intervjun presenterade vi 

statistiken i olika diagram. Enligt Bryman och Bell (2014) är diagram en vanlig metod 

att använda när studien fått fram kvantitativ data så läsarna lätt ska kunna tyda 

statistiken. Vi har använt de olika variablerna och försökt att se olika samband mellan 

dem. 

 

2.7 Skapande av tillit 
När vi genomförde vår underökning på de olika flygplatserna var vi noga med att 

presentera oss men även vårt syfte med studien, för att ge respondenterna en rättvis bild 

av de frågor de svarade på. Att vi gjorde en kort presentation innan varje intervju såg vi 

som en fördel, då många ankommande var positiva till vårt examensarbete och ville 

hjälpa till. En anledning till varför den korta presentationen kan ha hjälpt oss kan bero 

på Jacobsen (2002) teori. Han menar på att om respondenterna vet vad som ska 

undersökas så finns det en möjlighet att personen svarar eller beter sig annorlunda än 

vad han eller hon skulle gjort om motivet till undersökningen var otydligt (Jacobsen 

2002). Vår undersökning var frivillig för alla respondenter vilket betydde att ingen blev 

tvingad till att delta och de hade all rätt att tacka nej. Vår undersökning hade frågor som 

berörde respondenternas privatsfär och det är en anledning till varför den var frivillig. 

Jacobsen (2002) menar att den som undersöks måste kunna bestämma självmant om han 

eller hon vill vara delaktig i studien i undersökningen. Eftersom en undersökning 

betyder att vi som forskare bryter oss in på respondenternas privatliv så är det viktigt att 

undersökningen sker på ett ärligt sätt och att vi visar respekt till respondenternas 

integritet (Denscombe 2009). Vid en undersökning är det viktigt att vara medveten om 

hur känslig informationen kan vara för respondenterna (Jacobsen 2002). Den 

information vi samlade in kunde upplevas känsligt för vissa personer och därav valde vi 

att vara försiktiga vid identifiering av personer. I studien behandlades därför inga 

personliga uppgifter utan de som svarade var helt anonyma.  



  
 

 19 

2.8 Studiens trovärdighet 
I vår studie har vi från första början varit noga med att hela tiden se eventuella risker 

samt möjligheter med våra val som har gjorts under studiens gång. Vårt mål med den 

här undersökningen var att försöka nå en så pålitlig studie som möjligt. Inom forskning 

talas det då ofta om reliabilitet och validitet som beskrivs av Eliasson (2013). Han 

menar att reliabilitet kopplas till hur pass tillförlitlig undersökningen är och om det 

skulle kunna gå att utföra studien igen och på så vis få fram samma utfall. Validitet 

handlar om att använda sig av rätt verktyg i metoden men också att den datan som 

samlats in är giltig (Eliasson 2013). Vi har försökt att nå de båda förhållningssätten 

genom att ha varit noga med metodhantering och även tydliggjort på ett noggrant sätt 

hur den insamlade empirin utförts.   

 

Vi har genom att arbetat fram frågor utifrån teorin försökt skapa hög validitet och 

frågorna har sedan testats innan undersökningen för att nå reabilitet. Vi har försökt att 

vara så objektiva som möjligt i studien och inte kopplat in några personliga värderingar. 

Bryman och Bell (2014) menar att inom vetenskapen är det viktigt att vara värderingsfri 

med andra ord objektiv. Känslor och egna tankar samt värderingar kan enligt Pocock 

(2015) påverka forskningsprocessen. I studien utgick vi från teoretiska aspekter och 

hypoteser som vi fann genom tidigare litteratur. När vi sökte och försökte utläsa de 

olika hypoteserna som vi ville använda oss av var objektivitet extra viktigt att fokusera 

på. Vi visste att tidigare personliga värderingar kunde bli negativt för studien och att det 

kunde ha speglat vad vi ansåg kunde varit kopplat till oss själva. Vi hade sedan tidigare 

rest mycket och gjort olika souvenirinköp och haft olika typer av kopplingar till motiv. 

Enligt Pocock (2015) kan en nackdel vara om forskaren identifierar sig med litteraturen 

och har filosofier samt känslor kring ämnet sedan innan. Vi har därmed lagt stor vikt på 

objektivitet och försökt spegla studien i minsta möjliga mån utifrån oss själva och 

tydliggjort det extra noga. 

 

Det här tillvägagångsättet har gjort att vi har fått fram teorier och empiri som sedan lett 

fram till fyra olika kategorier. Det beskrivs vidare i kommande kapitel där det första 

kapitlet beskriver objektet, det andra kapitlet motiven, det tredje kapitlet platsen och det 

avslutande kapitlet turismshopping. Varje kapitel inleder med ett teoretiskt resonemang 

som sedan broderar ut i en analys och summering. 
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3  Objektet 
 

I det här kapitlet beskrivs inledningsvis vad en souvenir egentligen är och hur 

turisternas olika inköp kopplas samman med de olika souvenirkategorierna. Vidare 

anges hur många i undersökningen som gjorde någon form av souvenirinköp under sin 

resa och avslutningsvis ses de olika skillnaderna på souvenirinköpen kopplat till de två 

olika genusperspektiven.  

 

När människor reser finns det ett behov av att ta med sig souvenirer och minnen hem 

som kan återspegla resan. Det kan inte bara underlätta att minnas resan utan även 

användas som ett bevis för att turisten varit där. När turisten tar med sig souvenirer blir 

en upplevelse gripbar antingen för andras förbrukning i form av gåvor eller för att 

behålla souveniren själv för att komma ihåg upplevelserna (Wilkins 2011). Enligt 

Collins- Kreiner och Zins (2011) besitter souvenirer dolda meningar men också 

betydelser som kan vara svåra för andra människor att förstå sig på. De olika dolda 

meningarna som souvenirer kan bestå av kan vara de mest betydelsefulla för turisten, 

men de kan även vara de mest värdefulla som de köper med sig under sin resa (Collins- 

Kreiner & Zins 2011). Enligt Collins-Kreiner och Zins (2011) kan begreppet souvenir 

fördelas på alla objekt som införskaffas under en resa vilket gör att de flesta objekt som 

köps skapar ett slags minne för turisten.  

 

Tidigare forskning visar på att när det gäller souvenirinköp så gör kvinnor fler köp än 

vad män gör de reser (Wilkins 2011). Det finns även skillnader då kvinnor anser att 

souvenirer är mer viktiga att köpa då de värdesätter inköpen mer än män (Wilkins 

2011). Värderingar och attityder har en inverkan vid beslutsprocessen på så vis att 

turisterna grundar sitt beslut på det totala värdet kopplat med de egenskaper som 

souveniren ger vid inköpet (Swanson & Horridge 2002). För att kunna möjliggöra vad 

en souvenir är och vad motivet är till inköpet väljer vi att tydliggöra souvenirer genom 

olika kategorier som teorin beskriver (Gordon 1986 se Kim & Littrell 2001) och 

(Decrop & Masset 2014). Då genus kan ge olika utfall väljer vi att koppla genus till 

souvenirinköp för att få en djupare bild av hur de skiljer sig. När turister beslutar sig för 

att göra ett souvenirinköp spelar värdet en avgörande roll. Vi anser därför att det är 

intressant att se vilket värde som väger tyngst vid respondenternas inköp. Hypotesen 
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som utgör den första kategorin är att turister gör olika typer av inköp under sin resa och 

att de består av olika värden. 

 

3.1 Inköp under semestern 
Souvenirer har funnits i flera tusen år och så länge turister åker på resor, kommer de 

fortsätta att vara en stor del av upplevelsen (Swanson & Timothy 2012). I de allra flesta 

fall återvänder turister hem från semestern med souvenirer som sedan hjälper dem att 

minnas sin resa (Swanson & Timothy 2012). Att souvenirer är en viktig del av 

turisternas resor beskriver Timothy (2005) som menar att många turister anser att 

semestern inte är komplett om de inte köper med sig något hem. Många turister tycker 

också att souvenirinköp är högre prioriterat än sightseeing eller liknande aktiviteter 

(Yüksel 2005). Enligt Li och Cai (2008) är tidigare erfarenheter något som kan påverka 

reseupplevelsen på ett positivt sätt då turisterna hela tiden lär sig av det och på så vis 

inte gör samma misstag igen. Däremot har tidigare erfarenheter negativ effekt på 

souvenirinköp på det vis att erfarna resenärer är mindre benägna att köpa souvenirer på 

grund av att de redan besökt platsen tidigare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Figur 1 - Har du gjort något inköp under resan som du tagit med hem? 

 

Enligt undersökningen visade det sig att majoriteten av turisterna tog med sig saker hem 

efter sina resor som de inte hade med sig när de reste dit. I undersökningen ställdes 

frågan har du gjort något inköp under din resa som du tagit med dig hem. Totalt deltog 

320 respondenter i undersökningen och resultatet beskrivs i figur 1. Av de 320 stycken 

respondenterna hade 248 av dem gjort ett inköp vilket utgjorde 77 %. Resterande 72 

stycken som deltog i undersökningen svarade nej vilket motsvarade 23 %. De 23 % som 

svarade nej på frågan utgjorde en form av bortfall men som ändå räknades med i 
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studien, då de blev tillfrågade vid undersökningen. Det här bortfallet tror vi beror på att 

vissa turister hade konsumerat objektet de köpt på plats och därmed inte tagit med sig 

objektet hem. En annan anledning kan möjligtvis vara att turisterna hade besökt platsen 

många gånger på grund av jobb, släktingar eller att de helt enkelt hade tidigare 

erfarenheter av platsen. Det kan kopplas med att turister som är erfarna att resa till 

samma plats tenderar till att köpa färre saker eller inga saker alls (Li & Cai 2008). De 

hade troligtvis köpt många souvenirer på destinationen tidigare och det ledde till att de 

inte hade något behov att införskaffa sig fler. I likhet med Swanson och Timothys 

(2012) teori så tyder siffrorna på att turister faktiskt tog med sig saker hem vilket tolkas 

som att de inte tyckte resan var fulländad om de inte fick någon form av minne från 

platsen med sig hem. Vi konstaterar att turisterna tycker det är viktigt att ta med sig 

någon form av souvenir hem efter sin resa.  

