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Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att utifrån resemotivet image studera på vilka sätt image och dess indelningar 

utgör faktorer när turisterna väljer destination att besöka. Med ‘dess indelningar’ syftar vi till att 

undersöka kognitiv och affektiv image har en betydande roll för människor bosatta i Sverige när de 

väljer att semestra i landet. Vidare har vi även för avsikt att studera och besvara om det finns likheter 

och/eller skillnader mellan olika demografiska grupper där kön och ålder ligger i fokus.  

 

Vi har grundat studien i fyra olika teman: Image, WOM/eWOM (Word of mouth/electronic Word 

of Mouth), Staycation och Resemotiv. Dessa teman är även de som utgör vår studies teoretiska 

ramverk. I denna studie har vi använt oss av en kvantitativ metod där vi valt att nyttja oss av en 

enkätstudie för att samla in data och studiens vetenskapsteoretiska förhållningssätt är 

socialkonstruktionism. 

 

Utifrån vårt syfte och frågeställningar har vi sedan valt att strukturera upp frågorna i enkätverktyget 

Survey & report och därefter har vår insamlade data analyserats med hjälp av verktyget SPSS för att 

nå fram till studiens resultat. Vårt resultat påvisar att image som resemotiv har en betydande roll när 

människor väljer semesterdestination inom Sverige. Däremot syns det att image som eget begrepp 

inte är välkänt bland våra respondenter när de får resonera kring sitt eget resemotiv. Vi diskuterar 

detta närmre i vårt analyskapitel vilket sedan övergår till att presentera våra slutsatser och förslag på 

framtida forskning. 

 

Nyckelord: Image, Kognitiv image, Affektiv image, WOM/eWOM, Staycation, Resemotiv 

 

  



 
 

Abstract 

The purpose of our study is to, based on the travel motive image, study in which ways image and its 

division constitute factors when tourists choose a destination to visit in Sweden. With ‘its division’, 

we aim to investigate whether cognitive and affective image has a significant role for people living in 

Sweden when they choose a vacation in the country. Furthermore, we also intend to study and 

answer whether there are similarities and/or differences between different demographic groups 

where gender and age are in focus. 

 

We have based the study on four different themes: Image, WOM/eWOM (Word of 

Mouth/electronic Word of Mouth), Staycation and Travel motives. These themes are also those that 

constitute the theoretical framework of our study. In this study, we have used a quantitative method 

in which we have chosen to use a questionnaire study to collect data and the study's scientific 

theoretical approach is social constructionism. 

 

Based on our purpose and questions, we have then chosen to structure the questions in the survey 

tool Survey & report and then our collected data has been analyzed with the help of the tool SPSS to 

reach the study results. Our results show that image as a travel motive plays a significant role when 

people choose a holiday destination within Sweden. On the other hand, it seems that image as its 

own concept is not so well known among our respondents when they can reason about their own 

travel motive. We discuss this in more detail in our analysis chapter, which then moves on to present 

our results and proposals for future research. 

 

 

Keywords: Image, cognitive image, affective image, WOM/eWOM, Staycation, Travel motives  



 
 

Förord 

Efter tidigare uppsats vi genomfört som berört ämnet image, då med en utgångspunkt från aktörer, 

hade vi en önskan att fördjupa oss i ämnet image, men den här gången med ett fokus på turisters syn. 

Begreppet image är något som följt oss under dessa tre år på Turismprogrammet i vilket det har 

funnit vårt intresse att undersöka vidare. Vi har med denna uppsats önskat att lyfta fram människor 

som är bosatta i Sverige och deras syn på image efter att tidigare teorier mestadels varit inriktade på 

utlandet. Under studiens gång har vi upplevt att begreppet image i vissa avseenden varit svårtolkat 

både för oss som författare såväl bland respondenter, då begreppet har en bred innebörd. 

Utmaningen som det innebar var både lärorikt och intressant att ta sig an.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som med nyfikenhet och glädje tagit sig tiden att besvara 

vår enkät för att göra denna studie möjlig. 

 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Mats Nilsson som med sina erfarenheter och 

engagemang hjälpt oss i rätt riktning för att studien ska bli så bra som möjligt. Vidare vill vi även 

tacka Laila Gibson, Svante Karlsson och Jari Appelgren som antingen under seminarier eller 

handledningar varit ett stort stöd. 

 

Karlstads Universitet, 20 maj 2021 

 

Andreas Ekängen & Björn Friberg  
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1.Inledning 

2020 var ett år som inte liknar något annat i vår historia. Det kännetecknande kom att bli en global 

pandemi orsakat av viruset COVID-19 vars överordnade uppgift för det kollektiva och gemene 

person kom att bli att förhindra smittspridningen i samhället. Framför allt tog denna uppgift sig 

uttryck i begrepp som social distansering och begränsad mobilitet eller ingen mobilitet alls. 

Begrepp vars innehållsliga motsats är centrala vid vårt resande. Med denna samhällsutveckling 

färskt i minnet verkar det idag som att 2021 inte kommer skilja sig från föregående år rörande 

frågor som social distansering och mobiliteten. Det resande som de flesta av oss tidigare kände 

igen verkar åtminstone ännu få vänta ett tag på sin återkomst. United Nations World Tourism 

Organisation (2021) diskuterar om pandemins effekter på turismen och hur aktörer kommer 

behöva i sitt arbete med att ställa om alternativt tänka om: 

This crisis is an opportunity to rethink the tourism sector and its contribution to the people and planet; an 

opportunity to build back better towards a more sustainable, inclusive and resilient tourism sector that ensure the 

benefits of tourism are enjoyed widely and fairly (UNWTO 2021). 

Med detta i åtanke går det att se att allt fler under förra året kanske nödgades att om semestra, välja 

att semestra och därmed uppleva platser hemmavid istället för den traditionella utlandssemestern. 

Konsekvensen av när människor istället väljer att semestra i sitt eget land blir det en minskning av 

utlandsresor. Vidare är en god effekt av vårt förändrade resande att trycket på miljön minskar. De 

Bloom m.fl. (2016) menar att semestrar som sker nära eller på sin egen hemort kräver lite eller 

ingen fysisk resa alls och anses därför som mer miljövänligt än utlandsresor. Även om statistik 

utifrån antal gästnätter i Sverige visar på en avsevärd minskning under perioden mars till december 

2020 som följd av den rådande pandemin, fortsatte ändå svenskar till viss mån att resa inom landet. 

Gästnätter i Sverige genomförda av bosatta i Sverige under mars till december uppgick till drygt 

38 miljoner vilket var en minskning med 24 % jämfört med året innan. Tillsammans med att 

gästnätterna i Sverige minskade under 2020, sjönk även logiintäkterna markant för kommersiella 

boendeanläggningar. Denna drastiska minskning av intäkter kan ge en förståelse för betydelsen 

som turismen har på samhällsekonomin då intäkterna sjönk med ca 14 miljarder under 2020 

(Tillväxtverket 2021). 

Att vi reser kan vi således konstatera av ovanstående resonemang men vad är det som påverkar 

vart vi reser? Chen och Tsai (2007) väljer att något förenklat lyfta fram en destinations image som 

en avgörande faktor till varför människor väljer att resa till en plats. Image är något som definieras 
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och anses vara en individs mentala känslor, kunskap och övertygelser samt den övergripande 

uppfattningen i samhället av en specifik destination (Kanwel m.fl. 2019). Det är därför viktigt att 

inse och på vilket sätt skapandet av image kan påverkas genom olika sätt där affektiva och kognitiva 

faktorer beskrivs som centrala (McCartney 2008). Vidare lyfts det i litteraturen att den etablerade 

imagen av en utvald destination blir kraftigare genom att förväntningen att uppleva eller se något 

specifikt är högre (Heldt Cassel 2011). I det moderna samhälle vi lever i med dess tillgång till 

internet och sociala medier har medfört att både sökandet och spridningen av information ökat 

markant. I detta sammanhang är det viktigt att lyfta fram WOM (Word of mouth) vilket är ett 

fenomen som enligt Nyilasy (2006) definieras som en interpersonell kommunikation mellan minst 

två parter där förmedlaren inte är någon kommersiell kommunikatör. WOM har historiskt haft 

stor betydelse vid spridningen av kunskaper om skilda platser. Fenomenet har numera även 

utvidgats och letat sig in på internet i samband med dess utveckling och beskrivs där i stället som 

eWOM (Electronic word of mouth). Kanwel m.fl. (2019) argumenterar för att eWOM tillsammans 

med turistnöjdhet fullständigt förmedlar en sammansättning där image och intentionen att besöka 

påverkas positivt eller negativt. 

Ett fenomen som under senaste året växt fram allt mer och blivit en trend är staycation. Staycation 

beskrivs som en semesterresa nära sitt hem där utforskning av närliggande miljöer vanligtvis utgör 

det starkaste exemplet på vad som inkluderas i begreppet. Dock framhävs ytterligare exempel på 

definitioner av staycation där det beskrivs i termer av en semesterresa inom hemlandet som görs 

med en ungefärlig radie på 50 mil från sitt hem (James, Ravichandran, Chuang & Bolden 2017). 

Det är den senare definitionen av begreppet som föreliggande uppsats valt att luta mot i sin 

förståelse av begreppet staycation. Oavsett vilken form av resande som studeras handlar resande 

först och främst om vilka faktorer som anses vara de avgörande för att människor väljer att företa 

en resa till en annan plats än sin hemmiljö. Dock konstateras det att människor gör sina val baserat 

på en kombination av olika resemotiv utifrån individuella/gemensamma intressen och val av 

destination att besöka. Enligt Dwyer (2018) är en stor faktor för individen vad som händer och 

har hänt på en destination. Vi har inte för avsikt att här och nu räknar upp ett antal exempel utan 

konstaterar helt enkelt att individers grundval och destinationers lockelser är mångfacetterat. Det 

går dock att fastställa att resemotiv både handlar om interna och externa drivkrafter, där den 

interna drivkraften innefattas av livsstil eller att enbart vilja bryta vardagsmönstret (Sirakaya 2001; 

Prayag & Ryan 2010). Externa drivkrafter handlar om det som attraherar till en destination, där 

image anses ha en central betydelse (Sirakaya 2001). I de fall en person har ingående kännedom 

gällande en destination anses den ha en stor betydelse hur en destinations image uppfattas för just 

den personen. En undersökning på unga studerande i USA visade att 66% av de tillfrågade inte 
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hade någon ingående kännedom om Turkiet vilket även har visat sig spegla benägenheten och 

motivet för unga studenter i USA att vilja resa till just Turkiet eller inte, där andra destinationer än 

Turkiet snarare väljs i stället (Sirakaya m.fl. 2001).  

1.1 Problemformulering 

I Sverige har vi haft en situation under modern tid av ett resande som ständigt ökat år efter år, det 

enda året som numera utgör ett undantag är pandemiåret 2020 där det i statistiken visat sig att en 

markant minskning skedde (Tillväxtverket 2021). Pandemin innebar begränsningar i resande vilket 

satte tydliga spår i Sveriges turismnäring. Det var inte ett tillstånd som totalt satte stopp på resandet 

men det har visat sig att antalet gästnätter av människor bosatta i Sverige minskade. I fallet kring 

internationella gäster visar det sig att gästnätterna är nästintill obefintliga efter mars månad 2020. 

Detta är något som bekräftas i statistiken på de resor som skedde inom Sverige. Dessa resor kan 

först och främst härledas till att bosatta i Sverige i högre grad valde att utifrån samhällets 

omständigheter semestra inom landets gränser. Det som främst anses skapa en önskan för 

människor till att resa tillskrivs inom turismforskning faktorer i personens hemmiljö i kombination 

med själva resmålet som tillsammans skapar resemotiv. Vi kommer i denna studie stanna vid att 

hemmiljön påverkar men har för avsikt att fokusera på imagens del i skapandet av resemotiv. 

Redan idag utgör ämnet ett brett forskningsfält och som lyfts i många tidigare studier på olika sätt. 

Det finns till och med forskare som går så långt som att konstatera att imagen är den mest 

avgörande faktorn. Som exempel, enligt Chen & Tsai (2007) lyfts image fram som den avgörande 

faktorn när människor reser. Imagen av en destination kan dock formas på olika sätt. Hunt (1975) 

menar vidare att åsikter hos potentiella turister gällande miljö, klimat och människor på en specifik 

destination är bidragande till formandet av image. Image är inte odelbar i sig själv utan när det 

gäller människors åsikter och förväntningar av en destination kan image delas in utifrån två synsätt 

på vad som driver processen antingen affektiv eller kognitiv image (McCartney 2008). Många 

tidigare studier konstaterar att image har en stor och viktig betydelse hos människor vid sina val 

av resor där exempelvis Chen & Tsai (2007) belyser imagen som ett avgörande resemotiv. Men det 

framgår inte i forskningen ensidigt huruvida image har en avgörande roll eller inte när människor 

väljer att resa. Det är detta vi vill ta oss an att istället försöka oss på att bidra till att öka förståelsen 

huruvida imagens roll som resemotiv samt tydliggöra huruvida det faktiskt har en betydande roll. 