 

3.2 Genus kopplat till souveniren 
Enligt Kuruvilla, Joshi och Shah (2009) tycker kvinnor att shopping är roligare och mer 

tillfredsställande än vad män gör när de gör olika inköp. Jack och Powers (2013) 

antyder att kvinnor gör fler inköp under sin fritid och är mer noggranna att utforska 

utbudet. Männen ser istället shopping som något jobbigt och har en mer negativ 

inställning, de vill därför lägga så lite tid och ansträngning som möjligt på de inköp som 

de behöver göra (Kuruvilla, Joshi & Shah 2009). Män söker bekvämlighet när inköpen 

görs och är inte heller lika noggranna med vad de köper (Jack & Powers 2013). Manligt 

och kvinnligt inköpsbeteende tror sig komma ursprungligen från arbetsfördelningen 

som fanns förr i tiden (Kuruvilla, Joshi & Shah 2009). Kvinnan hade på den tiden 

ansvar för inköp för både familj, barn och hushåll medan mannen jobbade och stod för 

försörjningen. Även om det har blivit ett mer jämställt samhälle så fortsätter kvinnor att 

stå för inköpen (Kuruvilla, Joshi & Shah 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 23 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Har du gjort något inköp under resan som du tagit med hem? (Kvinnor) 

 

 

 

 

 

         

       

 

 

  

Figur 3 – Har du gjort något inköp under resan som du tagit med hem? (Män) 

 

Utifrån tidigare teorier såg vi således att det fanns skillnader mellan män och kvinnors 

inköp av souvenirer (Jack & Powers 2013). Vår undersökning visade dock att det inte 

blev så stor skillnad mellan könen. Utfallet av studien som beskrivs i figur 2 visar att 81 

% av de 199 kvinnor som deltog i undersökningen hade gjort ett inköp som de tog med 

sig hem efter resan medan 19 % av de 199 stycken inte hade gjort något inköp alls. 

Jämfört med figur 3 hade 72 % av de 121 män som deltog i undersökningen gjort inköp 

som de tog med sig hem och 28 % hade inte gjort några inköp som de tog med sig hem 

(figur 3). Figurerna visar därmed att skillnaden mellan de män som svarade ja på frågan 

och de kvinnor som svarade ja inte skiljde sig så mycket. En av anledningarna till det 

här utfallet tror vi har att göra med att den teori som vi fann var sex år gammal vilket 

betyder att tiderna har förändrats. Utfallet pekar på att det är relativt jämställt mellan hur 

män och kvinnor gjorde sina inköp när de var på semester. Vi anser att det kan bero på 
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att Sverige lägger stor kraft på jämställdhet mellan de olika könen. När det gäller 

svenska män och kvinnor är de mer jämställda än många övriga länder i Europa 

(Bernhardtz 2015). Vi tolkar utfallet som att det kan bero på att män har med tiden 

ändrat sin inställning till shopping och börjat se mer positivt på det. Undersökningen 

visade dock att det var några fler procent kvinnor som gjorde ett inköp än män även om 

procentvärdena var relativt lika. Det anser vi beror på att kvinnor fortfarande tycker 

shopping på resan är stimulerande och roligt då vårt resultat visade att hela 81 % av 

kvinnorna faktiskt köpte souvenirer. 

 

3.3 Beskrivning av vad en souvenir är 
Enligt Decrop och Masset (2014) fyller souvenirer två viktiga funktioner, en fysisk och 

en psykisk. Den fysiska i form av en materiell påminnelse av erfarenheter, att det finns 

ett objekt som går att ta på och som skapar minnen. Den psykiska i form av berättelser 

om souveniren eller om resan och upplevelserna men också av alla minnen som skapats 

(Decrop & Massets 2014). Souvenirer är föremål som har olika betydelser enligt 

Collins-Kreiner och Zins (2011) och är svåra att definiera då olika turister har olika 

minnen och upplevelser med likartade souvenirer (Swanson & Timothy 2012). Morgan 

och Pritchard (2005) definierar souvenirer i en enkel mening, det vill säga att en 

souvenir är något som turister samlar in på sina resor och som de sedan tar med sig 

tillbaka hem. Souvenirer kan delas in i olika kategorier gjorda av Gordon (1986 se Kim 

& Littrell 2001) och de olika kategorierna tas upp i många olika artiklar vilket gör att 

studien utgår ifrån dem. Gordons kategorier är dock relativt gamla så därför 

kompletteras den med ytterligare en annan indelning av souvenirer gjord av Decrop och 

Masset (2014) för att få en mer aktuell bild av de olika kategorierna. Det finns vissa 

likheter mellan de olika kategorierna men de skiljer sig också från varandra vilket kan 

vara intressant att se. Gordon (1986 se Kim & Littrell 2001) har delat in souvenirer i 

fem olika kategorier. Två av de fem olika kategorierna anses inte relevanta för den här 

studien och vi avgränsar därmed kategorierna. Gordons tre souvenirkategorier som var 

relevanta för oss lyder: 

 

- Illustrerade souvenirer: Den här sorten av souvenirer är mest förekommande bland 

turister när de vill förmedla bilden av destinationen till någon annan. Kategorin 

innefattar saker såsom vykort, fotografier eller faktaböcker om den specifika platsen 

turisten besöker. 
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- Markerande souvenirer: Souvenirer som i sin ursprungliga form inte hänvisar till något 

speciellt men som med ett enkelt tryck kan markera vart den kommer ifrån. Ett exempel 

på en sådan souvenir är en t-shirt med trycket “ I Love New York”. 

 

- Lokala souvenirer: Den här typen av souvenir kopplas till platsen turisten besöker då 

den köps där. Souvenirer som kopplas till den här kategorien kan då vara exempelvis 

lokala livsmedel eller hantverk (Kim & Littrell 2001). 

 

Till skillnad från Gordon (1986) så delar Decrop och Masset (2014) in souvenirer i 

andra typer av kategorier som skiljer sig från Gordon. Av Decrop och Massets 

kategorier väljer vi att utgå i från de här tre: 

 

- Symboliska souvenirer: Är souvenirer som är symboliska, autentiska och som kopplas 

till platsen. Exempel på symboliska souvenirer är nyckelring med frihetsgudinnan från 

USA eller lavendel från Provence. 

 

- Hedonistiska souvenirer: Är souvenirer som kopplas till glädje och nöje men också 

något som tillfredsställer turisten. Hedonistiska souvenirer är ofta i form av livsmedel 

exempelvis mat och dryck.  

 

- Utilitaristiska souvenirer: Är souvenirer som köps för dess funktion och som kommer 

att användas av turisten, det kan vara till exempel porslin, kläder och accessoarer 

(Decrop och Masset 2014). 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 - Nämn ett objekt som du anser är det bästa köpet 
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Undersökningen bestod av totalt 320 respondenter men då 72 stycken svarade att de inte 

hade gjort något inköp så blev den nya totalen 248 respondenter som vi analyserade och 

hädanefter kommer utgå ifrån. Då souvenirer är svårt att definiera valde vi att smala av 

begreppet och istället delade vi in de olika souvenirerna som respondenterna hade köpt i 

de kategorier som nämnts sedan tidigare. De sex olika kategorierna är hedonistiska 

souvenirer, utilitaristiska souvenirer, markerande souvenirer, illustrerade souvenirer, 

symboliska souvenirer och lokala souvenirer. Av den anledningen så innehåller figuren 

inte 248 olika slags souvenirer utan de placerades istället in i de sex olika kategorierna i 

figur 4. För att vi skulle kunna placera in alla 248 souvenirer var det viktigt att veta vad 

som ingick i de olika kategorierna.  

 

Illustrerade souvenirer är en av kategorierna och där ska souveniren förmedla bilden av 

destinationen. I undersökningen framkom det att ett fåtal respondenter hade köpt 

souvenirer såsom vykort och 3D-vykort som illustrerade platsen. Figuren visar att det 

var endast 1 % av respondenterna som hade köpt en souvenir från just 

illustrationskategorin. Vi anser att det har att göra med att det finns flera olika 

anledningar till att utfallet blev som det blev. En av anledningarna kan vara att turister 

oftast skickar vykort hem till nära och kära under resan istället för att det ta med de hem 

som en souvenir. I kategorin illustrerade souvenirer ingår även fotografier som ett 

exempel på souvenirer och vi tror att många inte tänkte på att fotografier kan räknas 

som souvenirer. Att ta fotografier är inget som kostade turisterna och av den orsaken 

kunde vi heller inte räkna med den typen av souvenirer i den här studien.  

 

Nästa kategori är markerade souvenirer vilket är objekt med tryck på som är kopplat till 

destinationen. Det var 5 % som svarade att de hade köpt objekt med tryck på vilket vi 

då kopplade till markerade souvenirer i undersökningen. Några av de souvenirer som 

respondenterna beskrev i undersökningen och som klassificerades till den här kategorin 

var kepsar, handdukar, T-shirts och necessärer. Utfallet kan bero på att turister inte 

finner något behov i att köpa markerande souvenirer då de kan ses oäkta och inte 

speciella. 

 

Den sista av Gordons kategorier är souvenirer som är lokala och kan kopplas till 

platsen. 18 % av de 248 respondenterna som gjorde ett inköp under resan svarade att de 

hade köpt lokala souvenirer. Några av de olika souvenirerna som framkom genom 
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undersökningen var diverse drycker såsom vin, whiskey och rom. Det visade sig också 

vara olika typer av prydnadssaker såsom lyktor, blommor och vaser men även lokala 

livsmedel i form av choklad, korv och godis. Vi upplever att 18 % är en relativ hög 

procent och det tror vi beror på att många turister tycker det är roligt att köpa souvenirer 

som har en lokal koppling. Det kan också bero på att turisterna har druckit eller ätit 

något som de tyckte om och ville på så vis ta med sig det hem för att eventuellt bjuda 

till nära och kära. De andra tre kategorierna är hämtade från Decrop och Masset (2014) 

och där sammanställdes ytterligare souvenirer som respondenterna hade köpt.  