 

I dagens samhälle är möjligheten till information lättillgänglig med hjälp av verktyget internet och 

har än mer förstärkts i och med sociala mediers framfart. Kanwel m.fl. (2019) förklarar att 

information som sprids via eWOM är drivande för turister då det möjliggör att kunna dela med 
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sig av sina bilder, åsikter och tankar om en destination. Enskilda individer blir på så sätt aktiva i att 

sprida information och reflektioner med exempelvis hjälp av de enorma plattformarna Facebook 

och Instagram. Människor har idag en för dem lättåtkomlig bred marknad av destinationer att 

utforska för att kunna besöka. Det innebär att destinationerna idag är ställda inför en situation som 

kräver ett brett strategiskt arbete i sina försök att fånga vilka de avgörande faktorerna är för 

turisterna i deras val av resmål. Därmed går det inte bara för vår del att undersöka huruvida vissa 

resemotiv bidrar till benägenheten att besöka en destination utan även hur de får tillgång till 

informationen om densamma.  

Det finns ett begrepp som mer och mer har kommit i ropet den senaste tiden, nämligen Staycation. 

När det gäller staycation finns det en hel del tidigare teorier inom ämnet där bland annat James 

m.fl. (2017) menar att dess definition är komplex då det lyfts två typer av Staycation, där den ena 

tillskrivs som en semester på sin hemort och den andra inom en 50 mils radie inom sitt eget lands 

gränser. Flertalet teorier fokuserar på vad som innefattas av Staycation i andra länder än Sverige 

som exempelvis Knežević Cvelbar & Ogorevc (2020). Vi menar att det finns fog för att det delvis 

saknas forskning inom ämnet som fokuserar specifikt på Sverige och de människor som bor och 

reser inom landets gränser. Detta då vi vid genomsökning av teorier kring ämnet inte finner 

forskning som fokuserar utifrån turistens perspektiv. Vi anser att det är intressant att studera 

gällande svenskars resemotiv då staycation vuxit fram och blivit mer aktuell än någonsin. Inte 

minst är det intressant då turisten vanligtvis har ett oändligt utbud av destinationer att välja mellan 

världen över och behandlar olika resemotiv inför sitt val av vilken destination de önskar att besöka. 

Det brukliga är att teorier beskriver avgörande faktorer hos en destination som anses påverka 

besökaren att vilja resa till den destinationen. Teorierna lyfter fram faktorer som relaterar till livsstil, 

ålder och kulturell bakgrund som specifika resemotiv (Sirakaya m.fl. 2001; McCartney 2008). Men 

vi vill mena att resemotiv inte bara handlar om turistens egna motiv till en destination eller resa 

utan även destinationen i sig. Detta bekräftas även av Ekinci (2003) som belyser att aktörer vid en 

destination bör arbeta med destinationens image vid platsmarknadsföringen som i sin tur skapar 

betydelser och förhoppningsvis lockelser hos potentiella besökare. I de fallen väljer flertalet att 

beskriva det utifrån uppdelningen interna (som kan handla om till exempel livsstil) och externa 

(som handlar om attraktionen till en destination) resemotiv som centrala när människor väljer att 

resa i allmänhet (Sirakaya 2001). Vi vill istället lägga större fokus på externa faktorer och se om 

sådana resemotiv har större inverkan där image är ett centralt resemotiv som vi har för avsikt att 

analysera närmare. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen har för avsikt att belysa människors resemotiv, sett utifrån image, hos de bosatta i 

Sverige. Fokuset ligger därmed på destinationers image som resemotiv för människor, via studier 

av image utifrån indelningarna affektiv och kognitivt och dess bådas respektive inverkan. Studien 

kommer även att analysera begreppen WOM/eWOM och staycation genom dess bidragande 

effekt till image. Vidare finns avsikten att framställa likheter och/eller skillnader gällande 

resemotivet image mellan demografiska grupper utifrån kategorierna kön och ålder. 

Syftet med denna uppsats är således att utifrån resemotivet image studera på vilka sätt image och 

dess indelningar utgör faktorer när turisterna väljer destination att besöka samt om det finns 

likheter och/eller skillnader mellan olika demografiska grupper. 

Frågeställningar: 

Vilken betydelse har image och dess indelningar som resemotiv hos bosatta människor i Sverige 

när de semestrar inom landet? 

Går det att finna likheter och/eller skillnader gällande resemotivet image beroende på kön 

och/eller åldersgrupper? 

1.3 Avgränsning 

I denna studie har vi valt att avgränsa vår undersökning till människor bosatta i Sverige och då 

studera resemotiv för semestrar som sker inom landets gränser. Uppsatsens syfte och 

problemställning är tänkt att kunna rikta in sig på att kunna generalisera dessa frågor på en större 

population, detta har gjort att vi anser att en kvantitativ metod passar bäst för att kunna besvara 

dessa. Detta på grund av att svenskars resor inom landets gränser tidigare inte varit så pass aktuellt 

som det varit nu tillsammans med det senaste året. Samhällsläget med en smittspridning av 

COVID-19 har mer eller mindre omöjliggjort resor utomlands och även begränsat vårt resande 

inom landet. Vi är medvetna om att betydelsen av denna pandemi påverkat reseindustrin vilket vi 

tar med oss som en bakgrundsfaktor men vi har ej för avsikt att specifikt studera COVID-19 och 

dess konsekvenser. Vi vill i denna studie se hur befolkningen i olika åldrar och kön väljer 

destination att resa till i Sverige, resor som blivit alltmer koncentrerat till Sverige efter att pandemin 

slog till. Fokuset på kön och ålder har vi valt för att identifiera likheter/skillnader mellan de olika 

demografiska grupperna. I olika teorier lyfts det fram hur olika resemotiv bidrar till att öka 

benägenheten för en turist att besöka olika destinationer och att destinationer behöver arbeta med 

dessa resemotiv för att kunna stärka sin konkurrenskraft. Vi kommer primärt att fokusera på 
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destinationers image som resemotiv för människor, via studier av image utifrån indelningarna 

affektiv och kognitivt och dess bådas respektive inverkan. De resemotiv vi kommer att undersöka 

är främst de som lockar turisten till en destination och inte deras egna motiv där exempelvis egen 

ekonomi och livssituation innefattas. Med hjälp av begrepp som WOM och eWOM vill vi även se 

hur information sprids och tas emot av besökare. Eftersom vår primära del inte handlar om att ta 

reda på om människors informationssökande har vi valt att avgränsa oss till WOM och eWOM 

som primära delar då vi vill se om sambandet mellan just WOM/eWOM och image har betydelse. 

1.4 Disposition 

Inledningskapitlet lyfter en bakgrund som berör valet av ämne samt förklarar studiens relevans. 

Genom en förklarande inledning kring vår studie har en problemformulering gjorts som kopplas 

samman till relevanta begrepp för studien. Sedan har ett syfte formulerats för att belysa vad som 

kommer att studeras samt vad utfallet av studiens resultat ska påvisa. Frågeställningarna kopplas 

även de samman med syftet för att kunna konkretisera vad vi faktiskt ämnar svara på i slutändan 

när studien är genomförd. 

 

Teorikapitlet Detta kapitel har för avseende att ge läsaren en allt djupare och grundläggande 

kunskaper och förståelse för studiens ämne, det presenteras med hjälp av de centrala teoretiska 

begreppen för studien där vi i ett inledande avsnitt diskuterar dessa. De 4 centrala begrepp som 

tas upp är resemotiv, image, wom/ewom och staycation dessa är de teman som följs under senare 

delar under studien. Teorikapitlet har vi valt att ha före metodkapitlet då vi med hjälp av detta har 

arbetat fram vår enkät och därför ger det läsaren möjlighet till att förstå bakgrunden till de frågor 

som är ställda. 

 

Metodkapitlet redogör för studiens vetenskapliga förhållningssätt där vi motiverar och presenterar 

hur vi valt att tolka och använda det. Vidare beskriver detta kapitlet utformningen av vår enkät 

samt hur den besvarats och sedan även hur den analyserats. Vi diskuterar även hur vi 

operationaliserat vårt syfte och frågeställningar samt det urval vi förhållit oss till.  Kapitlet avslutas 

med diskussion av vald metod samt etiska aspekter att förhålla sig till. 

 

Empirikapitlet redovisar vårt insamlade material från enkäten och inleds med ett avsnitt med 

grundläggande data om respondenterna där enkätens urval presenteras där kön och ålder ingår. 

Därefter lyfts vårt insamlade material och redovisas utifrån våra fyra teman: image, WOM/eWOM, 

staycation och resemotiv. Resultatet redovisas i ett antal diagram och tabeller för att tydliggöra 

materialet.  
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Analyskapitlet tar avstamp i både empiri och teori, där det insamlade materialet analyseras och 

kopplas samman med det teoretiska ramverket för att identifiera likheter/skillnader. Vidare 

analyserar empirin och teorin utifrån vårt syfte och frågeställningar för att kunna leda fram till de 

slutsatser som redovisas i slutsatskapitlet. 

 

I Slutsatskapitlet besvarar vi studiens frågeställningar och våra reflektioner av studien. Kapitlet 

avslutas sedan med förslag för framtida forskning. 
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2.Teori 

I detta teorikapitel lyfts först imagebegreppet ur ett turismvetenskapligt perspektiv där även kognitiv 

och affektiv image presenteras. Därefter presenteras WOM/eWOM (Word of Mouth/ electronic 

Word of Mouth) som påverkande faktor till image och resemotiv. Vidare lyfts begreppet Staycation 

som omfamnar resandet inom gränserna av Sverige. Sista avsnittet i teorikapitlet resemotiv som 

beskriver vad människor har för anledning till att vilja resa till en specifik destination samt kopplar 

samman image och WOM/eWOM. 

 

För att kunna koppla samman vår empiriska undersökning till våra forskningsfrågor i vår studie 

har vi valt ut teoretiska fält som ger oss större förståelse för vårt valda ämne. Vi har fyra 

huvudsakliga begrepp som sätter grund för vår teoretiska anknytning, och som även involverar vår 

studies syfte. Dessa är ‘image’, ‘WOM/eWOM’ (Word of mouth/electronic Word of mouth), 

‘Staycation’ och ‘resemotiv’. Med de teoretiska utgångspunkterna ska vi redovisa argument och 

forskning som ger kunskap och begreppsförståelse som skapar en förståelse och ett redskap vid 

analysen av empirin utifrån studiens syfte.  

 

Begreppet image är ett av våra mest centrala i studien, därför behöver vi förklara begreppet för att 

förstå dess beståndsdelar och vad som kännetecknas. Samtidigt är det viktigt att förklara hur image 

kan påverka människors uppfattning av destinationer genom exempelvis förväntningar samt dess 

affektiva och kognitiva faktorer som spelar en stor roll. Hade vi inte involverat teoretiska 

anknytningar till image hade vår studie blivit relativ bristfällig då den utgör en av de större delarna 

i forskningsfrågorna och syftet. Vårt andra begrepp är WOM/eWOM som blir viktigt i det här 

avseendet då människors image och uppfattning av destinationer kan formas med hjälp av andra 

individer. WOM/eWOM har en effekt av att vara bidragande i beslut då människor gärna vill höra 

andra tankar och recensioner innan det definitiva beslutet tas. Genom kopplingen till 

WOM/eWOM som teoretisk anknytning stärker vi kopplingarna till hur människors uppfattning 

och förväntningar genom imagen av en destination kan formas eller se ut. Återigen ger det oss en 

möjlighet att koppla samman detta begrepp till image som avgörande faktor eller ej då vi i 

analyskapitlet ämnar ställa undersökningen mot teorins argument. Vårt tredje begrepp är 

Staycation, som i vårt fall knyter an till semesterresor inom Sveriges gränser. Genom att vi lyfter 

detta begrepp stärker vi sambandet med studiens syfte som riktar in sig på bosatta människor i 

Sverige och deras motiv till resor. Vidare till vårt fjärde huvudsakliga begrepp, resemotiv är 
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specifikt detta begrepp en sorts samling av människors anledningar till att resa och besöka en 

destination. I vårt fall lyfts framförallt resemotiv med koppling till image och intentionen att 

besöka. Här blir det viktigt att identifiera teoretisk anknytning som visar att image är ett viktigt 

eller icke viktigt resemotiv hos människor för att på så sätt kunna möta det som sägs i vårt 

analyskapitel där vi kan se eventuella samband eller mönster till svaren som vi får i vår empiriska 

undersökning. 

2.1 Image  

Begreppet image kan i vissa fall ha flera olika definitioner och är även synonyma med andra 

begrepp ibland, men för att inte blanda in begrepp som kopplas till andra perspektiv benar vi ut 

skillnaden mellan image och profil som oftast kan liknas vid varandra. Enligt Heide (2011) brukar 

oftast image definieras som den bild och uppfattning olika grupper har av en organisation, medan 

profil står för den bild som ledningen för en organisation önskar att andra har (Heide 2011). När 

det gäller definitionen av image ur ett turismvetenskapligt perspektiv, definieras det som en 

individs mentala känslor, kunskap och övertygelser samt den övergripande uppfattningen om en 

specifik plats eller destination (Kanwel m.fl. 2019). De potentiella turisternas åsikter när det gäller 

klimat, miljö och människor på en specifik destination anses vara en stor bidragsfaktor i 

formeringen av image och uppfattningar som kan försämra eller i stället bidra till en framgångsrik 

utveckling av en destination (Hunt 1975).  