 

Den första kategorin är symboliska souvenirer där souveniren klassades som symbolisk 

och unik. Enligt undersökningen fanns inga souvenirer som hade kopplingar till den 

typen av kategori och utfallet blev därmed 0 %. Det tolkar vi som att de olika 

destinationerna som respondenterna hade besökt inte var symboliskt kopplade. 

Hedonistiska souvenirer är en kategori som kopplas till livsmedel och förmedlar glädje. 

Kopplat till undersökningen fick vi fram att respondenterna i flera fall nämnde objekt 

som placerades in i den hedonistiska kategorin. Exempel på objekt som placerades här 

var alkoholhaltiga drycker. Den här kategorien visade sig vara 23 % av de inköpta 

souvenirerna och utgjorde en relativt stor del av objekten i undersökningen. Vi uppfattar 

det som att respondenterna hade köpt någon form av dryck i slutet av resan och att när 

vi ställde frågan var det de objekten som var färskast i minnet hos de allra flesta. Den 

tredje och sista kategorin är utilitaristiska souvenirer och som köps oftast för sin 

funktion och användning. I undersökningen kunde vi tyda att 53 % av de inköp som 

respondenterna nämnde som sitt bästa inköp tillhörde just kategorin utilitaristiska 

souvenirer. Exempel på souvenirer som framkom i undersökningen var kläder, 

parfymer, smycken, klockor och väskor. Eftersom undersökningen visade att över 

hälften av respondenterna hade köpt utilitaristiska souvenirer kunde vi se att det var den 

mest populära kategorin. Det tror vi beror på att turister idag vill köpa mer objekt till sig 

själva och som de sedan kan ha användning av. Det vill säga inte något som turisten inte 

bara köper för att ställa hemma på hyllan och som sedan står och samlar damm. 

 

3.4 Värdet objektet är laddad med 
Värde av att göra ett inköp uppstår när det sker en interaktion mellan en konsument och 

en produkt eller tjänst. Det handlar inte om själva objektet utan det handlar om de 

känslor och erfarenheter som uppstår i samband med inköpet (Yu & Littrell 2005). När 
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en turist gör flera besök till en destination kan det ändra hans eller hennes mönster av 

souvenirinköp. Det kan också skapa olika betydelser vid köpet av souveniren beroende 

på resan. Köper turisten souveniren för första gången på platsen är den ofta billig och 

kopplad till platsen. Åker samma turist till samma destination tenderar han eller hon att 

lägga mer värde och avsikt till att köpa souvenirer (Swanson & Timothy 2012). 

 

Souvenirer är objekt och dess värde kan varieras beroende på hur mycket den kostar och 

hur dess kvalité är (Paraskevaidis & Andriotis 2015). Enligt Paraskevaidis och 

Andriotis (2015) menar de att ett materiellt objekt kan ha två olika värden. De två olika 

värden som beskrivs är bruksvärde och bytesvärde. Bruksvärde är det värde som är i 

relation mellan objektet och personen som köper den och skapar då egenskaper till 

souveniren. Bruksvärde kan exempelvis vara en kopp som turisten köper under sin resa 

som han eller hon sedan använder och dricker kaffe i hemma och skapar påminnelser 

om turismerfarenheterna. I en studie gjord av Paraskevaidis och Andriotis (2015) 

framkommer det att souvenirer är viktigt för att tillfredsställa behovet av värdet och för 

att komma ihåg platser de har besökt och att de kan använda souvenirerna sedan i sin 

vardag.  

 

Till skillnad från bruksvärde är bytesvärde ett värde som ofta sker i en social process. 

Bytesvärdet handlar om hur turisten tänker på hur mycket pengar han eller hon vill 

spendera på souveniren (Paraskevaidis & Andriotis 2015). Vanliga souvenirer tenderar 

att vara relativt billiga och har därför ett lågt bytesvärde. Bytesvärdet speglar föremål på 

olika sätt beroende på vilket typ av föremål det är. Bytesvärdet kan öka då det 

exempelvis är handgjorda föremål eller investeringar som ger turisten höga 

förväntningar (Paraskevaidis & Andriotis 2015). Enligt Paraskevaidis och Andriotis 

(2015) får de fram att de flesta anser souvenirer som billiga och värdelösa föremål. Om 

souveniren är dyr och ömtålig så köper turisterna den inte (Paraskevaidis & Andriotis 

2015). Enligt Swanson och Horridge (2006) gör turister sina inköp beroende på det 

värdet som de känner att attributen på produkten har. Det kan påverka attityden hos 

turisten och där i genom även påverka vad det är för souvenir de köper. 

Produktattributen för souvenirer kan vara att souveniren ska ha ett lågt pris, den ska 

vara lätt att ta med sig och även kunna användas när turisten kommer hem från resan 

(Swanson & Horridge 2006). Enligt Paraskevaidis och Andriotis (2015) kan souvenirer 

känneteckna en utmärkande egenskap och konsumenten har ett medvetande i att köpa 
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dem. Det kan exempelvis vara heliga föremål eller magiska objekt som turisten de 

köper med sig hem. Souvenirerna ses då som välsignande och kan köpas förknippat 

med pilgrimsfärder vid religiösa föremål. Souvenirer med religiöst värde kan vara 

massproducerade och de kan då exempelvis vara radband och imitationer av olika 

föremål som ska vara förknippade med religionen. Det kan då leda till att turisterna 

väljer att inte köpa souveniren då den anses oäkta. Konsumenter som köper souvenirer 

med ett religiöst värde har känslor, tro och helande värden till souveniren (Paraskevaidis 

& Andriotis 2015). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5 - Vilket värde vägde tyngst vid ditt köp? 

 

För att få ett så trovärdigt utfall som möjligt valde vi att formulera om bytesvärde till 

ekonomiskt värde och bruksvärde till personlig värde. Det gjordes då vi trodde att det 

skulle underlätta för respondenterna att förstå vad frågan ville förmedla. Om 

respondenterna förstår frågan klart och tydligt så tror vi det gynnar till att vi får ett klart 

och tydligt svar. När vi ställde frågan vilket värde vägde tyngst vid inköpet utgick vi 

ifrån att det ekonomiska värdet förknippades med ett objekt som hade ett billigt pris. 

 

Utifrån undersökningen fick vi fram att ingen av respondenterna svarade att de hade 

köpt en souvenir av dess religiösa värde. Däremot var det relativt lika mellan det 

ekonomiska värdet och det personliga värdet. Enligt figur 5 hade 58 % av de 

respondenterna som svarade i undersökningen köpt en souvenir och tagit med den hem 

på grund av dess personliga värde och 42 % svarade att de köpte souveniren av dess 

ekonomiska värde. Av de 42 % var det ett flertal respondenter som tydliggjorde frågan 

angående värdet att de köpte objektet för att det var billigare än hemma. Vi kan därmed 
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dra slutsatsen om att tidigare teori (Paraskevaidis & Andriotis 2015) angående att 

souvenirer med lågt pris har ett lågt bytesvärde stämmer överens med undersökningens 

utfall. Att utfallet blev som det blev kan ha och göra med att respondenterna köper med 

sig souvenirer med ett lägre ekonomiskt värde som de eventuellt anser kan klassas som 

en mindre betydelsefull souvenir. Det personliga värdet gav störst utfall och blev 58 %, 

vilket kan bero på att souvenirer ofta kopplas ihop med minnen eller att det är ett objekt 

som betyder något speciellt för respondenten. Vi tolkar det som att många turister gärna 

köper med sig något hem från resan de har varit på för att minnas den. 

 

Att undersökningen fick 0 % utfall på att souvenirer hade ett religiöst värde anser vi kan 

bero på att souvenirer som turisten köpte var massproducerade och därför såg de inte 

något religiöst värde i objektet. En annan anledning till utfallet menar vi har att göra 

med att de respondenter vi intervjuade inte hade något religiöst syfte med sin resa. Vi 

anser att många svenska turister inte åker till exempelvis Gran Canaria eller 

Köpenhamn för ett religiöst syfte utan mer för semester eller nöjes skull. Genom våra 

intervjuer upplevde vi att flera av respondenterna inte tog religiöst värde seriöst. Det var 

flera respondenter som skrattade och kunde inte se någon som helst religiös koppling 

till deras inköp som de hade gjort. Vi tror att det kan finnas en koppling till svenskars 

syn på religion. Enligt Erneborg (2009) så är Sverige ett land som inte ses som religiöst 

och många svenskar anser att religion inte har stor betydelse i deras liv. Sverige räknas 

som ett av de länder som är mest sekulära vilket betyder att landet räknas som icke 

religiöst (Lindahl 2015). Hade vi däremot undersökt personer som ankommit från mer 

heliga och religiösa platser tror vi att utfallet kunde ha sett annorlunda ut. 

 

3.5 Summering av objekt 
Det har framgått att alla olika sorters objekt sorteras in under begreppet souvenir. I de 

allra flesta fall återvänder turister hem med souvenirer och i studien framgick det att 

majoriteten av respondenterna hade köpt med sig något hem. Trots att majoriteten av 

respondenterna köpte en souvenir hem så framkom det att en mindre mängd inte hade 

gjort det. Studien fick fram att utilitaristiska souvenirer och hedonistiska souvenirer var 

respondenternas bästa inköp vilket tydde på att de flesta souvenirer köptes för 

användningens skull. Hedonistiska souvenirer som framkom var olika drycker som 

kopplades till glädje och lycka. De bästa inköpen som däremot var av utilitaristisk slag 

var kläder, smycken och diverse accessoarer. Vår studie visade att män och kvinnors 
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inköp av souvenirer var relativt lika, vilket kopplades till jämställdhet och deras 

inställning till köp av souvenirer. Värdet av en souvenir varierade beroende på vilket 

objekt som turisten köpte och studien baserades på olika typer av värden som kunde 

kopplas till objekten. Det värdet som vägde tyngst vid turisternas inköp var det 

personliga värdet. Den höga procenten berodde på turisterna ville köpa souvenirer till 

sig själva som de kunde minnas och därav skapades ett personligt värde. Det 

ekonomiska värdet var också högt bland respondenternas svar. De souvenirer som 

köptes för det ekonomiska värdet köptes för sitt låga pris. Däremot fick studien inget 

utfall på det religiösa värdet, vilket kopplades med att respondenterna inte såg något 

religiöst i souvenirerna.  

 

Det finns många olika typer av souvenirer som turister köper under sin resa. När 

souvenirinköp görs spelar motiv en viktig roll vilket leder oss in på nästa kapitel. 
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4 Motiv 
 
I det här kapitlet beskrivs motiv utifrån teorin och sedan kopplas till undersökningen 

som gjorts. För att stärka studien beskrivs inledningsvis om motivet har ändrats från 

när respondenterna köpte souvenirer tills att de blev intervjuade. De olika motiven 

som studien utgår ifrån kopplas med insamlad empiri. Efter det kopplas motiven till 

genus för att se samband med tidigare hypoteser. Avslutningsvis beskrivs de olika 

motiven som framgått genom studien och kopplingar till de olika souvenirkategorierna 

som presenterats innan. 

 

Enligt Wilkins (2011) finns det många olika motiv till inköp av souvenirer och det kan 

vara både gåvor och minnen. Motiven varierar beroende på personer eller upplevelser 

(Wilkins 2011). Swanson och Timothy (2012) menar på att motiven till inköp skiljer 

sig mellan män och kvinnor vilket också stöds av Wilkins (2011) som även han 

beskriver att motivet ser olika ut i ett genusperspektiv. Enligt (Collins-Kreiner och 

Zins 2011) kan souvenirers betydelse för turisten förändras med tiden och det har att 

göra med att minnet för objektet försvinner och känns oviktigt. Med andra ord kan då 

objektet som var en souvenir bli enbart ett objekt utan symbolisk innebörd. För att få 

fram huvudsyftet, motivet, i vår undersökning väljer vi att ha motiv som vår andra och 

största kategori. Hypotesen som utgör andra kategorin är att souvenirinköpen speglar 

olika motiv och att de kan variera från person till person.  

 

4.1 Motivets förändring  
I en studie gjord av Collins-Kreiner och Zins (2011) menar de på att motivet bakom 

inköpet av souveniren kan förändras med tiden. De beskriver att efter turisten kommer 

hem kan de upptäcka att saker som var viktiga då inte nödvändigtvis behövde vara lika 

viktiga efter tidens gång. Exempelvis blir det en sak som bara blir ställd på hyllan och 

står där och samlar damm. Det här påstår även Morgan och Pritchard (2005) som 

antyder på att motivet ändras med tiden. Den teorin som vi väljer att utgå ifrån baseras 

på när inköpet görs på platsen. Eftersom vi inte hade möjlighet att ta oss till de olika 

platserna där respondenterna befann sig var vi tvungna att fråga en tid efter att inköpet 

hade gjorts. Vi anser då att det var viktigt att fråga turisterna om motivet har ändrats 

för att vara säkra på det eller se om det fanns några skillnader jämfört med teorin.  
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Figur 6 - Har motivet ändrat sig från då du gjorde inköpet tills nu? 

 

I undersökningen var det ingen som svarade att motivet hade ändrat sig ifrån själva 

inköpstillfället tills att de klev av planet och blev intervjuade av oss. Det ledde till att 

det blev 0 % som svarade ja i undersökningen. Anledningen till att figur 6 visade ett 

100 % resultat tror vi har att göra med att det inte hade gått så lång tid från att de köpte 

objektet. Vi tror att om vi hade frågat samma fråga efter att respondenterna hade 

kommit till sitt hem så skulle han eller hon kanske ändrat sig på grund av att 

souveniren inte passade i hemmet. Genom den här frågan kunde vi vara säkra på att 

det var samma motiv som fanns när de köpte souveniren som när de kom hem vilket 

gör studien mer trovärdig då vi själva inte kunde vara på plats och intervjua dem. Då 

syftet med vår studie är att ta reda på motiven kändes det extra viktigt att ta med den 

frågan då vi säkert kunde veta att motivet inte hade ändrats och att det då inte fanns 

några skevheter i tidsaspekten.   

 

4.2 Motiv i samband med souvenirinköp  
Det finns många olika motiv enligt Wilkins (2011) till varför turister köper souvenirer 

då dess betydelse varierar från person till person. Motiven skiftar också beroende på 

forskningar och det finns därför många olika motiv. Det gör det också svårt att få fram 

vilket motiv som är det främsta då olika forskare har kommit fram till olika motiv. 

Studien utgår från de motiv som anses vara mesta relevanta då de beskrivs och är 

återkommande av flera olika författare (Swanson & Timothy 2012; Wilkins 2011).  

 

Det motiv som påverkar turisterna mest när det kommer till inköp av souvenirer är 

unikhet, det vill säga varor som inte finns i det land turisten kommer ifrån (Collins-
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Kreiner & Zins 2011). Det har blivit en ökad svårighet att finna det unika i souvenirer 

och det beror på att världen är mer tillgänglig. Som exempel behöver souvenirer inte 

köpas på den unika platsen utan det går att köpa var som helst ifrån. Det leder till att 

det unika och speciella med souveniren försvinner (Collins- Kreiner & Zins 2011). 

Timothy (2005) anser dock att det främsta motivet till att turister köper souvenirer är 

för att de vill påminna sig om platsen de har besökt. Souvenirerna påminner då om 

minnen som turisten upplevt på sin resa (Timothy 2005). Marschall (2012) menar att 

minnen är en avgörande faktor som påverkar turisterna i valet av inköp, men även 

själva upplevelsen hos turisten. Minnen gör också att turister kommer ihåg en specifik 

plats men för att underlätta att minnas kan souvenirer hjälpa till att återskapa gamla 

upplevelser av en plats (Morgan & Pritchard 2005). Genom att använda sig av minnen 

och ta hjälp av souvenirer som minnesobjekt är det möjligt för turister att återberätta 

sin resa för andra. Det anses då som ett motiv till varför turisterna köper souveniren 

(Marschall 2012). Redan under resan skapas minnen och har en individuell betydelse 

för turisten men det är inget som skapas i fysisk form (Collins-Kreiner & Zins 2011). 

Eftersom minnen är psykiskt så är det något som kan försvinna och speciellt efter en 

längre tid men souvenirer hjälper då till att återuppliva minnen av en resa igen 

(Swanson & Timothy 2012). När turister köper med sig souvenirer hem från resorna 

fungerar de också som ett bevis på att de har varit på platsen och som sedan skapar 

berättelser som eventuellt delas med andra (Marschall 2012). 

 

När turister köper souvenirer ska själva objekten vara speciella från den destinationen 

de besökt (Wilkins 2011). Ett motiv som inte är så självklart och som oftast inte ses 

som ett motiv till souvenirinköp är när turister köper med något som de glömt hemma. 

Motivet till inköpet blir då ett måste istället för eventuellt något roligt. Ett exempel på 

en sådan souvenir är hygienprodukter, kläder eller dylikt som turister kan glömma 

hemma och som behövs under resan (Swanson & Timothy 2012). Produkten vars 

motiv var att den glömts hemma kan även spegla ett symboliskt minne av att den 

användes under resan. Collins- Kreiner & Zins (2011) menar att det kan vara saker 

som turisten tror är meningslösa när de köper dem men som i själva verket sedan 

påminner om resan varje gång de använder objekten. Ytterligare ett motiv framgår av 

Wilkins (2011) som menar att de allra flesta turister köper souvenirer för att ge bort till 

andra och det framgår också att turister som reser innan jul passar på att köpa några av 

sina julklappar på semestern. Att turister köper souvenirer till andra istället för till sig 
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själva beror på att människor ser det som ett nöje att ge bort gåvor till andra (Régi, 

Rátz & Michalkó 2015). Tiden påverkar motivet på så vis att turisten kan glömma bort 

varför souveniren köptes och blir därför bara stående hemma utan någon speciell 

anledning (Morgan & Pritchard 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Vad var motivet till att du köpte med dig objektet?  

 

Vid undersökningen ställdes frågan vad var motivet till att du köpte med dig objektet 

hem och de olika svarsalternativen beskrivs i figur 7. De fanns sex olika alternativ som 

respondenterna kunde välja mellan. De olika svarsalternativen som respondenterna 

kunde välja mellan var gåva till andra, minne för sig själv, unik finns inte hemma, 

bevis och status, glömde hemma och övrigt. Första svarsalternativet var gåva till andra 

och där vi fick ett resultat på 29,8 % vilket tyder på att relativt många turister köpte 

souvenirer till andra när de var på resor. Wilkins (2011) menar på att de allra flesta 

turister köper gåvor till andra under sina resor och vår undersökning tyder på att det 

stämmer relativt bra. Utfallet tror vi beror på att turisterna tycker att det är kul att ge 

bort objekt till andra. Vi förmodar att turisterna tycker det är roligare att ge bort något 

till andra än att köpa något till sig själva. Under själva undersökningen märktes glädje 

hos respondenterna när de sa att de hade köpt en gåva. Det var många av 

respondenterna som berättade varmt om vem gåvan var till som till exempel barn, 

barnbarn, familj och vänner. Tidigare teorier menar på att turister ofta gör mer inköp 

av gåvor på sina resor vid jul (Wilkins 2011). Utfallet tror vi därför beror på att 

undersökningen ägde rum i december och vi tror därmed många turister köpte 

julklappar till nära och kära.  
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Minne för mig själv var ett motiv där utfallet blev 43,1 % vilket är den största 

procentsatsen i undersökningen. Då det var nästan hälften av respondenterna som 

valde det motivet kan vi konstatera att många av de som svarade köpte saker som de 

tog med hem för att minnas resan. Anledningen till utfallet anser vi går att koppla med 

att många turister vill köpa ett objekt som gör att de kan återuppleva den resa de har 

varit på. Vi menar att en souvenir består av mer än bara själva objektet och har mycket 

bakomliggande som kan hjälpa till att återskapa minnen. Vi tolkar det som att när 

turister är på resande fot sticker det ut från vardagen vilket gör att upplevelsen blir till 

ett starkare minne än vad det skulle blivit i hemmamiljön. Därför blir även de saker 

som köptes på resan större i minnet än de saker som köps hemma. En annan anledning 

kan vara att respondenterna köpte objekten för att kunna berätta vidare om de minnena 

och upplevelserna som skapades under resan och som då stannat kvar i souveniren. 