Enligt McCartney (2008) genomförs skapandet av image huvudsakligen genom personliga faktorer 

som exempelvis psykologiska och sociala faktorer men även affektiva och kognitiva. Den affektiva 

imagen handlar om människors känslor och känslomässiga svar till en specifik destination, medan 

den kognitiva imagen i stället innebär att en utvärdering av en destinations upplevda kännetecken 

görs oavsett om individen har besökt destinationen tidigare eller inte (Stylidis, Woosnam, Ivkov & 

Kim 2020). Dock argumenteras det för att den kognitiva komponenten i en image har ett starkt 

inflytande och även en positiv effekt på den affektiva imagen av en destination. Det beskrivs även 

att den kognitiva imagen har större påverkan jämfört med det helhetsintryck som människor har 

av en destination. Detta beskrivs som en partiell medieeffekt av affektiv image på den helhetsimage 

som finns som skapar människans beteende (Papadimitriou m.fl. 2018).  

Bigné m.fl. (2001) lyfter att det är imagen av en specifik destination som skapar besökares 

förväntan i form av kvalitet och tillfredsställelse. Vidare argumenterar och redovisar författarna att 

en destinations image har en positiv effekt på turisters beteende och utvärdering av en plats. 

Genom förbättringar av den övergripande imagen som den enskilde individen har av en plats, 
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förbättras även individens rekommendationer och avsikten att faktiskt återvända eller ej till samma 

plats i framtiden. Kvalitet och tillfredsställelse anses vara av stor vikt i påverkandet av ett specifikt 

beteende (Bigné m.fl 2001). 

Desto högre en förväntan är på att uppleva eller se något specifikt på en utvald destination, desto 

mer väletablerad image har specifikt den utvalda destinationen. Om besökaren byggt upp en 

förväntan av att uppleva en lantlig idyll med små röda stugor blir det specifikt detta som turistens 

förutfattade image är om destinationen. Samtidigt beskrivs det som att imagen av en destination 

skapas som en helhet genom både media och marknadsföringen på så sätt att föreställningar om 

platsen kan uppstå, men även den image som finns etablerad i medvetenheten hos den potentiella 

besökaren. Genom dessa två grundpelare ramas destinationen in och definierar vad som hör till 

destinationen, men även indirekt vad som inte hör hit (Heldt Cassel 2011). 

När det gäller skillnader och likheter på demografiska grupper som kön och ålder med koppling 

till image har det påvisats att kön och ålder kan påverka den image som en specifik individ har. 

Dessa beskrivs som kontrasterande där skillnader i upplevd image av en destination mellan kön- 

och ålderskategorier vid flertalet tillfällen har konstaterats (Beerli & Martin 2004). Exempelvis 

lyfter Chi (2011) att demografiska skillnader med inriktning på kön är väldigt stor. Här beskrivs 

det att kvinnor har en större och mer positiv image av specifika destinationer jämfört med män. 

Dock påvisas det att skillnaden mellan åldersgrupper inte går att identifiera, vilket istället beskrivs 

att yngre och äldre åldersgrupper är mer homogena när det gäller image av en destination (Chi 

2011).  

2.1.1 Kognitiv image 

Kognitiv image handlar om den utvärdering som görs utifrån en destinations uppfattade 

kännetecken oavsett om en individ har besökt den specifika destinationen som det handlar om 

tidigare eller ej. Exempelvis har det visat sig att ingående kännedom av en destination har en positiv 

effekt på den kognitiva komponenten. Men det beskrivs ytterligare att den kognitiva imagen är den 

största och viktiga komponenten hos människor med låg lojalitet till en specifik destination  

(Stylidis m.fl. 2020).   

Enligt Zhang, Chen & Li (2019) beskrivs det att den övergripande imagen av en destination formas 

genom bland annat interaktion via kognitiva komponenter. Exempelvis lyfts det att fotografier 

kopplas samman med turisters uppfattning och känslor till turistmål. Genom detta skapas en 

kognitiv kännedom om en destinations image som på det sättet förmedlar imagen vidare. 
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Något som ofta belyser fotografier är semiotik, som definieras som läran om tecken och symboler 

för representation. På många destinationer i världen finns det symboler som i större bemärkelse 

tar över kopplingen till den specifika destinationen det handlar om. San Francisco ses som ett 

exempel där själva staden oftast inte ses som en symbol, utan i stället är exempelvis Golden Gate 

Bridge en symbol som direkt ger ett kännetecken till staden (MacCannell 2013). Enligt Tresidder 

(2011) beskrivs det att den information och fotografier som fanns tillgänglig innan backpackers 

resa till Australien, hade en stor inverkan på vart i Australien de valde att besöka samt vilka typiska 

fotografier de valde att ta. I det här fallet fastställdes det även att de destinationer som har en stark 

och dominerande image som exempelvis Sydney Harbour Bridge och Eiffeltornet i Paris lockade 

stora mängder besökare för att kunna visa andra människor att de varit på destinationen genom 

fotografier, vilket i sin tur bidrar till en semiotisk markör för just dessa destinationer (Tresidder 

2011). Avslutningsvis går det att beteckna att genom semiotiken går det att koppla samman 

människors föreställningar till specifika destinationer och dess geografiska miljö (Gren & Hallin 

2003).  

2.1.2 Affektiv image 

Till skillnad mot kognitiv image som bland annat handlar om kännetecken av en destination där 

symboler räknas in, handlar affektiv image istället om människors känslor och känslomässiga svar 

till en destination (Stylidis m.fl. 2020). Att mäta just affektiv image görs vanligtvis genom 

kopplingar till upphetsning och valens. Många av de kopplingar som görs till affektiv image är 

svåra att definiera då det handlar om känslor men det går att se att det motiveras ofta med hjälp 

av till exempel avkoppling, sociala och intellektuella sammanhang (Pan 2019).  

När det gäller människor med hög lojalitet till en destination visar det sig att den affektiva imagen 

har större slagkraft i jämförelse med den kognitiva imagens betydelse och affektiv image anses 

även vara viktigt vid val av destinationer att besöka (Stylidis m.fl. 2020; Pan 2019). Tidigare 

forskning visar på att cirka 30 procent av mänskliga beteenden och beslut tas på rationella grunder 

vilket antyder på att kundlojalitet och beslut om vad de ska lägga sina pengar på tas via emotionella 

faktorer (Pan 2019).  

2.2 Word of mouth & Electronic Word of mouth 

WOM (Word of mouth) är ett komplext begrepp som anses ha en svårdefinierad betydelse. Men 

en generell definition på fenomenet beskrivs som en interpersonell kommunikation mellan en 

förmedlare och mottagare om en specifik produkt eller tjänst, där förmedlaren inte innefattar en 
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roll som kommersiell kommunikatör. Det kan istället handla om åsikter från sina nära vänner 

(Nyilasy 2006). WOM anses vara en av de mest effektiva marknadsföringssätten som existerar för 

varor och tjänster (Papadimitriou, Artemisia och Apostolopoulou 2018). Vidare har fenomenet 

kring WOM utvecklats ytterligare i samband med medias framfart i samhället, där eWOM har växt 

fram och blivit alltmer vanligare (Kanwel m.fl. 2019). Även eWOM beskrivs som en representation 

för kommunikationen där makten förflyttas från företag till konsumenter (Minazzi 2015). 

Den inverkan som WOM har, beskrivs som att den affektiva imagen påverkar WOM som ett 

resultat av lojalitet mot en destinations varumärke som visar tydlighet på att en direkt koppling 

finns mellan WOM och den affektiva imagen (Papadimitriou m.fl. 2018). 

Kanwel m.fl. (2019) beskriver att eWOM (Electronic word of mouth) ses som en drivande faktor 

att sprida vidare information när det gäller nivån på nöjdhet hos turister. Det menas att turister 

möjliggör att inspirera andra potentiella resenärer genom att dela med sig av personliga känslor av 

destinationens image. Genom eWOM och turistnöjdhet sker en fullständig sammansättning där 

image och avsikten att vilja besöka påverkas (Kanwel m.fl. 2019). Dock argumenteras det för att 

WOM med negativ anknytning inte nödvändigtvis behöver försvaga andra människors 

uppfattning. De meddelanden som sprids via WOM anses behöva vara välstrukturerade och 

logiska för att de ska vara nog effektiva att sänka andra människors attityd och uppfattningar 

(DeCarlo m.fl. 2007). Men en destinations image beskrivs vara mer skör, då negativ spridning av 

WOM kan ha en överväldigande effekt, om missnöje och negativa kommentarer sprids av besökare 

och deras upplevelser (Litvin, Goldsmith & Pan 2008). Enligt Minazzi (2015) är inflytandet av 

negativa WOM-rekommendationer större jämfört med positiva WOM-rekommendationer på 

grund av dess skadliga inverkan det kan leda till. Dock finns det även exempel som Litvin m.fl. 

(2008) lyfter på positiv WOM-rekommendationer där det visat sig att bland annat en majoritet av 

västra Australiens besökare valt destinationen på grund av WOM. Men en farhåga som kan uppstå 

i samband med ”för mycket” positiva WOM-rekommendationer är att förväntningarna på 

destinationen kan öka markant. Detta kan i sin tur leda till att det blir mycket svårare att kunna 

uppfylla och tillfredsställa dessa förväntningar (Litvin m.fl. 2008). 

En stor skillnad mellan WOM och eWOM är att det ofta är en betydande skillnad vem avsändaren 

i budskapet är (Minazzi 2015). eWOM som exempelvis innefattar hemsidor där recensioner av 

destinationer förekommer kan i vissa fall vara publicerade av anonyma källor vilket kan skapa 

bekymmer på dess trovärdighet. Det beskrivs därför att WOM som innefattar mer personlig 

kommunikation som exempelvis vänner och kollegor har en mycket större roll i påverkandet hos 

mottagaren jämfört med okända avsändare (Minazzi 2015). 
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2.3 Staycation 

Begreppet staycation och dess innebörd är något som växt fram väldigt stort sedan COVID-19 

pandemin tog fart globalt. Samtidigt handlar det om ett komplext begrepp där innebörden ses på 

olika sätt. Definitionen på Staycation beskrivs som en semester med syftet att stanna hemma eller 

befinna sig nära sitt hem, dock samtidigt som miljön formas för en “vanlig” och traditionell 

semester där individer exempelvis hellre utforskar sina naturnära miljöer eller checkar in på ett 

hotell i samma stad för upplevelsens skull. Men med begreppets komplexa innebörd har det även 

myntats ytterligare definitioner där en annan betydelse beskrivs som att staycation innefattar en 

semesterresa som involverar minst en övernattning med en radie på 50 mil från sitt eget hem 

(James, Ravichandran, Chuang, & Bolden 2017). 

 

Även om Staycation är nytt för människor i allmänhet har fenomenet funnits flera år innan 2020 

när pandemin slog till. Genom en ökad popularitet kring staycation speglar det även av sig i hur 

bland annat städer väljer att marknadsföra sig, där ett större fokus har gått till att försöka locka 

människor till att resa och spendera pengar inom sitt eget land istället för att resa utomlands. 

Samtidigt beskrivs det att lågkonjunkturer och ekonomiska kriser bidrar till att staycation och dess 

efterfrågan ökar hos människor. Här beskrivs den amerikanska ekonomin som ett exempel där 

2008 var ett år som slog hårt på människor, företag och möjligheten att resa då landet drabbades 

av en stor lågkonjunktur (James m.fl. 2017). Att kris och lågkonjunktur förändrar människors 

resvanor bekräftas även av Knežević Cvelbar & Ogorevc (2020) där de beskriver hur pandemin 

med COVID-19 har lett till minskat resande världen över. Samtidigt lyfter de fram lösningen på 

problemet genom staycation där ett huvudsakligt exempel är att invånare i Slovenien fick ta del av 

kuponger och rabatter inom turismindustrin vilket kunde framställas som en succé för att till viss 

del kunna återhämta den hårt drabbade ekonomin som lågkonjunkturen bidrar till (Knežević 

Cvelbar & Ogorevc 2020). Valet av destination som människor står inför anses under kriser 

innebära att benägenheten för att genomföra en resa närmre hemmet växer sig större. Genom 

detta förväntas även inhemsk turism att växa sig större på grund av ekonomisk lågkonjunktur samt 

att segment där resenärer känner sig fria blir allt mer begränsad, exempelvis genom de restriktioner 

som COVID-19 inneburit (Papatheodorou, Rosselló & Xiao 2010; Fotiadis, Polyzos & Huan 

2020).  

2.4 Resemotiv 

Motivet till en resa kan ha en eller flera olika faktorer till det slutgiltiga valet. En stor faktor till 

beslutet innefattas ofta av att aktiviteter eller händelser sker på en destination i samband när 
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turisten förväntas besöka platsen. Men även tidigare händelser kan spegla motivet till att vilja resa 

till en specifik destination då exempelvis extrema händelser som en naturkatastrof har en möjlig 

påverkansfaktor också (Dwyer 2018). En av de mer avgörande faktorerna anses vara image. Det 

beskrivs att image innehar den viktigaste effekten på beteendemässiga avsikter, vilket i det här fallet 

handlar om intentionen att återbesöka eller att rekommendera destinationen som det handlar om 

(Chen och Tsai 2007). 

Image och dess förväntningar av en specifik destination anses vara differentierad beroende på 

vilken kulturell bakgrund en människa har samt var individen är bosatt (McCartney 2008). Men 

skiljaktigheter mellan de olika könen identifieras även vara en central roll när det kommer till 

resemotivationen som påverkas och formas genom image och dess förväntningar. Wang, Qu & 

Hsu (2016) beskriver att ur den manliga synpunkten, anses reklam vara en mer inflytelserik källa 

för information när utvecklingen av kognitiva värderingar görs av en destination. Kvinnorna lägger 

i stället större vikt på WOM (Word of Mouth) som informationskälla (Wang m.fl. 2016). Även 

ålder och livsstil har identifierats som viktiga delar att förstå när det kommer till resemotivet och 

image. Distinkta värdesystem, attityder, beteende och tro anses vara avgörande där subkulturer 

skapas och på följaktigt sätt kan det finnas framstående skillnader i behov och önskemål mellan 

åldersgrupper (Sirakaya, Sonmez & Choi 2001). Men även enkla motiv som att enbart vilja ‘bryta 

vardagsmönstret’ anses vara en drivkraft som är central bland människor (Prayag & Ryan 2010). 

Sirakaya m.fl. (2001) beskriver att imagen av specifika turismprodukter tillsammans med resenärers 

egen uppfattning gällande destinationer, spelar en stor roll i valet av destination hos potentiella 

besökare. Vidare redovisas en undersökning på unga studerande från USA och deras uppfattning 

om Turkiet som land och benägenheten att resa dit. Tydligt här är att 66 % av de tillfrågade inte 

hade någon ingående kännedom om landet, vilket i sin tur även visar sig i valet av Turkiet som 

resmål i framtiden där ”inte alls troligt” erhåller majoriteten. Den ingående kännedomen beskrivs 

som en viktig del när det kommer till att forma sin image och uppfattning, men även dess påverkan 

på val av destination anses vara en faktor som imagen av den specifika destinationen hjälper till 

med (Sirakaya m.fl. 2001). Även Stylidis, Woosnam, Ivkov & Kim (2020) konstaterar att den 

övergripande kännedomen av en specifik destination är oerhört viktig i utvecklingen av både 

kognitiv och affektiv image.  

För att ge ett ytterligare exempel på resemotiv, klargör Brunlöf & Rydiander (2016) hur svenskars 

resemotiv till Mallorca sett ut under 2010-talet. Utöver Mallorcas klimat som var störst bland 

respondenterna tar även destinationens image eller som författarna benämner det, rykten och andras 

åsikter stor plats i respondenternas val av Mallorca som destination hos de svenska turisterna. Även 
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resebolagen belyser att tillsammans med Mallorcas avstånd och säkerhet, är destinationens rykte 

avgörande till de svenska turisternas val av Mallorca (Brunlöf & Rydiander 2016). 

De fyra teoretiska begreppen som vi har presenterat i kapitlet kommer att fungera som vår 

teoretiska utgångspunkt för vår studie. Vidare kommer begreppen återigen lyftas, där de först 

återfinns i kapitlet 3.3 operationalisering, där det förklaras hur teorierna kopplas samman med 

våra frågeställningar bland annat. Vidare kommer de centrala begreppen även att återfinnas i 

samma tematiska följd i både empiri- och analyskapitlet där de ska fungera som en grund i att 

sedan kunna utvinna studiens slutsatser. 
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3.Metod 

I följande metodkapitel kommer vi inledningsvis att presentera uppsatsens förhållningssätt vilket är 

konstruktionism, därefter följer vårt angreppssätt som är en abduktiv ansats. Vidare förklaras 

operationalisering av vårt syfte och frågeställningar följt av enkät som kvantitativ metod. Därefter ges 

en genomgång av studiens urval, analys av data och validitet och reliabilitet. Avslutningsvis redogörs 

vår metoddiskussion tillsammans med för- och nackdelar med vald metod samt etiska reflektioner. 

3.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

Vårt syfte med denna studie är att utifrån resemotivet image studera på vilka sätt image och dess 

olika indelningar utgör faktorer när turisterna väljer destination att besöka. Samt om det finns 

likheter och/eller skillnader bland olika demografiska grupper med fokus på kön och ålder. Utifrån 

vårt formulerade syfte förhåller sig vår studie till socialkonstruktionism. Konstruktionism är en 

ontologisk ståndpunkt som handlar om att sociala fenomen och dess mening är någonting som 

sociala aktörer fortlöpande får till beskaffenhet. Vidare beskrivs det att förhållningssättet via sociala 

fenomen tillsammans med kategorier inte bara formas via socialt samspel, utan att de även befinner 

sig i en situation av kontinuerlig bearbetning (Bryman 2018). Konstruktionism kan även kopplas 

och kallas för konstruktivism eller interpretism (Smith 2016). Konstruktionismens motsatser är 

objektivism och realism, där objektivism istället säger att sociala företeelser är oberoende av sociala 

aktörer, vilket även realismen menar där verkligheten existerar oberoende av observatören 

(Bryman 2018; Ingemann 2016). Konstruktionismen förklarar istället att de kategorier som 

människor använder sig av för att kunna skapa förståelse för den sociala och naturliga realiteten 

som grundprincip utgörs av sociala produkter. Kategorierna anses inte ha några inbyggda eller 

självklara essenser. Istället konstrueras dess mening genom samspelet med andra människor där 

den sociala konstruktionen skapas (Bryman 2018). 

 

Konstruktionismen beskrivs framför allt som en kvalitativ karaktär, dock är det viktigt att lyfta upp 

det faktumet att inriktningar och dess forskningsmetoder inte är självklara och fastställda 

tillsammans. Med tanke på att vi valt en kvantitativ inriktning i vår studie betyder det inte att 

konstruktionismen är fel utgångspunkt. Det beskrivs att distinktionen mellan forskningsmetoder 

och inriktning samtidigt innefattas av varandras prägel på undersökningen (Bryman 2018). 

Forskare med konstruktionism som inriktning beskrivs även ha en tendens att inte se kvalitativ 

metod som något primärt utan kvantitativ metod anses också vara av lika stor vikt inom 
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förhållningssättet (Gergen 2004). Således ser vi hur vi kunnat använt oss utav en kvalitativ eller 

kvantitativ metod men då vi har för avsikt att kunna generalisera svaren på en större population 

anser vi att den kvantitativa metoden ger oss en bättre väg att kunna besvara vårt syfte på. 

3.2 Induktiv ansats 

Vår uppsats kommer utöver det vetenskapliga förhållningssättet även grunda sig i en induktiv 

ansats. Inriktningen med induktivt avstamp är mer utforskande och syftar till att skapa material 

utifrån insamlade uppgifter. Vidare grundar sig även induktiv ansats med “utforskning” för att 

forskaren möjligtvis inte vet vad den rätta åtgärden kan vara i jämförelse med den deduktiva 

ansatsen som framförallt syftar till hypotesprövning som inriktning (David & Sutton 2016). I en 

induktiv ansats börjar ofta studien med en fråga för att sedan röra sig vidare mot en analys av 

frågan till att besvara den (Veal 2017). I vårt fall har vi tagit en utgångspunkt i våra frågeställningar 

för att sedan samla in önskade data för att kunna besvara den. Detta med liknelser kring vad Veal 

(2017) belyser som menar att förklaringen på din fråga kommer ur datan. Även Gren & Hallin 

(2003) belyser att induktiv ansats handlar om att datan som avses att samlas in analyseras som leder 

till slutsatser där empiriska generaliseringar kan göras. Vår uppsats kommer inte rikta in sig på att 

söka luckor eller felaktigheter i någon annans forskning utan vi vill med denna uppsats komplettera 

redan befintlig forskning genom att bidra med underlag inom betydande roller i människors 

resemotiv. Däremot kommer vi i analyskapitlet ställa empirin mot den tidigare forskning för att 

jämföra om dessa teorier stämmer överens med vår empiriska undersökning.  

3.3 Operationalisering 

Operationalisering handlar om att identifiera och ta fram begrepp ur den teoretiska forskningen, 

vilket den fortsatta undersökningen tar avstamp i. Vidare handlar det om att komma fram till 

begrepp som kopplas till problemformuleringen. Ejlertsson (2014) förklarar att du även behöver 

bryta ned dina frågeställningar i mindre beståndsdelar för att kunna täcka in varje del. En av de 

viktigare delarna är att klarlägga begreppens omfattning eller definition för att göra det tydligt vad 

de handlar om och vilket syfte de har i undersökningen. Identifieringen av centrala begrepp har 

brutits ut på så sätt att vi läst och tagit tidigare teoretisk forskning i beaktning där flertalet av 

begreppen kopplas samman. När begreppen sedan är identifierade har man skapat sig variabler 

som blir centrala för undersökningen och för att vara säker på att du valt ut rätt begrepp är det 

viktigt att se till att variablerna är relevanta för frågeställningen (Eliasson 2018). Dock behöver 

komplicerade frågeställningar ibland brytas ner i flera olika delkomponenter innan de konkreta 

frågorna konstrueras. Det är viktigt att hela problemområdet i operationaliseringen täcks in samt 
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att kvaliteten på frågorna bör ställas på ett bra och förståndigt sätt så att respondenternas svar blir 

bra (Ejlertsson 2014). För att exemplifiera har vi utformat vår enkätundersökning på ett sätt som 

ger respondenten bättre förståelse, samtidigt som vi har brutit ner vår konkreta frågeställning till 

mindre delkomponenter för att kunna täcka in svaren på ett större och skiljaktigt sätt. I stället för 

att be respondenterna svara på “är image en avgörande faktor för dig?”, har vi i stället brutit ned 

denna breda fråga till flera olika, för att bättre kunna identifiera viktiga delar men även samband 

och mönster.  

 

I vår studie har vi två frågeställningar som vi har formulerat utifrån problem, syfte och den tidigare 

forskning som finns inom ämnet. Vår första frågeställning är formulerat enligt följande: “Vilken 

betydelse har image och dess indelningar som resemotiv hos bosatta människor i Sverige när de 

semestrar inom landet?”. Begreppen ‘Image och dess indelningar’, ‘WOM/eWOM’, ‘Staycation’ 

och ‘Resemotiv’ kopplas här samman till frågeställningen. Begreppet image handlar i det här fallet 

om att identifiera uppfattningar och images av specifika destinationer samt affektiva och kognitiva 

faktorer inom image som resemotiv. WOM/eWOM kopplas samman till frågeställningen på så 

sätt att människor har en tendens att påverkas av andra individers rekommendationer vilket kan 

vara bidragande och forma imagen hos den potentiella resenären. Därav kan den betydande rollen 

stärkas om WOM/eWOM är bidragande i resemotivet. Staycation som begrepp blir relevant till 

frågeställningen då genomförandet av enkätundersökningen dels sker på människor som är bosatta 

inom Sverige men specifikt även fokuserar på semesterresor inom landets gränser vilket staycation 

kan stärka då kris och lågkonjunktur ofta bidrar till ökad semester med staycation som fokus (James 

m.fl. 2017). Begreppet resemotiv går även det att koppla samman med image, delvis då image är 

ett resemotiv i sig men även då vi eftersöker om detta har en betydande roll till att välja en specifik 

destination, eller om det finns andra bakomliggande faktorer istället. 

 

Vår andra frågeställning lyder enligt följande: “Går det att finna likheter och/eller skillnader 

gällande resemotivet image beroende på kön och/eller åldersgrupper?” och har även här koppling 

till image och resemotiv. I det här fallet handlar det mest om att identifiera demografiska skillnader. 

Med koppling till resemotiv tillsammans med image ger vi oss chansen att hitta mönster på om 

ålder och kön ger indikationer på om det finns likheter och/eller skillnader när undersökningen är 

färdig. 
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3.4 Enkät som kvantitativ metod 

I vår studie har vi använt oss av kvantitativ metod utifrån primärdata som vi tagit fram. Bryman 

(2018) förklarar att kvantitativ forskning är och har varit en dominerande strategi när det kommer 

till val av metodisk inriktning inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Ofta inom 

turismforskning handlar det om att samla in och analysera statistisk information. Det är även ofta 

som denna information i grunden är kvantitativ då det till exempel kan handla om antalet turister 

som har valt att semestra på en viss destination eller antal personer som har deltagit i en viss 

aktivitet. Lika naturligt som att information kan vara kvantitativ i grunden kan den vara kvalitativ 

i grunden men presenteras som kvantitativ. Det kan till exempel handla om att du undersöker 

människors tillfredsställelse av en produkt/destination men det presenteras med numeriska poäng 

från nöjd till missnöjd med hjälp av 1–5 system. Vi har likt detta valt att be våra respondenter göra 

ett ställningstagande mellan två ytterligheter, vilket går att finna i 3.4.1 utformning av enkät. I 

vårt arbete använder vi oss av kvantitativ forskning då den innehåller numeriska data där vi tänkt 

att fokusera på numeriska bevis för att kunna dra slutsatser. Det är vanligt inom en kvantitativ 

forskning att du utgår från en hypotes som härleds från den teori du satt upp. Dock är det även en 

stor del av forskning som görs där man inte använder sig av någon hypotes utan likt vårt 

tillvägagångssätt så används teorin som en intresseinriktning för forskaren i vilken typ av data den 

ska samla in (Bryman 2018). Här har vi istället för att forma hypoteser valt ett område som är av 

intresse med fokus på image och därefter funnit kopplingar inom teorin som anses vara 

nödvändiga för destinationer för att skapa en image eller hur människor tar till sig en image. 

Eliasson (2018) förklarar att kvantitativa metoder lämpar sig bäst när det är viktigt att kunna sätta 

siffror på undersökningsmaterialet. Eftersom vi avser att undersöka huruvida image anses vara 

betydande för besökare i val av destination passar en kvantitativ metod bra då de själva kan välja 

att uppskatta detta på till exempel en skala 1–10. I avseendet att vi önskar kunna särskilja olika 

demografiska grupper åt och deras syn på imagens roll i deras beslut förklarar Eliasson (2018) att 

det med ganska enkla medel går att särskilja olika kvantitativa variabler mellan olika grupper. 