 

Det tredje svarsalternativet var unik, finns inte hemma. Vår undersökning visade att 

det var 8,1 % av respondenterna som hade köpt en souvenir för att den var unik. 

Genom undersökningen kan vi se att vårt resultat inte stämmer överens med tidigare 

teorier som menar på att unikhet är det främsta motivet till att turister köper souvenirer 

(Collins-Kreiner & Zins 2011). Anledningen till att vårt resultat skiljer sig från teorin 

tror vi beror på att de platser som respondenterna ankom ifrån inte var så unika utan 

mer lätt tillgängliga att ta sig till. Både Gran Canaria, Teneriffa och London uppfattar 

vi som populära resmål som ofta besöks av svenskar. Eftersom vi anser att platserna 

respondenterna besökte inte var speciellt unika tror vi att det speglade av sig även på 

souvenirerna och det kunde då vara svårt att hitta en unik souvenir. Turister får tag på 

souvenirer lättare menar Collins- Kreiner och Zins (2011) då det går snabbt att ta sig 

från en plats till en annan vilket kan vara orsaken till att de unika souvenirerna blev 

färre. Ytterligare en anledning till vårt utfall kan ha att göra med den avgränsning som 

vi valde att göra. Vi undersökte bara souvenirer som gick att köpa och inte att plocka 

från platsen vilket kan ha gjort att unikheten suddats bort till en vis grad. Vi tror 

exempelvis att en unik sten eller snäcka bara kan finnas på just den plats som besökts 

medan ett smycke har större tillgänglighet och kan köpas på flera platser. 

 

Bevis och status var det svarsalternativ i undersökningen som gav lägst procent i 

utfallet och låg på 0,4 %, vilket representerade endast en respondent. Vi konstaterade 

då att det bara var en av våra respondenter som hade köpt en souvenir utifrån det här 
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motivet, vilket tyder på att få turister bryr sig om bevis och status. Vi tror det beror på 

att tiderna har förändrats och att det finns andra saker som är bevis och status nu för 

tiden istället för souvenirer. Nu för tiden finns det många andra sätt att visa upp att du 

varit på en resa istället för att köpa en souvenir, till exempel att lägga ut bilder på 

sociala medier. På det viset kan många fler se att en turist besökt en viss plats, än vad 

de skulle ha gjort om turisten hade souveniren hemma i hyllan.   

 

Ett annat svarsalternativ som fanns i undersökningen var om turisten hade glömt något 

hemma och därför behövde göra inköpet under resans gång. I undersökningen fick vi 

fram att det var 2,4 % av respondenterna som hade glömt ett objekt hemma, vilket då 

blev motivet till inköpet. Tidigare teorier menar på att saker inom det här motivet kan 

vara hygienprodukter samt kläder (Swanson & Timothy 2012). En anledning som vi 

anser kan ha påverkat utfallet var att vi frågade respondenterna om deras bästa köp. Vi 

tror att många av respondenterna valde att berätta om något annat inköp istället för ett 

inköp av hygienprodukter beroende på att de hade glömt det hemma. Av de 2,4 % av 

respondenterna som svarade att motivet var att de hade glömt det hemma tror vi ändå 

såg något bra i det objekt som de hade köpt. Det kan bero på att souveniren hade en 

stark koppling till platsen som objektet köptes på. Det tänkte därmed mer på platsen 

och minnena än på själva motivet som var att de hade glömt det hemma.  

 

Övrigt var ett svarsalternativ som fanns med i undersökningen där 16,1 % svarade att 

deras motiv inte stämde överens med tidigare motiv. Vi fick då fram att alla de som 

svarade övrigt hade som motiv att de hade köpt en sak till sig själva som de ville ha. 

Vi kan konstatera att vid köp av en souvenir behövs det inte alltid en viss anledning 

eller motiv utan ett inköp kan bli av på grund av att han eller hon vill ha det. När vi 

frågade respondenterna om deras motiv till inköpet var det många som inte visste vad 

de skulle svara och menade på att de inte hade något specifikt motiv till inköpet. De 

menade på att de hade köpt det för att de ville, eller för att objektet var snyggt eller 

liknade. 

 

4.3 Genus kopplat till motiv 
Enligt Timothy (2005) är kön en variabel som fastställer vem av män eller kvinnor 

som är mest benägna att köpa souvenirer och gåvor till andra på semestern. Timothy 

(2005) tyder på att kvinnor är mer benägna att köpa gåvor och souvenirer än vad män 
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är. Kim & Littrell (2001) menar på att kvinnor ofta förknippas med gåvor då de ger 

bort fler gåvor än vad de får tillbaka av andra. Enligt Pollmann och Beest (2013) är 

kvinnor mer oroliga att glömma bort att köpa gåvor när de är iväg och reser. De vill 

därmed alltid köpa gåvor för att ge som presenter och på så vis visa uppskattning till 

sina vänner och familj. De menar på att män inte tycker det är lika noga att köpa gåvor 

till andra som vad kvinnor tycker (Pollmann & Beest 2013). Det visar sig också att 

kvinnor lägger mer tid och uppmärksamhet på att leta efter souvenirer under resan 

(Timothy 2005). Det menar även Kim och Littrell (2001) som också kommer fram till 

att kvinnor lägger betydligt mycket mer intresse i att köpa gåvor än vad män gör. 

Enligt en studie gjord av Anderson och Littrell (1995) köper kvinnor souvenirer för att 

ha som ett minne av deras resa. De menar på att kvinnor köper souvenirerna antingen 

för att det speglar deras första resa eller av den anledningen att de vill blicka tillbaka 

till resan efter att de återvänder hem. När kvinnor köper souvenirer kopplas det till 

minnen och det är oftast i samband med att de gör längre resor. När kvinnor gör längre 

resor blir souvenirerna mer meningsfulla, vilket i sin tur ger mer status. Enligt Wilkins 

(2011) är minnen viktigt för män då de vill köpa en souvenir som har ett minne från 

platsen de besöker. En annan orsak är att mäns motiv kopplat till minnen ska 

representera platsen och destinationen de var på (Wilkins 2011).  

 

När män gör sina första resor till destinationer som ligger längre bort är det extra 

viktigt för de att ta med sig en form av bevis hem för att visa sina anhöriga (Anderson 

& Littrell 1995). Souvenirer klassas som ett bevis för män då de vill identifiera sig 

med platsen. Män gillar att köpa souvenirer för att kunna berätta om dem när de 

kommer hem vilket är ett tecken på att män anses vara skrytsamma och vill bevisa att 

de har varit iväg på ett visst resmål (Wilkins 2011). Anderson & Littrell (1995) menar 

också på att kvinnor vill att objekten som de köper ska vara unika för dem själva men 

även att souvenirer används till olika samlingar. Exempel på souvenirer som går att 

samla på är exempelvis muggar eller diverse olika livsmedel. Författarna kopplar då 

det unika med souvenirerna till autenticitet och att kvinnor inte kan köpa dem någon 

annanstans. Enligt studien gjord av Anderson och Littrell (1995) fick de även fram att 

det är vanligt att kvinnor köper souvenirer som de också har användning för. Det kan 

då vara kläder eller hantverk som anses vara autentiska för just den destinationen. 

Kvinnors inköp behöver inte alltid planeras utan i vissa fall sker de spontant. Det kan 

då betyda att souveniren bara finns där och att köpet sker på grund av att kvinnan vill 
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ha den för sig själv (Anderson & Littrell 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Figur 8 - Vad var motivet till att du köpte med dig objektet? (Män) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 - Vad var motivet till att du köpte med dig objektet? (Kvinnor) 

 

Som det visas i figur 8 och 9 är minnen för sig själv den största procentenheten för 

både män och kvinnor. I vår underökning kan vi se att det finns en skillnad mellan 

kvinnor och män när det gäller minnen som motiv till inköp av souvenirer. 48 % av de 

121 män som svarade valde minne som det främsta motivet till sitt inköp av 

souvenirer. I likhet med vad Wilkins (2011) antyder vill män köpa souvenirer som har 

koppling till platsen för att kunna minnas resan. Av de 199 kvinnorna som deltog i 

undersökningen svarade 40 % av de att minnen för sig själva var deras främsta motiv. 

Precis som teorin angående män så är det den samma för kvinnorna, då även de köpte 

souvenirer för att minnas platsen de har varit på. Vi såg därmed att det var lika viktigt 
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för både män och kvinnor att souveniren medförde ett minne från platsen så att turisten 

kunde minnas tillbaka till resan och upplevelserna.  

 

I undersökningen har vi sett att empirin gick i teorins fotspår, då kvinnor köpte mer 

gåvor än vad männen gjorde (Timothy 2005). Hela 35 % av de kvinnor som svarade 

hade köpt en souvenir som de skulle ge bort som gåva. Kvinnorna fick en 

förhållandevis hög procent vilket vi anser har att göra med kvinnors stora intresse av 

att ge bort saker till andra. I likhet med tidigare teorier av Pollmann och Beest (2013) 

förknippas kvinnor ofta med gåvor då de gillar att visa uppskattning till andra. Männen 

däremot är inte lika noga med att köpa gåvor, de har inte heller samma intresse för 

gåvor som kvinnorna har och lägger därför inte lika mycket tid på det (Pollmann & 

Beest 2013). Vi kan se att kvinnorna köpte mer gåvor än vad männen gjorde men det 

var ändå hela 20 % av männen som svarade att de hade köpt en gåva vilket vi anser är 

en relativt hög procentsats. Det tror vi beror på att samhället har blivit mer jämställt 

som nämnts tidigare (Bernhardtz 2015) och att männen har fått ett ökat intresse för 

shopping. En annan anledning till det här utfallet tror vi beror på att respondenterna 

gjorde sin resa i december månad och som tidigare teori nämnt (Wilkins 2011) passar 

många turister på att köpa julklappar när de reser i december. Vi tror därför att många 

av de gåvor som de manliga respondenterna hade köpt var julklappar.  