Den kvantitativa metod som vi avser att använda oss av är enkäter vilket enligt Smith (2016) även 

är det vanligaste sättet inom turismstudier för insamling av primärdata. Eliasson (2018) förklarar 

att genomförandet av en enkätundersökning är billigare än intervjuundersökningar då det oftast 

bara kräver tryck- och portokostnader men blir än billigare vid användandet av en webbaserad 

undersökning. Den vanligaste formen av enkät är postenkät som skickades ut per brev till individer 

(Bryman 2018). Dock är det ingenting som vi kommer använda oss utav. Vi kommer istället rikta 

in oss på internet eller som Bryman (2018) kallar det, E-forskning, där användningen av internet 
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blir föremål för insamling av data i sin valda metod. Vi kommer använda oss av webbsurvey som 

Bryman (2018) benämner det, eller mer enkelt förklarat som webbenkät. Att använda sig av enkät 

och framför allt en webbenkät ger fördelar, dels för vår egen del men även bland respondenterna. 

En webbenkät innebär ofta för oss forskare att det går att ta del av rapporten direkt och att kunna 

föra över detta enkelt till ett system för analys och därmed minska fel som möjligtvis beror på den 

mänskliga faktorn. För respondenter menar Eliasson (2018) att en stor fördel är att respondenterna 

tar sig an enkäten i lugn och ro och när de har tiden för det. Genom att vi tänkt att dela vår enkät 

i det sociala mediet Facebook ger det respondenterna chansen att när de har tid besvara enkäten i 

lugn och ro. Även om respondenterna tillges en frihet med hänvisning till tidsspannet brukar 

enkätundersökningar ha färre svar än intervjuer vilket enligt Eliasson (2018) kan bero på att den 

direkta mänskliga kontakten saknas. Vår förhoppning var att kunna besöka utvalda platser som vi 

anser har en tilltalande image och kunna samla in enkätsvar på plats vilket då för vår del hade 

kunnat inneburit en högre andel svar. Men bland annat på grund av COVID-19 fick tänka om och 

istället dela enkäten online. För att öka andelen svar via en enkät menar Eliasson (2018) att det går 

att skicka ut påminnelser till respondenterna vilket dock anses bidra till högre kostnader. Men då 

vi valt att använda oss av en webbenkät som sprids på sociala medier kommer inte vi beröras av 

dessa kostnader och inte heller att enkäten försvinner i en mailinkorg om vi skulle ha skickat ut 

den via e-mail. 

3.4.1 Utformning av enkät 

Här nedan följer en redovisning över hur vi utformat vår enkät. Hur denna sett ut och frågorna finner ni i bilaga 

6. 

 

Att skapa en enkätundersökning innefattar olika moment där ett av dessa är att konstruera frågorna 

vilket i sig innebär en del regler att följa (Ejlertsson 2014). Vid utformandet av frågorna i enkäten 

har vi hela tiden haft vårt syfte och frågeställningar i åtanke för att respondenternas svar ska vara 

så behjälpliga som möjligt för undersökningen. Bryman (2018) anser detta vara en av de tumregler 

att efterfölja under utformningen av enkätfrågorna, dels för att det ska vara relevant för studien, 

dels för att undvika att slösa på respondenternas tid. Vid utformning av frågorna specifikt har vi 

även haft i åtanke att dessa inte ska vara svåra att förstå sig på för respondenterna och därav dels 

undvikit vissa ordval eller meningar som blir mångtydiga vilket Ejlertsson (2014) lägger stor vikt 

vid när ens målgrupp vänder sig till allmänheten. Istället för att skriva “vad betyder image för dig?”  har 

vi istället valt att gå in på frågor som rör respondenternas normala resemotiv vid semestrar samt 

att de fått värdera olika motiv efter hur sannolikt det är att de väljer att besöka en destination 

utifrån dessa. Sedan går det att strukturera sina frågor på olika sätt och Bryman (2018) menar på 
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att studenter har en vana vid att jobba med fler frågor där respondenterna får skriva sina svar 

själva. Johannessen och Tufte (2003) beskriver även att ett frågeformulär kan struktureras genom 

ett prestrukturerat sätt där alla frågor har färdiga svarsalternativ. När vi har valt att sätta samman 

våra frågor har vi haft detta i åtanke där vi önskat att så många frågor som möjligt har färdiga 

svarsalternativ. Men för att respondenternas svar ska vara så behjälpliga som möjligt för vår del att 

kunna besvara vårt syfte och frågeställningar har vi även valt att kombinera frågeformuläret med 

öppna frågor vilket enligt Johannessen och Tufte (2003) kallas för ett semistrukturerat 

frågeformulär. Att använda sig av strukturerade frågor med svarsalternativ gör det lättare för 

respondenten att kunna fylla i formuläret vilket i sin tur gör det enkelt för forskaren att registrera 

svaren när formuläret ska kodas. Medan öppna frågor ger respondenterna en möjlighet att 

formulera svaren med sina egna ord vilket ger forskaren extra information (Johannessen & Tufte 

2003). 

När vi konstruerat frågorna och gjort dessa så tydliga som möjligt för respondenterna har vi även 

skapat en kort informationstext som inledning för att skapa en förståelse hos respondenterna kring 

vårt syfte med studien. Vi har även en text som informerar om de personuppgifter vi har för avsikt 

att samla in och hur vi kommer att behandla dessa. Detta med hänsyn till EU:s 

dataskyddsförordning GDPR. Utöver personuppgifter har vi även valt att samla in information 

om människors ställningstaganden gentemot olika resemotiv och hur sannolikt det är att de väljer 

att besöka en destination utifrån dessa. Just denna fråga går att se likheter i den skala som Ejlertsson 

(2014) beskriver som semantisk differential. I ett sådant fall bes respondenten att ta ställning till 

vart denna befinner sig på en skala mellan två ytterligheter.  

För vissa frågor har vi valt att ge respondenterna en möjlighet till att svara “Vet inte” detta då 

frågan i sig kan handla om något de själva inte reflekterat över. Ett exempel på sådan fråga vi ställt 

är “Valde du att semestra här pga restriktionerna som COVID-19 innebär?” vissa av respondenterna kan 

vara helt säkra då de till exempel annars hade valt att resa utomlands istället för inom Sverige. I 

vissa fall råder det delade meningar om man bör inkludera detta som svarsalternativ men att inte 

ha med det skulle annars tvinga vissa respondenter att välja ett alternativ som inte passar dem alls 

eller att de väljer att avsluta enkäten vilket skulle kunna leda till ett större bortfall (Bryman 2018). 

3.5 Urval 

Att finna och välja ut en relevant målgrupp för en undersökning är en viktig del för en uppsats 

eller forskning. Vid val av enkäter ges en möjlighet till att nå ett bredare urval då vi inte behöver 

boka upp några intervjuer. Vårt urval är anpassat för att passa en större och bredare målgrupp då 
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vi valt att rikta in oss på människor bosatta i Sverige som en större enhet och inte enskilda individer. 

Vidare har vårt urval tagits fram genom bakgrundsfaktorer som COVID-19 pandemin har ställt 

till med när det gäller möjligheten att kunna resa fritt. Människor bosatta i Sverige har alltmer fått 

rikta in sig på semesterresor i Sverige vilket ledde fram till vårt urval samt fokus. Dock har vi brutit 

ut urvalet då riktningen på hela Sveriges befolkning skulle bli alldeles för stor. Vidare har den 

rådande pandemin lett till att vi inte kunnat genomföra besök på olika destinationer för att sprida 

enkäten utan spridningen har skett online via sociala medier. Vid enkätundersökningar riktas målet 

mot en grupp individer som enligt Ejlertsson (2014) även inom vissa sammanhang benämns som 

population. Den vanligaste metoden som används vid enkätundersökningar är att göra en 

urvalsundersökning, detta görs enligt Eliasson (2018) när du inte har möjligheten att undersöka en 

hel grupp av människor. I stället görs ett stickprov av populationen och om detta sker på rätt sätt 

kommer stickprovet vara en avbildning av populationen (Ejlertsson 2014). Det beskrivs även att 

beroende på undersökningens syfte är det viktigt att veta vilken storlek på populationen som blir 

relevant. Om man enbart vill ha kortare åsikter om något specifikt område räcker det med ett 

mindre urval. Men om man i stället vill få mer djupgående svar och åsikter samt hitta mönster och 

samband mellan exempelvis kön är det viktigt att urvalspopulationen är större för att det ska gå att 

göra lämpliga analyser (Johannessen & Tufte 2003). För vår del är det därför relevant att ha en 

större urvalspopulation då vi ämnar besvara likheter och/eller skillnader mellan kön och ålder. 

Intresset kring demografiska likheter/skillnader handlar mycket om att resor som sker inom 

landets gränser med fokus på människor bosatta i Sverige inte finns väletablerad inom tidigare 

studier. 

 

I vårt fall har vi valt att rikta in oss på det sociala mediet Facebook och där grupper med ett större 

antal medlemmar med fokus på semester inom Sverige. Undersökningar som genomförs och 

sprids via internet beskrivs enligt Smith (2016) som en exkludering av de som inte har tillgång till 

internet. Samtidigt belyser författaren att detta nödvändigtvis inte bör vara ett problem. I vårt fall 

får vi även tänka en ytterligare längd i vårt urval då vi även måste bortse till de som inte är 

medlemmar på Facebook. För att belysa användandet av Facebook i Sverige uppgår den siffran till 

8 av 10 svenskar under tredje kvartalet år 2020. När det kommer till åldersfördelningen under 

samma period är det gruppen 26–45 år som står för den högsta andelen. Dock är de resterande 

åldersgrupperna inte långt bakom där bland annat den yngre populationen på 16–25 år och 46–55 

år nästan uppgår till samma procentandel. Människor från 56 år och äldre har ett högt användande 

bland den svenska befolkningen, även fast den procentuella siffran blir lägre och lägre för varje 

åldersgrupp. När det gäller fördelning mellan kvinnor och män på Facebook är det relativt tydliga 

skillnader i användandet. Hos kvinnor uppgår siffran till 85% under kvartal 3 under 2020 medan 
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siffran bland män uppgår till 76% under samma period (Internetstiftelsen 2020). Även om 

användandet av Facebook inte uppgår till 100% av hela svenska befolkningen, så ser inte vi något 

större problem då vi anser att plattformen erhåller tillräcklig population för att kunna ge relevans 

till studien. Samtidigt har vi även valt att ytterligare gå mer djupgående genom att välja ut specifika 

facebookgrupper för att sprida vår enkät. I vårt första försök riktade vi in oss på en större grupp 

vars syfte var att tipsa om staycation inom Sverige, men gruppens moderator valde att neka oss att 

dela vår enkät då de ansåg att det inte var gruppens syfte. Genom detta fick vi leta vidare efter 

andra facebookgrupper, där vi till slut hittade två allmänna grupper som båda innefattade samma 

syfte där resor, tips och inspiration i Sverige var huvudsakliga. Här fick vi godkännande att dela 

vår enkät från de båda administratörerna. Här ser vi ett samband med vad Ejlertsson (2014) 

beskriver gällande storleken av stickprovet. Han beskriver att ett stickprov bör ha en acceptabel 

storlek och att det erhålls tillräckligt många respondenter för att vår analys ska nå en betryggande 

säkerhet. Däremot om stickprovet visar sig bli för litet kan det visa sig att enkätundersökningen är 

meningslös (Ejlertsson 2014). Därmed kände vi en viss oro i valet av den mindre gruppen som 

ensam källa för att sprida vår enkät och valde att söka oss till en ytterligare grupp på Facebook 

med ett större antal medlemmar.  

 

En annan viktig del i vårt sökande av relevanta Facebookgrupper för spridningen av vår 

enkätstudie handlade om att välja “rätt grupper” utifrån ett antal bedömningskriterier. Grupperna 

skulle ha en tydlig koppling till turism och resande där en viktig begränsning skulle handla om 

Sverige specifikt. Detta för att underlätta vår studies syfte. Andra delar som var viktiga handlade 

om att grupperna skulle vara allmänna för att säkerställa att “alla” skulle kunna ha tillgång till 

enkäten då stängda eller hemliga grupper oftast blir modererade genom att specifika användare 

kan sållas bort av olika anledningar. Ytterligare delar som skulle uppfylla våra kriterier handlade 

även om att grupperna inte skulle bedrivas med något politiskt eller religiöst syfte då sådana 

ställningstaganden eller inriktningar inte var av något intresse för vår del.  

 

Avslutningsvis kan vi som forskare inte säkerställa tyngdpunkten i urvalet hos de två valda 

facebookgrupperna som enkäten spridits i. Med tyngdpunkt menar vi fördelningen på exempelvis 

kön och ålder. Gruppernas medlemmar går att identifiera i en lista, men det går exempelvis inte 

att identifiera om grupperna innefattas av mer kvinnor än män. Därmed ser vi istället dessa två 

grupper som en enhet av vårt urval.  