 

Ett annat motiv var unikhet där 10 % av de kvinnliga respondenterna svarade att när 

de köpte sin souvenir var motivet att den var unik, att den inte fanns hemma. Samma 

motiv för män visade en lägre procentsats i undersökningen. Endast 5 % av männen 

svarade att motivet för inköpet var unikhet. Vi tror att vårt låga utfall för både män och 

kvinnor kan som tidigare nämnts av Collins- Kreiner och Zins (2011) bero på 

destinationen och tillgängligheten av souvenirer. De platser som respondenterna 

besökte anser vi inte var så unika då de lätt går att ta sig till dem och anses vara 

relativt vanliga resmål. Vi förmodar att souvenirer har blivit mer tillgängliga på så vis 

att det var lättare att köpa souvenirer även om det inte sker på resan. De 10 % av 

kvinnorna som ändå köpte unika souvenirer tror vi har att göra med att kvinnorna ville 

hitta något speciellt och unikt på sin resa, som de kunde ta med hem och som inte 

fanns hemma.  
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De två motiv som gav undersökningen lägst utfall var glömde hemma och bevis och 

status. Motivet glömde hemma var det endast 2 % av männen respektive 3 % av 

kvinnorna som svarade. Varken kvinnor eller män har genom studien visat på att de 

haft tendens till att glömma saker hemma som de behövt köpa under sin resa. Vi tror 

att det kan bero på att många av respondenterna hade planerat sin resa noga sedan 

innan och därav inte glömt något de ansåg var viktigt. Bevis och status visade att det 

var 0 % av kvinnorna och 1 % av männen som svarade det här motivet. Utifrån det såg 

vi att varken kvinnor eller män köpte souvenirer på sina resor för att skryta eller visa 

upp dem för andra. Det anser vi kan ha att göra med att de platser som turisterna 

besökte inte var tillräckligt statusinriktade. Hade turisterna rest till en mer autentiskt 

eller mindre exploaterad turistdestination hade siffrorna eventuellt sett annorlunda ut.  

 

Det sista motivet till att respondenterna köpte souvenirer gick under kategorin övrigt. I 

undersökningen fick vi fram att 24 % av männen och 12 % av kvinnorna svarade 

övrigt på motivet. Respondenterna som svarade övrigt ansåg att inget av de andra 

svarsalternativen stämde överens med deras inköp. De tyder på att deras inköp gjordes 

för eget bruk och souvenirerna köptes för att de var snygga eller goda. Det vill säga, de 

hade ingen specifik anledning till inköpet utan de köpte det för att de kände för det just 

där och då. 

 

4.4 Motiv kopplat till objekt  
När turister köper objekt finns det olika motiv till inköpen. När det gäller val av gåvor 

och att ge bort gåvor är kläder ett populärt val då det är många turister som föredrar 

klädesplagg. Av de klädesplagg som turister väljer att ge bort till andra är t-shirts det 

mest populära plagget (Kim & Littrell 2001). Andra objekt som också går under 

kategorin gåvor är självfallet olika typer av presenter och julklappar (Wilkins 2011). 

Fotografier, recept och blommor är objekt som köps som minnesföremål, de används 

då för att minnas platsen eller resan (Swanson & Timothy 2012). Littrell et. al. (1994) 

menar på att vykort, tröjor med olika tryck eller logotyper på olika objekt är föremål 

som också köps för att minnas tillbaka på resan. Även böcker, antikviteter och 

smycken klassas som minnesföremål (Swanson & Timothy 2012). Under motivet 

unikt finns objekt som inte går att köpa hemma utan är unika på platsen som besöks. 

Vanliga objekt som anses vara unika är hantverk och lokala souvenirer i form av 

livsmedel såsom kryddor (Swanson & Horridge 2002). Enligt Collins-Kreiner och 
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Zins (2011) köper turister objekt under sin resa som inte planeras innan resan påbörjas, 

det kan bero på att de glömmer dem hemma. Motivet blir då att de köper objektet för 

att de har glömt det hemma och exempel på objekt kan vara kläder, väskor, tandborstar 

eller liknande hygienprodukter. Swanson & Horridge (2002) menar också att hantverk 

köps för att användas hemma, det köps då för eget bruk.  

 

Figur 10 - De olika motiven kopplat till de olika souvenirerna 

 

I figur 10 beskrivs en koppling mellan motiven och souvenirkategorierna som har 

nämnts tidigare. Varje motiv i figuren innefattar 100 % och de som svarade något av 

motiven har placerats in under respektive motiv. Eftersom ingen av våra respondenter 

svarade att de hade köpt en symbolisk souvenir så blev den kolumnen 0 % i alla 

motiven. 

 

I figurens första motiv, gåva till andra, var det 74 stycken av de totalt 248 stycken som 

hade det motivet till inköpet. Den souvenir som skiljde sig mest från de andra 

kategorierna var utilitaristiska souvenirer som bestod av 47,3 % av de 74 

respondenterna. 25,7 % svarade att motivet gåva var hedonistiska souvenirer samt 20,3 

% köpte lokala souvenirer som gåvor. De resterande souvenirerna utgjorde endast 6,8 

% och fördelades mellan markerande (5,4 %) och illustrerade (1,4 %) souvenirer. 

Tidigare teorier menar på att kläder och presenter är vanliga souvenirer vilka köps som 

gåvor (Wilkins 2011). Kläder och presenter kan enligt vår undersökning placeras in 
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under kategorin utilitaristiska souvenirer. Vi kan då se att vår undersökning stämde 

överens med tidigare teorier av Kim & Littrell (2001). Anledningen till utfallet tror vi 

beror på att många passade på att köpa kläder till anhöriga när de var på semester då 

det eventuellt var bättre pris än hemma. En annan anledning kan kopplas till teorier av 

Wilkins (2011) om att undersökningen gjordes i december månad och antagande om 

att många turister passade på att köpa några av sina julklappar på sin resa.   

 

I figur 10 visas även motivet, minne för sig själv, där det var 107 av 248 personer som 

svarade. 51,4 % av de 107 stycken svarade att de hade köpt utilitaristiska souvenirer 

vilket även var majoriteten under motivet minne. 27,1 % utgjorde hedonistiska 

souvenirer och därefter kom lokala souvenirer på 15,9 %. De två sista kategorierna, 

illustrerade och markerande souvenirer, var även här minoriteter och utgjorde endast 

(5,6 %) varav markerande souvenirer utgjorde 3,7 % och illustrerade souvenirer 1,9 %. 

Några av de souvenirer som kopplas till tidigare teorier av Swanson och Timothy 

(2012) som beskriver minnesföremål som fotografier, vykort, smycken och blommor. 

I vår studie kan vi se att resultatet är likt de tidigare teorierna, då den största kategorin 

är den utilitaristiska. Ett smycke kan exempelvis ses som ett minnesobjekt av den 

anledningen att turisten skulle kunna använda det själv och därför kan utilitaristiska 

souvenirer tydligt kopplas till minne.  

 

Det var 20 stycken av 248 respondenter som svarade att motivet till att de köpte 

souveniren för att den var unik och fanns inte hemma. Hälften av de 20 stycken, det 

vill säga 50 %, svarade att den unika souveniren som de hade köpt var en lokal 

souvenir från destinationen de hade besökt. 35 % hade köpt en utilitaristisk souvenir 

och 10 % hade köpt en hedonistisk souvenir. Markerande souvenirer utgjorde endast 5 

% av motivet unikhet. Illustrerade souvenirer utgjorde 0 % av motivet unik finns inte 

hemma. Hantverk och lokala souvenirer anses av Swanson och Horridge (2002) vara 

de vanligaste souvenirerna som är unika från platsen. Vår undersökning visar att 

majoriteten, hela 50 % av de unika souvenirerna är lokala souvenirer vilket stämmer 

överens med teorin. Vi tolkar det som att när objekt är lokala kopplas de till unikhet då 

souveniren oftast inte går att köpa någon annanstans än just den platsen. Vi konstaterar 

därmed att unikhet speglar lokalt och handgjort.  
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I vår undersökning var det endast en respondent som svarade att han eller hon köpte 

souveniren för motivet bevis och status. Den souvenir som köptes var en utilitaristisk 

souvenir och därför utgjorde den kategorin 100 % i figuren. Vi tror att den här 

kopplingen har att göra med att souveniren var något utöver det vanliga och därför 

ville personen behålla det själv som en status symbol. Att turister glömde saker 

hemma blev ett motiv till att de sedan var tvungna att köpa en souvenir och det var sex 

respondenter som valde det motivet. Motivet fördelades ut på kategorierna 

utilitaristiska och markerande souvenirer med 66,7 % respektive 33,3 %. Tidigare teori 

menar på att vanliga objekt som glöms hemma kan vara kläder och hygienprodukter 

(Collins-Kreiner & Zins 2011). Vi anser att de utilitaristiska souvenirerna utgjorde 

66,7 % på grund av att när turisterna vanligtvis glömmer saker är det oftast saker de 

behöver under resan. Därav blev respondenterna i ett behov av att köpa något nytt 

under resan. Ett exempel kan vara att en turist behöver köpa en tjocktröja då det 

kanske är kallare än vad turisten förväntade sig att det skulle vara på destinationen. 

Resterande 33,3 % som glömde någonting under sin resa köpte souvenirer i form av 

markerande objekt. Det kan bero på att de glömde till exempel en t-shirt eller handduk 

när de reste och därmed köpte objekten när de var på platsen. När de gjorde inköpen 

var det handdukar och t-shirts med tryck som representerade destinationen. Figurens 

sista kategori var övrigt, där 40 stycken respondenter valde själva motivet till sitt 

inköp då de andra motiven inte passade in på deras inköp. I vår studie bestod motivet 

övrigt för något som respondenterna själva ville ha och därför köpte de souveniren. Vi 

kan genom figur 10 se att många köper utilitaristiska souvenirer då hela 72,5 % av de 

40 respondenterna utgjorde den kategorin. De tre kvarstående kategorierna utgjorde 

hedonistiska souvenirer på 15 %, lokala souvenirer på 10 % och markerande 

souvenirer 2,5 %. Vi kan därmed se att om turister köper souvenirer till sig själva så 

köper de utilitaristiska souvenirer.  

 

4.5 Summering av motiv 
Motiven till att turister köpte souvenirer på sina resor var många och de kunde även 

skilja sig beroende på vem som gjorde inköpet. Det fanns flera olika motiv som var det 

främsta motivet till inköp av souvenirer. Därför blev vårt resultat intressant då vi 

kunde se vilket som var det främsta motivet i vår studie. Vårt resultat visade att det 

största motivet till inköp var minne för sig själv, vilket kunde kopplas till att 

souvenirer köps för att minnas platserna men också för att berätta om sina minnen. 
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Minnet blev störst på grund av att turisterna ville återspegla destinationen efter att de 

hade återvänt hem. Det var också viktigt fick att respondenterna tog med sig 

souvenirer hem för att ge bort till andra eller för att visa upp att de hade varit iväg. 

Motiv kan ändras med tiden men undersökningen fick fram att motivet inte hade 

ändrats från att respondenterna gjorde inköpen tills att objekten togs med hem. Studien 

visade även att det fanns olikheter till motiv mellan män och kvinnor. Både män och 

kvinnor visade dock på att minne var majoriteten av de souvenirerna som 

respondenterna tog med sig hem. De övriga motiven gåva till andra, unik finns inte 

hemma, bevis och status, glömde hemma och övrigt visade att det var relativt jämlikt. 

I studien framkom också att motiven såg olika ut beroende på vilket objekt som 

köptes. Av de sex motiv som beskrevs inom studien har utilitaristiska souvenirer störst 

koppling till dem. Studien visade att motiven till inköp av souvenirer varierade mellan 

olika personer men att minne var ett av det vanligaste motivet.  

 

Minnen har en nära koppling till platsen turisten besöker vilket leder oss vidare in på 

nästa kapitel. 
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5 Platsen 
 

Kapitlet innehåller en beskrivning om hur viktig platsen är vid inköp av souvenirer. 

Sedan beskrivs även relationen som turisten kan ha till destinationen genom souveniren. 

Avslutningsvis analyseras turisternas kopplingar till platserna de besökt.  

 

Platsen och miljön där inköpen görs är något som spelar stor roll när det kommer till 

inköpsbeteende (Li & Cai 2008). Inköpsbeteende på semestern skiljer sig oftast markant 

från de normala mönstren som finns när det gäller inköp. Li och Cai (2008) kommer 

fram till att olika skäl till att motivet till inköp ser olika ut beroende på vilken plats 

inköpet görs på. Cave, Jolliffe och Baum (2013) beskriver relationen mellan souvenirer 

och plats på så vis att souvenirer representerar vissa platser. Souvenirer fångar upp de 

egenskaper som en destination har och genom souveniren följer egenskaperna med hem 

från semestern. Genom souveniren får turisten en påminnelse om varför plasten var 

speciell för dem när de besökte den (Cave, Jolliffe & Baum 2013). Utifrån de här 

teorierna anser vi att det finns en naturlig koppling mellan souvenirer och platser som är 

intressant. Platsen spelar en betydande roll då souvenirer skulle ha svårt att förmedla 

minnen om det inte fanns en plats att koppla minnena till. Vi väljer därför att ha plats 

som en kategori när vi analyserar våra svar i undersökningen. Då tidigare teorier bygger 

på att platsen har en nära koppling till souveniren skapas därför den tredje hypotesen i 

studien.  

 

5.1 Relationen mellan plats och souvenir 
“Souvenirer gör inte bara så att turister kommer ihåg att de har varit där, det bevisar 

också att de har varit där” (Swanson se Timothy 2005, s. 77). 

 

Precis som citatet innan menar Swanson (se Timothy 2005) att souvenirer inte bara 

fungerar som minnen utan också som bevis på att turisten har varit på en viss plats. Att 

ha en miniatyr av Eiffeltornet fungerar som ett minne för turisten men det är lika 

mycket ett bevis på att turisten har varit i Frankrike och sett Eiffeltornet. När turisterna 

köper ett objekt som liknar Eiffeltornet kan de blicka tillbaka till platsen de besökte och 

återfå sina minnen. Forskning gjord av Wong & Cheng (2014) visar på att turister 

föredrar att göra inköp på destinationer som har en fördelaktig bild angående inköp av 

souvenirer som till exempel Paris, New York och Bangkok. Attraktioner har en tendens 
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att utforma souvenirer av destinationer och en del attraktioner fungerar som symboler 

för landet vilket gör att turister vill köpa souvenirer som kopplas till attraktionen. Ett 

exempel på en souvenir som kopplas till en attraktion är en miniatyr av Eiffeltornet i 

Frankrike. Bohlin och Elbe (2007) menar att turismprodukter återskapar kulturen och 

arvet på en plats för att förse turisternas förväntade bild av platsen. Med andra ord så 

ger souvenirer en iscensatt autenticitet för att många företag ska locka med det som 

turisterna är villiga att köpa även om de vet att objekten de säljer inte är äkta (Bohlin & 

Elbe 2007). 

 

Flera år efter resan kan turisten transporteras tillbaka till platsen i tankarna då 

souveniren bibehåller minnena. En souvenirers geografiska omfattning kan representera 

ett land, en region, en stad, en specifik attraktion eller en kombination av flera 

geografiska skalor (Cave, Jolliffe & Baum 2013). Li och Cai (2008) anser att när 

turister är på semester sker det under en viss tid som skiljer sig från det vanliga livet 

vilket innebär att turisterna ser skäl till att kunna bete sig annorlunda mot vad de gör 

hemma. Den unika miljön som finns på semestern och som turisterna inte är vana vid 

kan påverka turisternas inköpsbeteende till det positiva (Li & Cai 2008). Miljön 

stimulerar och uppmuntrar turisterna till att köpa mer samt köpa objekt som de inte 

köper hemma. Motivet till souvenirer som köps på semestern är ofta att turisterna vill 

minnas platsen de har besökt vilket skiljer sig från motiven till inköpen som de gör 

hemma (Li & Cai 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 - Anser du att ditt objekt kan kopplas till destinationen du besökt? 
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Utifrån undersökningen kunde vi se att det var väldigt lika om det fanns en koppling 

mellan det inköpta objektet och platsen och om det inte fanns koppling till platsen vilket 

kan ses i figur 11. 44 % av de 248 respondenterna svarade att de inte såg någon 

koppling alls till destinationen i deras inköp medan 56 % av de som svarade ansåg att 

det fanns en koppling till destinationen. Att det var flera av respondenterna som svarade 

att de såg en koppling mellan inköpet och platsen tyder på att teorin om att det finns 

kopplingar mellan platser och souvenirer stämmer. Det var över hälften som svarade ja 

på frågan och vi tror att det beror på att många turister köper souvenirer som det tydligt 

framgår var objektet kommer ifrån. När vi analyserade de svar vi fick in insåg vi att det 

var många av turisterna som hade köpt exempelvis badlakan med destinationens namn 

på. Det gav en naturlig koppling till platsen och vi tror även att det kunde ge minnen 

från resan varje gång turisterna använder souvenirerna. Vi tror att utfallet kan bero på 

teorin enligt Li och Cai (2008) som menar att miljöombytet påverkar turisternas inköp. 

Vi förstår det som att det var många som ansåg att deras destination kunde kopplas till 

souvenir för att de hade en positiv inställning till att göra inköp i den miljö de befann 

sig i. En anledning till att motivet spelar en stor roll när turisterna köper souvenirerna är 

för att de vill transportera sig tillbaka till de platser som de hade besökt. Utfallet med de 

44 % av respondenterna som svarade nej tror vi beror på att det finns många souvenirer 

som inte är så speciella eller kopplade till platsen. Vi tolkar det som när en turist köper 

en souvenir som även går att köpa i Sverige så anser turisten att det inte finns någon 

koppling mellan souveniren och platsen. En annan orsak tror vi beror på att 

destinationerna som respondenterna besökte inte hade illustrerade attraktioner som i sin 

tur kan efterliknas som en souvenir. Inga respondenter ankom ifrån Bangkok, Paris och 

New York som är typiska destinationer som använder sig av mycket souvenirer i form 

av miniatyrer (Wong & Cheng 2014).   

  

5.2 Summering av plats 
Den här undersökningen visade på att det fanns en koppling mellan souveniren och den 

plats den köptes på. På så vis fångade souvenirerna upp de egenskaper som platsen hade 

och förde dem vidare. Studien har bevisat att majoriteten av de respondenter som 

intervjuades ansåg att de kunde se att det fanns en koppling mellan souveniren och 

platsen. Det tydde på att platsen var viktig för turisterna och när resan avslutades kunde 

de använda sig av souveniren för att minnas tillbaka till platsen. Studien visade dock att 

det var en stor del av respondenterna som ansåg att det inte fanns någon koppling till 
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platsen. Anledningarna varierade men destinationen ansågs vara avgörande för 

resultatet. 