24 
 

3.5.1 Semester i Sverige - tips och inspiration till din svemester året runt! 

Gruppen är skapad i maj 2020 av en privatperson med syfte att tipsa och inspirera om destinationer 

och upplevelser runt om i Sverige för semesterresor. Regler är uppsatta för gruppen där alla inlägg 

ska ha en koppling till turism samt att inga politiska eller religiösa inlägg är tillåtna. Detta är en 

öppen facebookgrupp där alla har tillgång att gå med i. Gruppen har 3200 medlemmar där det 

månadsvis publiceras cirka 100 inlägg i snitt. [2021-04-08] 

3.5.2 Resa i Sverige - Tips och inspiration 

Denna facebookgrupp innehåller över 84 000 medlemmar och har en daglig aktivitet samt ett snitt 

på över 800 publicerade inlägg per månad [2021-04-14]. Syftet med gruppen är att dela med sig av 

tips, bilder och inspiration på kända och okända destinationer i Sveriges avlånga land för de som 

är intresserade att hitta nya resmål. Även här finns regler som att politiska inlägg inte är tillåtna 

samt att kommersiell reklam inte bör delas. Gruppen är grundad av privatpersoner men har även 

fått in moderatorer med kopplingar till destinationers besökssidor som Upplev Dalarna och 

Blekinge Guiden. Facebookgruppen är även en allmän grupp där samtliga användare på 

plattformen har tillgång till att gå med i. 

3.5.3 Insamling av data 

Med tanke på den pandemi med COVID-19 som fortfarande härjar runt om i Sverige var det 

ganska naturligt för vår del att genomföra vår studie via en webbaserad enkät för att undvika fysiska 

kontakter så mycket som möjligt. Dock var en webbaserad enkät samtidigt det mest relevanta valet 

då vi önskade en studie med en fördelning över hela Sveriges län när det gäller var respondenterna 

var bosatta. Därför var det även viktigt för vår del att finna relevanta plattformar för att kunna 

sprida enkäten till en allmän befolkning. Enkäterna publicerades i två Facebook-grupper som har 

koppling till resor, tips och inspiration inom Sverige, som mer detaljerat finns beskrivet under 

kapitlen 3.5.1 och 3.5.2. Eftersom den ena gruppen hade cirka 3200 medlemmar valde vi att 

utvidga oss och hitta ytterligare en Facebook-grupp som hade betydligt fler medlemmar för att få 

en större population i vårt urval.  

 

Fördelar med att använda sig av en webbaserad enkät kopplas både till oss som forskare men även 

för de respondenter som genomför den. För vår del kan vi via webbenkät ta del av analysrapporter 

på en gång via system som vi använt oss av för att genomföra vår enkät, vilket minskar 

benägenheten för att via den mänskliga faktorn göra fel. En fördel i respondenternas avseende är 
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att de får ta del av enkäten i lugn och ro utan press och väntan från vår del, samt att de genomför 

den när de har tid för det (Eliasson 2018).  

 

Publiceringen av våra enkäter skedde den 14 april i både gruppen ‘Semester i Sverige - tips och inspiration 

till din svemester året runt’ och ‘Resa i Sverige - Tips och inspiration’. Inläggen låg ute fram till den 16 april 

då vi valde att stänga enkäten på grund av att svarsfrekvensen blev väldigt stor på en gång. I 

gruppen ‘Semester i Sverige - tips och inspiration till din svemester året runt’ fick inlägget ett väldigt stort 

engagemang under tiden det var publicerat och gillades av 69 personer och fick 76 kommentarer 

samt att inlägget delades vidare av 3 personer. I den andra gruppen ‘Resa i Sverige - Tips och inspiration’ 

som var mycket mindre i medlemsantal fick inlägget 6 gillamarkeringar och 7 kommentarer. 

Generellt för båda inläggen i grupperna, handlade i stort sett de flesta kommentarerna om att 

många respondenter ville framföra att de deltagit i studien, men vissa av de som kommenterade 

var även intresserade av att ta del av den slutliga studien som enkätundersökningen resulterade i 

slutändan. Detta löste vi genom att be de som var intresserade att höra av sig till oss via E-mail för 

att kunna tillgodose deras önskan när studien blev klar.  

 

En kritisk synpunkt som går att lyfta till vår enkätstudie är att vi enbart hade vår webbenkät öppen 

i 3 dagar. Anledningen till detta var för att vi redan under publiceringsdagen fick ett explosionsartat 

antal i respondenter som deltog i studien. Detta antal uppgick till 514 vilket vi ansåg räckte för en 

mättnad inom den empiriska undersökningen. Dock var det betydligt fler som faktiskt hade kunnat 

tagit plats i vår empiriska studie. I det system som vi valde att genomföra vår webbenkät kunde vi 

identifiera en relativt stor andel respondenter som kategoriseras under ‘Ej inskickade svar’. Dock 

finner vi ingen exakt siffra på detta i systemet vilket gör att vi fått tolka det stapeldiagram som 

automatiskt uppdateras när respondenter väljer att påbörja eller avsluta enkätundersökningen. 

Tolkningen som vi gjort är att den blå delen i stapeldiagrammet som innefattar ‘Ej inskickade svar’ 

uppgår till cirka 100 respondenter (se figur 1). 

 
Tabell 1: Stapeldiagram över totala respondenter (både inskickade och ej inskickade). Redovisas i antal. 
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3.5.4 Bortfallsanalys 

I en urvalsundersökning benämns det att bortfall av respondenter aldrig går att undvika. Av olika 

anledningar kommer det ständigt vara en eller flera som drar sig ur undersökningen. Detta är en 

felkälla som är viktig att ta i beaktning när du sedan ska ta del av respondenternas svar 

(Johannessen & Tufte 2003). Detta är även något vi ser tendenser på i vår enkätundersökning. 

Enligt Smith (2016) beskrivs det att vissa problem som kan uppstå som ökar bortfallet i en 

enkätundersökning innefattar vissa problem gällande design. För många öppna frågor med fritext 

anses i vissa fall kunna vara en bidragande faktor till bortfall, speciellt om det kommer många 

öppna frågor i starten av enkäten (Smith 2016). Utformandet av enkäten rekommenderas oftast 

att se så tunn som möjlig ut för att inte avskräcka respondenterna till att svara på undersökningen 

(Bryman 2018). I vårt fall har fördelningen av öppna och stängda frågor varit relativ jämn i antalet. 

Detta kan dock ha spelat roll i det avseende på vad som nämndes i föregående kapitel 3.5.3 gällande 

att ‘ej inskickade svar’ uppgår till nästan 100 respondenter. Flera av de frågor som skulle besvaras 

krävde textsvar, vilket faktiskt kunnat vara en anledning till att flera respondenter valde att inte 

avsluta enkäten. 

 

Genom att vi haft en relativ stor del som krävde textsvar, har det lett till att det inkommit 

formuleringar som antingen inte matchar den specifika frågans syfte, eller att inget svar alls har 

givits. Detta kallas enligt Ejlertsson (2014) för internt bortfall vilket enbart kopplas till en specifik 

fråga och inte hela enkätstudien.  

3.6 Analys av data 

Inom statistiska undersökningar är det av intresse att alltid veta något om variationen hos de 

variabler som undersöks. Oavsett om det gäller inkomst, utbildningsnivå eller attityder till något 

specifikt. För att förtydliga innebär variation det mönster/samband en specifik variabel visar när 

det gäller att identifiera olika mätvärden eller observationer. En stor del i att kunna analysera det 

insamlade materialet är att söka mönster och förklaringar till sociala händelser som sedan blir en 

beskrivning av det som ska klarläggas. Denna typ kallas för univariat analys som enkelt går att 

benämna som beskrivande statistik. För att kunna tydliggöra variationen mellan olika variabler sker 

en fördelning som talar om hur många observationer varje värde har hos en variabel. Sedan går 

det att identifiera olika centralmått som anger en tyngdpunkt i fördelningen. Exempel på 

centralmått är typvärde, medelvärde och median. För att kunna se om fördelningen av svaren är 

koncentrerade eller utspridda med hänvisning till fördelningens tyngdpunkt identifierar 

standardavvikelsen det (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018). Genom att vi bland annat har 
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använt oss av flera semantiska frågetyper som omfattas av en rangordningsskala i vår enkät blir det 

relevant att räkna ut ett centralmått på dessa för att enklare kunna identifiera mönster och samband 

mellan dessa. När det handlar om enskilda variabler går det att påvisa relativt mycket på enbart 

den variabeln det gäller. Men det räcker sällan till att kunna besvara en frågeställning fullt ut. Därför 

är det av stor vikt att kunna konstatera om det finns ett samband mellan två variabler tillsammans 

eller ej. Ju närmre likartade svar de två variablerna har desto tydligare visar det på ett statistiskt 

samband. Vid mindre samband mellan variablerna, blir fördelningen alltmer ojämn i stället 

(Eliasson 2018). Detta kallas för en bivariat analys som är mer förklarande och som undersöker 

sambandet eller korrelationen mellan två variabler, samt den orsaksrelation som eventuellt 

klargörs. Det samband som avses att analyseras kan antingen observera om det är ett reellt 

orsakssamband eller om det bara handlar om en statistisk samvariation, beroende på tillfälligheter, 

som kallas för ett skensamband. Den bivariata analysen framställs genom exempelvis korstabeller 

eller stapeldiagram (Djurfeldt m.fl. 2018). Genom den frågeställning och enkätstudie som 

genomförts är en bivariat analys relevant för vår studie då vi vill förklara statistiska samband genom 

diagram och tabeller. Men för att kunna ta sig fram till den bivariata analysen beskrivs den 

univariata analysen som en viktig inkörsport för frågeställningar som först identifieras med hjälp 

av beskrivande metoder. Sedan behandlas detta med analytiska metoder som bivariat analys 

(Djurfeldt m.fl. 2018).  

 

Innan en bivariat analys påbörjas är det relevant att fastställa vilka skalnivåer som fungerar bäst att 

använda i avseende till studien. Detta då variabler är olika när det kommer till statistiska 

egenskaper. Skalnivåerna uppgår till fyra i antal och handlar om nominal-, ordinal-, intervall- och 

kvotskala. De fyra skalnivåerna grupperas sedan in två typer av variabler. Kvalitativa som innefattas 

av nominal- och ordinalskalor, samt kvantitativa variabler som handlar om intervall- eller 

kvotskalor (Djurfeldt m.fl. 2018). Den kvalitativa variabeln är icke-numerisk och omfattar 

kategorisering mest. Kvantitativa variabler handlar istället om numeriska värden (Ejlertsson 2014). 

Om vi sedan ska djupgå kring varje skalnivå som vi kommer använda oss av, handlar det om 

nominalskala, ordinalskala och kvotskala. Nominalskalan är en variabel som inte går att rangordna, 

som exempelvis kön. Här går det enbart att använda de siffror som finns tillgängliga till att skilja 

de olika svarsalternativen åt. Ordinalskalan handlar däremot om rangordning. Oftast handlar det 

om att mäta attityder till något specifikt. Vidare till kvotskalan mäts dessa alltid med siffror. Dessa 

säger något om storleksförhållande mellan svaren det handlar om (Eliasson 2018).  
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3.6.1 Analys av empiriska data 

För att enklare kunna finna samband gällande vår empiriska data som samlats in har vi valt att 

använda oss av statistikprogrammet SPSS. Eftersom en av vår frågeställning berör demografi med 

kön och ålder och dess skillnader eller samband har SPSS hjälpt oss att kunna identifiera sådana 

uppgifter på en mer detaljerad nivå. Detta har gjorts via korstabeller som lyfter fram en eller flera 

specifika variabler tillsammans med en enskild kategori som sedan kan visa jämförelser eller 

specifika mönster. Enligt Ejlertsson (2014) anses behovet av att jämföra delgrupper som 

exempelvis kön i en stickprovsundersökning vara av stor vikt för att bättre kunna analysera 

studiens enkätsvar och inte bara dra slutsatser utifrån statistikens siffror. Exempelvis är jämförelser 

mellan kön av intresse för vår del då vi ämnar identifiera skillnader i respondenternas enkätsvar 

för att söka eventuella skillnader på om imagen som resemotiv har en betydande roll vid en 

semesterresa i Sverige mellan män och kvinnor. Den mer generella datan som analyserats i vår 

undersökning har hämtats från enkätprogrammet Survey&Report via en rapport där diagram och 

tabeller har använts för att kunna se en övergriplig fördelning mellan de totala svaren. 

En del empiriskt material innehåller egenformulerade textsvar där respondenter fick svara relativt 

fritt på flera av de öppna frågor som fanns. På grund av detta har vissa svar som givits tolkats på 

fel sätt, eller varit återupprepande svar som redan fanns i de färdiga alternativen, då vissa frågor 

hade en textruta som följd för att lägga till ytterligare svar utöver de alternativ som gick att klicka 

i. Detta har lett till att en omkodning av specifikt material har genomförts. Enligt Djurfeldt m.fl. 

(2018) är det vanligt att landa i situationer där en omkodning av redan befintliga variabler med ett 

flertal värden genomförs. Därefter grupperas de gamla värdena till nya och oftast mindre värden. 

Exempelvis har vi behövt genomgå en omkodning på en handfull frågor, bland annat på frågan 

‘Hur fick du information om specifikt den destinationen?’, där följdfrågan till alternativet ‘annat’, visade sig 

innehålla flertalet värden som skulle bli mer tydlig om det kodades om och fick nya 

kategoriseringar. Även de öppna frågorna som fanns i vår enkät har genomgått omkodning för att 

enklare kunna identifiera specifika mönster och kategoriseringar bland de svar som gavs. 

Avslutningsvis har vi analyserat vårt empiriska data tillsammans med vår tidigare forskning för att 

komma fram till våra slutsatser. Empirin har jämförts med den forskning som redovisas i kapitel 

2 Teori för att identifiera om vårt insamlade material innehåller likheter och/eller skillnader i 

förhållande till dessa. Genom denna analys som genomförts i kapitel 5 Analys har vi därefter 

formulerat slutsatser som ger svar på frågeställningarna för studien.  
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3.7 Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet och validitet är även det viktiga aspekter att väva in för en undersökning av detta slag. 

Bryman (2018) förklarar att reliabilitet för kvantitativ metod i grunden handlar om frågor som rör 

måtten och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Ejlertsson (2014) menar att reliabilitet 

speglar tillförlitligheten i ett frågeinstrument. Vilket innebär att frågorna ska vara så stabila att om 

personer svarar på samma frågor vid upprepade tillfällen ska likvärdiga svar ges varje gång. Vi har 

därför varit noga i utformningen av frågorna i enkäten avsett att de ska vara så enkla att förstå som 

möjligt och kopplade till vårt syfte och frågeställningar, som förklarats i 3.3 operationalisering. 

Om respondenterna förstår vad de svarar på och av vilken anledning, har de högre benägenhet att 

kunna svara samma sak vid nästa tillfälle. Detta säkerställer vi genom att de flesta av frågorna är 

personligt kopplade till deras senaste semester och vilka motiv de har för denna. Reliabiliteten 

beskrivs enligt Djurfeldt m.fl. (2018) som högre i kvantitativ forskning jämfört med kvalitativ då 

det går att förlita sig på standardiserade enkätformulär. 

För att kunna reda ut om ett mått är reliabelt eller inte går det att använda sig av två viktiga faktorer 

vilka enligt Bryman (2018) är stabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär i korta drag 

att man frågar sig själv om ett mått är så stabilt över tid att det går att övertyga att resultatet av de 

urval av respondenter som är gjort inte skiftar (Bryman 2018). Interbedömarreliabilitet beskrivs 

som överensstämmelser mellan olika observatörer och bedömare (Bryman 2018). Om flera 

forskare skulle undersöka samma fenomen och även komma fram till samma resultat skulle en hög 

reliabilitet uppstå (Johannessen & Tufte 2003). Interbedömarreliabilitet används inom olika fält 

inom forskning men kopplat till denna studie är det mest relevant när kategorisering av svar sker 

på öppna frågor i en enkät. 

För att identifiera om de centrala begreppen som valts ut verkligen stämmer överens med vad som 

mäts används validitet. Ejlertsson (2014) beskriver att validitet handlar om att man måste tänka 

igenom frågorna ordentligt och se till att det är ställda på ett sådant sätt att de verkligen mäter det 

som avsetts. Vi har för att säkerställa frågornas uppbyggnad diskuterat dessa noga med vår 

handledare för att undvika att frågorna ska gå att tolka på olika sätt utan att de ska vara tydliga. 

Vidare har vi även tagit del av andra studenters input i hur frågorna har ställts upp och låtit de 

besvara frågorna för att se att de är lätta att förstå. Enligt Djurfeldt m.fl. (2018) är det av stor vikt 

att genom ett mindre urval låta individer i en så kallad pilotundersökning svara på den enkät som 

utformats för att kunna identifiera eventuella validitetsproblem. 
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Det går att bestämma validitet genom flera olika typer, men de som vi anser passar bäst utifrån vår 

studie är ytvaliditet och begreppsvaliditet. Genom att nyttja ytvaliditet ska en forskare kunna visa 

att måttet speglar innehållet i det aktuella begrepp forskaren nyttjar (Bryman 2018). Den yttre 

validiteten handlar även om att ställa sig frågan om urvalet är representativt för populationen 

(Johannessen & Tufte 2003). Ytvaliditet är något som denna studie har haft i beaktning, detta 

genom att noggrant analysera vårt urval och ställt oss frågan huruvida detta kan anses vara 

representativt vilket går att läsa mer om i 3.5 Urval. Bryman (2018) tar upp ett ytterligare sätt för 

att bedöma validitet vilket benämns som begreppsvaliditet. Denna del berör förhållandet mellan 

det generella fenomenet som avses att studera tillsammans med den konkreta datan som samlas in 

(Johannessen & Tufte 2003). Detta användningsområde för att bedöma validitet är det som vi 

anser passar vår studie bäst. De begrepp som vi identifierat som relevanta i vår studie, har noggrant 

analyserats för att väl fungera i enkäten. Eftersom vi dock använder oss av begrepp som kan 

upplevas “svåra” har vi benämnt vissa på ett annorlunda sätt i utformningen av enkäten för att 

frågorna ska förstås på ett bättre sätt, vilket går att läsa i kapitel 3.4.1 Utformning av enkät samt 

bilaga 3. 

3.8 Metoddiskussion 

För att en undersökning ska kunna genomföras på rätt sätt är det viktigt att ta hänsyn till flera olika 

delar som kan påverka respondentens deltagande. En av de mest viktiga delarna är samtycke till 

att deltaga. Samtycke handlar om att deltagare inte på något sätt ska behöva känna sig tvingad till 

att deltaga, utan bestämmer själv över sin medverkan. Dock har vi valt att sätta en gräns på 18 år i 

vår enkätstudie då personer under 18 år ofta behöver vårdnadshavares samtycke (Johannessen & 

Tufte 2003). Detta är dock något vi inte kan säkerställa när vi använt Facebook för spridningen av 

vår enkät. Samtidigt gäller det att vara noggrann med att informera kring vilka typer av 

personuppgifter vi har för avsikt att samla in (Johannessen & Tufte 2003). För vår del som forskare 

har det varit viktigt att säkerställa att personuppgifter som möjligtvis anses som känsliga inte skulle 

samlas in. Här har vi tillsammans med vår handledare granskat enkäten noga för att vara säkra på 

att det inte är några känsliga uppgifter som avses att samlas in, samtidigt som vi har haft 

lagstiftningen GDPR i åtanke. Enligt Bryman (2018) är det viktigt att låta deltagaren få underteckna 

ett skriftligt samtycke när en undersökning ska genomföras. Men eftersom vi har för avsikt att inte 

samla in någon information som direkt kopplas till en specifik individ har vi följt GDPR-

lagstiftningen och noggrant informerat om vad syftet med studien är och vilka uppgifter vi tänkt 

samla in (Karlstad universitet 2020).  
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När vi sett över våra frågor och de svar som kommit in har vi efterhand tagit beslutet att inte 

analysera vissa frågor vilket gjorts av två anledningar, dessa är fråga 16 och 17 (se bilaga 6). Den 

första anledningen som dykt upp är att vi nu i efterhand ansåg att vissa av de frågor som vi ställt 

inte är behjälpliga i att besvara vårt syfte och frågeställningar. En andra anledning som dykt upp 

efter att vi analyserat svaren är att dessa inte utmärkt sig på något nämnvärt sätt för att anses kunna 

vara bidragande till att besvara vårt syfte eller frågeställningar. Detta kopplas till internt bortfall 

som Ejlertsson (2014) belyser om när det handlar om en specifik fråga.  

3.8.1 För- och nackdelar med kvantitativ enkätstudie 

 

Att nyttja sig av webbenkäter innebär en hel del för- och nackdelar. Att undersöka en större grupp 

av människor kan visa sig svårt i många fall och likvärdigt som Eliasson (2018) belyser att det är 

enklare att använda sig av en enkätundersökning och mer bestämt i vårt fall en urvalsundersökning. 

Detta då vi inte har möjligheten att besöka olika destinationer för att se vad människor som 

semestrar runt om i Sverige tycker och tänker. Bryman (2018) framhäver också ett flertal olika för- 

och nackdelar med en webbundersökning där vi känner igen oss i några. En vanlig fördel som 

framhävs i litteraturen är att enkäter är billigare att genomföra och administrera, framförallt om 

ens urval är utspridd i geografisk bemärkelse vilket våra respondenter är (Bryman 2018; Smith 

2016). Det önskade utfallet av vår studie var att vi skulle besöka olika destinationer men vilket 

hade inneburit en större kostnad med tanke på de resor vi hade behövt genomföra och att vi nu 

istället har lyckats fånga upp ett brett urval av människor bosatta i Sverige med olika semesterresor 

i bakgrunden har dragit ner på de kostnaderna. Smith (2016) menar även att en stor fördel med 

webbenkäter är att de är enkla att föra över i tabeller eller i olika system för att analysera de inkomna 

svaren. Veal (2018) belyser också att online-undersökningar dessutom är snabbare att genomföra 

för respondenterna samt att de är mer användarvänliga. Likt mängden av fördelar som radas upp 

vid användandet av enkäter och webbenkäter finns det även många nackdelar. Något som vi själva 

märkt av när vi analyserat svaren är att vi inte vet vem som besvarat frågorna. Vid vissa svar från 

respondenterna hade vi velat ha möjligheten att ställa följdfrågor för att få ett djupare svar från 

dem vilket anses som en av de nackdelar som finns (Bryman 2018; Smith 2016). Dock går det även 

att se fördelar i detta också då Bryman (2018) benämner att det inte medför någon intervjuareffekt 

när vi ställt frågorna eller eventuella följdfrågor. Men fördelen är även att då frågorna är förskrivna 

finns det ingen möjlighet att vi som intervjuare råkar ställa en fråga felaktigt eller missa en fråga 

(Smith 2016). Något som diskuteras i olika metodlitteraturer är att en webbenkät innebär att man 

limiterar antalet respondenter till de som har tillgång till internet. Detta är något som vi har haft i 

åtanke och går att läsa mer om i 3.5 Urval men då vi använt oss av facebookgrupper för 
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insamlandet av svar på enkäten är inte det en limitering vi upplevt framförallt då det i litteraturen 

ofta handlar om enkäter vi e-mail. Veal (2018) lyfter detta som en stor anledning till att bortfallet 

kan öka då enkäten kan falla bort bland andra viktiga mail eller som i vårt fall kan det handla om 

att våra inlägg i dessa grupper försvinner bland alla andra inlägg som dyker upp i de tänkta 

respondenternas flöden. Bryman (2018) diskuterar hur anonymitet och konfidentialitet ses som en 

nackdel när enkäter genomförs online. Detta då det vanligaste tillvägagångssättet är via mail och 

att respondenternas uppgifter kan komma med i samband med att de mailar tillbaka sina svar till 

forskaren. I vårt fall då vi använder oss av en webbenkät anser dock Bryman (2018) att vi har en 

fördel då respondenterna inte behöver kontakta oss för att vi ska ta del av deras svar. Detta då de 

besvarar den via ett formulär på internet och inga personuppgifter skickas med deras svar på 

enkäten, men mer om detta i 3.8.2 Etiska förhållningssätt. 

3.8.2 Etiska förhållningssätt & aspekter 

Ejlertsson (2014) belyser att när en enkätundersökning planeras är det viktigt att ha etiska 

förhållningssätt i åtanke. Detta då det sedan 2004 finns en etiklag som reglerar etiska 

frågeställningar inom forskning vilket även är rekommenderat att anpassa sig efter även om en 

undersökning inte är i forskningssyfte. Ejlertsson (2014) beskriver även att för en forskning 

rekommenderas det att du som forskare beaktar fyra etiska krav som berör information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. Dessa krav lyfts även av Bryman (2018) som dock benämner kraven 

som principer handlar de i grunden om samma idé. De fyra etiska principer som bör lyftas innan 

en undersökning genomförs enligt bygger på frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 

Mer djupgående handlar frivillighet om ett informationskrav där exempelvis syftet med 

undersökningen samt att frivilligt deltagande är centrala i den information som respondenten 

behöver. Vidare till integritet, handlar detta om ett samtyckeskrav där deltagaren själv har rätten 

att bestämma över om en vill medverka eller ej. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter 

som respondenterna lämnar till forskaren måste behandlas på ett sätt att obehöriga inte har 

åtkomst till dessa (Bryman 2018). Detta är även något som vi enbart inte måste ta hänsyn till via 

den etiska förhållningen, utan vi bör även följa dataskyddsförordningen GDPR som gäller i alla 

EU:s medlemsländer sedan 2018. Bland annat bör behandlingen av personuppgifter ske på ett 

lagligt och korrekt sätt men även att uppgiftsminimering görs, vilket innebär att sådan information 

som inte är relevant för ändamålet bör sållas bort och inte finnas med (Karlstads Universitet 2020). 

Vidare tillbaka till Brymans (2018) etiska principer och det fjärde och sista kravet handlar denna 

om anonymitet eller nyttjande av uppgifter där det enbart får användas till forskningsändamålet. 

Något som vi själva även haft i åtanke när vi skapat enkäten och spridit den är hur de tilltänkta 
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respondenterna kan tänkas att reagera på den. Att fråga respondenterna efter vilka motiv de 

använder sig av för val av semesterdestination kan vara svårt för respondenterna att svara på då de 

rent av kanske inte har några särskilda motiv. Vidare går det att diskutera kring att vissa individer 

möjligtvis inte önskar att dela med sig av sådan information och i sådant fall är en online enkät bra 

eftersom de har möjligheten att avbryta den direkt, vilket kan ha varit en anledning till ett större 

antal “ej inskickade svar” i figur 1. 