 

Det finns olika syften till varför turister åker till platser. Ett syfte kan vara att turisten 

har planerat att göra inköp på resan eller så sker inköpen spontant, vilket leder oss in på 

uppsatsens sista kapitel. 
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6 Turismshopping 
 

Det här kapitlet innehåller en beskrivning av turismshopping och dess olika 

egenskaper. Turismshopping appliceras sedan på insamlad empiri för att urskilja om 

inköpet av souveniren var sekundärt. Avslutningsvis kan vi om souvenirinköpet var 

spontant eller planerat. 

 

Kim och Littrell (2001) menar att shopping oftast inte är det främsta motivet till varför 

turister reser utan det kan istället räknas mer som en aktivitet som görs på destinationen. 

Även om turister inte åker på en shoppingresa där shopping är det främsta motivet så 

slutar det i många fall med att turister köper med sig någon form av souvenir hem från 

sin resa (Wong & Cheng 2014). Det tyder på att souvenirinköp ofta sker spontant 

eftersom turister inte planerar att göra något inköp men att de ofta gör det ändå. 

Sambanden mellan turism och shopping är många och det går att koppla till 

turismshopping (Rabbiosi 2011). Vilken typ av resa turisten gör kan framhäva motivet 

till varför inköpet görs och vi anser därför att det är viktigt då det styrker vårt 

huvudsakliga syfte. Sista hypotesen som framgår genom tidigare teorier är att 

souvenirinköp oftast sker spontant under resan.  

 

6.1 Spontanitet vid souvenirinköp 
Turismshopping kallas det när shopping är det sekundära målet av resan och blir då en 

sidoaktivitet (Rabbiosi 2011). Timothy (2005) beskriver turismshopping som något 

turisten kan konsumera på plats eller ta med hem i form av souvenirer. När turisten 

shoppar sker det ofta spontant och de vill då gärna köpa saker som skapar minnen 

(Régi, Rátz & Michalkó 2015). Timothy (2005) menar att när en person inte bestämt 

sedan tidigare vad den ska köpa utan plötsligt får ett behov av att köpa något just då 

kopplas det till impulsköp. Ett impulsköp uppstår inte förrän turisten kommer in i 

butiken och då tar ett beslut om att köpa något (Timothy 2005). Kim och Littrell (2001) 

menar att när turister köper gåvor under sin resa till andra räknas de inköpen mer som 

planerade. Gåvor eller presenter anses mer riskfyllda då dem ska ges till andra och det 

kräver mer planering då gåvan ska passa personen den ska ges till. När turisterna istället 

köper souvenirer till sig själva planerar de inte sina inköp (Kim & Littrell 2001). Stern 

(1962 se Timothy 2005) har forskat fram en rad olika faktorer som påverkar människor 

att göra impulsköp. Några av Sterns faktorer passar bra in på souvenirinköp som sker 
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impulsivt och ger en förklaring till varför turister gör impulsköp på semestern. Priset har 

en betydande roll när det gäller impulsköp då lägre priser lockar turister och de blir mer 

villiga att köpa saker när det handlar om mindre summor av pengar. Stern (1962 se 

Timothy 2005) menar att när priset är lågt kan behovet av objektet som köps vara lågt 

vilket också spelar roll vid impulsköp. De flesta impulsköp är onödiga och har inget 

användningsområde men det kan också finnas de som har ett behov av det. Eftersom 

impulsiva souvenirinköp handlar om objekt som tas med hem så spelar även storlek och 

mått en stor roll (Stern 1962 se Timothy 2005). Objektet som köps måste vara relativt 

litet, smidigt och inte väga för mycket för att turister ska göra ett impulsköp. Objektet 

måste kunna förvaras i det utrymme som finns tillgängligt tillexempel en väska vilket 

gör att turister inte kan köpa allt för stora objekt på sin resa (Timothy 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 - Var ditt köp spontant? 

 

I undersökningen hade majoriteten av de respondenter som deltog svarat att deras inköp 

var spontant. 67 % av 248 respondenterna svarade ja på frågan, deras köp blev då 

spontant och 33 % svarade nej, vilket betydde att deras inköp var planerat. Tidigare 

teorier av Rabbiosi (2011) menar på att souvenirinköp är spontana och det stämmer 

överens med vårt resultat. Vi drar slutsatsen att utifrån vår undersökning är inköp av 

souvenirer oftast spontana inköp som därför inte kräver någon planering innan resan. I 

vårt fall blir de som svarade ja på frågan de som ingår i facket turismshopping. Deras 

inköp var spontana och det kan kopplas till att deras inköp blev ett sekundärt mål för 

resan. En anledning till varför vi fick ett utfall där den största delen var spontana inköp 

kan bero på Timothys (2005) teorier om att impulsköp sker lättare när objekten är 

billiga och smidiga att ta med sig hem. Vi tror att respondenterna inte hade planerat att 
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köpa något på resan men när de fann en billig eller liten souvenir bestämde de sig för att 

köpa den. Vi tror också att det var många av respondenterna som hade ett annat syfte än 

shopping med sin resa men att när de hittade något de ville ha, köpte de det utan 

planering. 

 

De 33 % som svarade att de hade planerat sitt inköp ser vi inte som turismshoppare. Det 

här utfallet tror vi beror på att turister som vet att de ska åka på en resa, planerar även 

att de ska köpa saker. Vi kopplar det till att det kan vara så att de souvenirer som de 

köper är gåvor och som tidigare teorier av Kim och Littrell (2001) menar, krävs det mer 

planering när en gåva köps än när objektet är till sig själv. En annan anledning till det 

kan vara, som tidigare nämnts att undersökningen ägde rum i december. Vi anser 

därmed att flera av respondenterna åkte på sina resor för att köpa julklappar och de kan 

då också ha planerat att köpa vissa julklappar sedan tidigare.  

 

6.2 Summering av turismshopping 
När inköpet var spontant gick det att placera in under turismshopping. Hade souveniren 

dessutom ett lågt pris och var relativt liten ökade turisters vilja till att göra impulsköp 

och eftersom souvenirer ofta var billiga och små var ofta souvenirinköp impulsiva. 

Undersökningen visade att de flesta respondenternas inköp var spontana. Att köpen var 

spontana kopplas till turismshopping där inköpen var ett sekundärt mål på resan. 

Slutsatsen blev att majoriteten av respondenterna som ankom från de sju olika 

destinationerna hade ett annat syfte än att shoppa på sin resa. Undersökningen urskilde 

att det var få turister som planerade när de köpte souvenirer på sin resa. Beroende på 

vilken destination turisterna besökte och beroende på resans syfte kunde inköpen se 

olika ut. Om syftet med resan var att inte shoppa tydde vår undersökning på att om det 

ändå gjordes inköp på den resan så blev det med stor sannolikhet ett spontant köp.   
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7 Slutsats 
Den här studien utgick från en verklighetsuppfattning om att souvenirer är ett objekt 

med många bakomliggande faktorer och som turister tenderar att ta med sig hem från 

sin resa. Genom souvenirer kan turister hålla fast vid den extraordinära tiden även fast 

resan är över. Souvenirer har framstått som ett komplext och svårdefinierat begrepp, 

men genom vår undersökning har vi kunnat smalna av begreppet och placerats det under 

olika kategorier. Vi har sett att det finns en stor variation i de olika objekt som turister 

tagit med hem trots att de alla går under souvenirer. Genus har betydelse när det gäller 

inköp av souvenirer då det finns skillnader mellan män och kvinnors inköp. Vi fick 

fram att kvinnor tog med sig mer souvenirer hem än vad män gjorde. Vi har gjort en 

upptäckt i att de souvenirer som turister vanligtvis tar med sig hem är hedonistiska och 

utilitaristiska souvenirer. När turister köper souvenirer finns det olika typer av värden 

och vår undersökning visade att de värden som vägde tyngst vid inköp var personliga 

och ekonomiska värden.  

 

Vid inköp finns det även olika motiv som kan spela stor roll. Motivet ger då en 

förståelse till varför inköpet gjordes. Det motiv som var störst vid inköp av souvenirer 

var minne för sig själv, vilket berodde på att turister gärna ville köpa souvenirer som 

kunde kopplas till destinationen som de besökte. Både män och kvinnor ansåg att vid 

köp av en souvenir ska det finnas ett minne till platsen de besökte eller upplevelserna de 

var med om. En annan upptäckt som gjordes i studien var att motivet inte ändrats från 

det att inköpet görs till det att turisten kom hem. Motiv till inköp av souvenirer är ofta 

något som kopplas till platsen vilket tyder på att platsen spelar en stor roll för turisten. 

När turisten tar med sig en souvenir hem finns egenskaperna från platsen med i 

souveniren vilket kan leda till att turisten kan minnas platsen där souveniren köptes på. 

Majoriteten av souvenirinköpen skedde spontant när turisten var på platsen. Resor där 

souvenirinköp görs räknas till de resor där shopping är det sekundära målet på resan. 

Därmed kopplas souvenirinköp med turismshopping då inköpen är spontana och ett 

sekundärt mål. Alla de bakomliggande faktorerna som tagits upp i undersökningen gick 

att koppla till motiven angående varför souvenirer köps. Genom vår undersökning har vi 

konstaterat att när turister köper souvenirer finns det alltid ett motiv. Även om de är 

bakomliggande för turisterna har vi fått fram att de ändå alltid finns ett motiv till 

souveniren. Motiven varierar och det kan vara starkare eller svagare, men de finns ändå 

alltid där vid inköpet. 
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8 Vidare forskning 
Vi har fått fram genom vår studie att minnen spelar en stor roll som motiv till inköp 

av souvenirer och när de tas med hem. Tidigare forskning visade på att souvenirer 

kunde tappa sitt värde och sin mening då de lätt kan ställas i hyllan och bara samla 

damm (Morgan & Pritchard 2005). Vidare forskning som vi anser skulle vara 

intressant är att undersöka vad som egentligen händer med motiven när souveniren 

får ett par år på nacken. Tidigare teorier menar på att de flesta souvenirinköp är 

spontana men vår undersökning visade att de var relativt många som ändå svarade att 

de hade planerat sitt inköp. Något som då skulle vara intressant är att kolla upp 

varför deras inköp var planerat och vad de hade köpt för objekt. 
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