Vi anser att det finns en fördel med att använda sig av kvantitativ metod och enkäter under denna 

tidpunkt när fysiska träffar inte är lika relevant jämfört med tidigare år. Däremot finns det givetvis 

utmaningar vi har stött på också. Bland annat gäller det att vi får den bredden på svar i vår tänkta 

undersökning. Samtidigt gäller det om vi genom exempelvis facebookgrupper sprider vår enkät, 

blir det även avgörande att vårt tänkta inlägg godkänns, då många större grupper på plattformen 

ofta innehar administratörer för att reglera flödet av inlägg som är relevanta för gruppen. Här stötte 

vi själva på problematik när vi ställde frågan till en av de administratörer i en facebookgrupp som 

vi önskat att nyttja för vår undersökning. Administratören valde att inte godkänna vårt önskemål 

då det ansågs att det inte är något som gruppen har som syfte, vilket vi givetvis respekterade samt 

innebar att vi fick söka vidare efter nya grupper som hade likvärdig inriktning där vi var välkomna 

att dela vår undersökning. 

Utöver etiska förhållningssätten som är beskrivna ovan finns det även en del etiska aspekter som 

man bör ha i beaktning under en studie. Grundläggande etiska frågor att ha i beaktning är 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som väljer att vara delaktiga 

i studien (Bryman 2018). För vår del som är oerfarna inom forskning anses vara en etisk aspekt 

som vi bör ha i åtanke (Veal 2018). För vår del har vi valt att ta hjälp av mer erfarna forskare för 

att hantera delar i vår studie som kan anses kräva en större erfarenhet. Ett område som vi noggrant 

arbetat med att informera våra respondenter om samtycke till forskningen. Veal (2018) menar att 

det är nödvändigt för respondenterna att de har full förståelse för studien för att de ska kunna 

delge oss sitt samtycke. 

När det gäller turism och etik så går det att se ur olika kritiska dimensioner. Fennel (2009) lyfter 

upp att se på turismforskning ur en etisk synvinkel bidrar till att skapa nya möjligheter för en mer 

ansvarsfull turism som propagerar mot massturismen. Detta synsätt kan vara svårt att applicera på 

vår forskning då Sverige i sig kanske inte har den massturism som andra länder och destinationer 

upplever. Men vi tror att med detta i åtanke kan Sverige vara bättre rustade ifall vi skulle hamna i 

ett sådant läge. Något som vi däremot kan se med hjälp av vår forskning är att en rådande kris i 

form av pandemi skulle kunna stärka lojaliteten mot att bibehålla den svenska ekonomin. Detta 
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genom att allt fler tvingats semestra inom landets gränser och därför bidra till destinationer och 

företag som kanske annat tvingats gå på knäna eller rent av gå i konkurs.  

Ovanstående metodkapitel ligger till grund för vår genomförda empiriinsamling. Vi har med hjälp 

av de analysmetoder och övriga avsnitt kunnat sammanställa vår empiriska data som presenteras i 

kommande kapitel där våra teman återigen lyfts. 

 

4.Empiri 

Kapitlet inleds med ett avsnitt som behandlar grundläggande data där antalet respondenter, kön och 

ålder redovisas. Därefter följer respondenternas svar kopplade till våra 4 centrala teman image, 

WOM/EWOM, staycation och resemotiv.  

 

För att nå kunskap om människor bosatta i Sveriges resemotiv och hur de ser på detta har vi spridit 

en enkät i två olika grupper på Facebook med syfte att tipsa om resor och destinationer som går 

att genomföra i Sverige. Genom att dela enkäten i dessa grupper har det gett oss en god möjlighet 

till att se kopplingar till vårt syfte och frågeställningar där respondenterna getts möjlighet utifrån 

olika frågor besvara deras syn på vilka resemotiv de har utifrån sitt eget perspektiv och vad som 

motiverar dem att semestra inom Sverige. Respondenternas svar ger oss även en inblick i hur de 

väljer att söka och ta del av information om destinationer samt huruvida uppfattningar om 

destinationer och motiv kan skiljas sig mellan olika demografiska grupper. Empirikapitlet kommer 

att belysa 4 specifika teman med koppling till teorikapitlet där image, WOM/eWOM, staycation 

och resemotiv är centrala.  

4.1 Grundläggande data 

I de olika avsnitten redovisas våra tabeller och diagram i antingen procent eller antal. Vissa delar 

lyfter även centralmått där median och medelvärde har tagits fram. Även standardavvikelse har 

tagits fram för att identifiera spridningen på svaren bättre.  
 

När vi publicerade vår enkät gjordes detta i två olika grupper på Facebook som har syftet att tipsa, 

motivera och inspirera om destinationer i Sverige. Dessa grupper har olika mängd medlemmar och 

när vi kollade närmare på medlemmarna ansåg vi att det såg ut att vara jämnt fördelat av 

demografiska grupper vilket vi ansåg passa vår undersökning väl. Med tanke på storleken på 
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grupperna fick vi ett bra gensvar och efter att vi publicerat enkäten 14 april valde vi att stänga 

enkäten redan den 16 april då vi under denna tid fått in 514 fullständiga svar på enkäten. Trots 

storleken på gruppen och den breda variation av medlemmar fick vi en tidig indikator på att de 

flesta som besvarat vår enkät var kvinnor då det var dem som var mest engagerade och visade att 

de deltagit i enkäten i kommentarsfältet på respektive inlägg. Detta bekräftades tidigt när vi tog del 

av rapporten efter att vi stängt enkäten där vi kunde se fördelningen av kön. Majoriteten av de 

respondenter som deltog i studien var kvinnor vilket mättes upp till 459 eller 89,6% och de män 

som deltog var 53 till antalet eller 10,4%. Vid deltagandet gavs även respondenterna möjligheten 

till att svara annat på kön men här har vi inga som bockat i svaret däremot av de 514 som skickat 

in enkäten är det 2 som valt att inte redovisa vilket kön de tillhör (se tabell 2). Grupperna gav oss 

även en möjlighet att kunna sprida ut fördelningen bland olika åldrar då vi även ansåg det vara 

jämnt fördelat av olika åldersgrupper bland medlemmarna. Även i detta fall gav kommentarerna 

på våra inlägg visade en högre ålder på de som deltagit. Respondenterna gavs en möjlighet att 

besvara i vilket åldersspann de befinner sig i och i detta fall ser vi att majoriteten av respondenterna 

är 46 år eller äldre (Se tabell 3).  

  

 
Tabell 2: Frekvenstabell. Fördelning av kön. Redovisas i procent. Tabell 3: Frekvenstabell. Åldersfördelning. Redovisas i procent. 

 
När vi sedan granskar fördelningen mellan kön och ålder finner vi även här att majoriteten 

oavsett kön ligger i de äldre åldrarna. I tabellen gällande kön fanns det två som inte angett något 

alternativ alls. Däremot hade de två respondenter angett ålderskategori vilket kan identifieras i 

tabell 4.  
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Tabell 4: Frekvenstabell. Fördelning av ålder per kön. Redovisas i antal. 

 
Även fördelningen på var i landet som respondenterna är bosatta skiljer sig åt. De tre länen som 

har högst representation i enkäten är Västra Götaland, Stockholm och Skåne län. Dock finns alla 

Sveriges län representerade i undersökningen även om vissa skillnader är stora. Under denna 

kategori visade resultatet att totalt 6% av respondenterna inte lämnat något svar alls eller givit ”fel” 

svar som inte kan kategoriseras in bland Sveriges län (se bilaga 8).  

4.2 Image  

För att vi skulle ge oss själva en möjlighet till att kunna besvara vårt syfte och frågeställningar gav 

vi respondenterna en fråga att besvara hur sannolikt det är att de väljer att besöka en plats utifrån 

image. Här fick de välja de svara mellan 1–10 där 1 var lägst och 10 högst. I en första rapport av 

svaren som kommit in syns det tydligt att image har en betydande roll till att våra respondenter 

väljer att besöka en destination (se tabell 5). I tabellen går det tydligt att se att en majoritet av 

respondenterna visar på att image har en betydande roll när de väljer destination att besöka då de 

högre svaren i skalan har valts mest. 

 
Tabell 5: Frekvenstabell. Image som resemotiv. Visas i procent. 

För att vidare kunna besvara våra frågeställningar och syfte har vi gått in på djupet för att se om 

det finns några skillnader mellan kön och åldrar när det kommer till image som motiv att besöka 

en destination. För att detta ska vara möjligt har vi sammansatt korstabeller som visar på beroende 
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vilket kön eller vilken ålder de har valt huruvida det är sannolikt att de besöker en destination 

utifrån image. Därefter har vi konstruerat ett stapeldiagram för att enklare kunna se fördelningen. 

Med tanke på att det är en stor skillnad i fördelningen av män och kvinnor bland våra respondenter 

har vi därför valt att redovisa det i procent för att tydliggöra skillnaderna. Även i detta fall ser vi 

att oavsett kön ser de väldigt positivt på att besöka en destination utifrån image där majoriteten 

har valt bland de högre alternativen i rangordningsskalan. För att enklare kunna påvisa 

skillnaden/likheten går det att se att medelvärdet på skalan bland män uppgår till 7,3 och bland 

kvinnor är medelvärdet 7,7 vilket är lite högre jämfört med det motsatta könet (Se tabell 6 & 7). 

 

Tabell 6: Korstabell. Redovisas i procent.               

      Tabell 7: Frekvenstabell & medelvärde. Könsfördelning - image, resemotiv.    
      Redovisas i procent. 

 

Även i fallet när vi satt upp korstabeller för att se skillnader mellan åldrar har vi valt att redovisa 

det i procent då majoriteten av våra respondenter är lite äldre. För åldrarna sett så är det väldigt få 

eller rent av inga alls som gett ett lägre svar i rangordning skalan utan även i detta fall visar 

majoriteten på att oavsett ålder så är det sannolikt att de väljer att besöka en destination utifrån 

image. Det som är utstickande är att hela 40,7% av de besvarande i kategorin 26–35 är på 10 i 

rangordningen. Detta gör även att specifikt den ålderskategorin innehar högst medelvärde på 8,1 i 

jämförelse med resterande åldersgrupper som dock inte ligger långt bakom (se tabell 8 & 9). 
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Tabell 8: Korstabell. Åldersfördelning med koppling rangordninsskalan och image som resemotiv. Redovisas i procent. 

 

 
Tabell 9: Frekvenstabel & Medelvärde. Åldersfördelning - image som resemotiv. Redovisas i procent. 

4.2.1 Kognitiv image 

Respondenterna gavs chansen att svara på frågan ‘Vad tror du är den allmänna uppfattningen om den här 

destinationen?’, och här i åtanke till den destination som de själva fått ange tidigare var den senaste 

semesterdestinationen i Sverige. Sedan fick respondenterna chansen att avge svar på om den 

allmänna uppfattningen av destinationen som de senast semestrade på som beskrivits i föregående 

fråga också var anledningen till att de själva reste dit. Här visade resultatet att majoriteten av de 

som svarade reste dit av samma anledning. De som svarade ‘Ja’ uppgick till 278 och 54,9% och 

‘Nej’ innefattas av 201 svar och 39,5%. Ett fåtal respondenter svarade ‘Vet ej’ på samma fråga, 

vilket uppgick till 30 och 5,9% (se tabell 10). 



39 
 

 
Tabell 10: Frekvenstabell. Om den allmänna uppfattningen var skäl till val av destination. Redovisas i procent. 

 
När det gäller andra kognitiva faktorer går det att lyfta in attraktioner och sevärdheter som centrala 

faktorer när människors motiv till resa står i fokus. För att undersöka dessa närmare bad vi dels 

respondenterna att delge vilket eller vilka motiv de reser efter (se tabell 16) dels även besvara hur 

attraktioner/sevärdheter har ett sannolikt motiv till att locka dem till en särskild destination (se 

tabell 17). Bland respondenternas egna motiv (se tabell 16) var attraktioner/sevärdheter det andra 

främsta motivet till deras resa. I rangordningsskalan (se tabell 18) ansåg en majoritet av 

respondenterna att det var sannolikt att de skulle välja att besöka en destination utifrån 

attraktioner/sevärdheter. 

 

När det gäller ingående kännedom av en destination var det en stor majoritet som lämnade ett 

tydligt svar om vad den allmänna uppfattningen är om den specifika destination de senast 

semestrade på. Dock var det 23 respondenter som på frågan gällande “Vad tror du är den allmänna 

uppfattningen om den här destinationen?”, som gav ett svar gällande att den destination de senast 

semestrade på är okänd för allmänheten eller att uppfattningen av destinationen inte är lika stor 

(se bilaga 2).  

4.2.2 Affektiv image 

 

Att avgöra affektiv image i svaren från respondenterna kan vara svårt då det är kopplat till deras 

egna känslor. Något som dock klargörs i teorier är att det oftast mäts genom till exempel 

avkoppling eller sociala sammanhang. Dessa svar är inget som framgår direkt av respondenterna, 

däremot efter att ha omkodat svaren på frågan “Vilket/vilka motiv brukar främst ligga bakom dina val 

av resa?” och kategoriserat svaren finner vi att många av respondenterna väljer att resa för att finna 

avkoppling eller besöka familj och vänner (Se tabell 15). Detta är även något som ytterligare går 

att identifiera i tabell 21 och 22 där det faktiska resemotivet till den semesterdestination som 

respondenterna besökt visar att avkoppling bland män omfattas av 13,7% samt 15,2% hos 
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kvinnorna. Även att besöka familj och vänner visar sig vara ett större resemotiv där 

svarsfrekvensen under detta alternativ landade på 17,6% bland män och 15% bland kvinnorna (se 

tabell 21 & 22). 

4.3 WOM/EWOM 

För att kunna få en större trovärdighet i respondenternas resemotiv fick de chansen att ange vilken 

destination som var den senaste de semestrade på. Genom denna fråga kunde destinationen hela 

tiden tas i beaktning när resterande frågor genomfördes. Den fråga som tog respondenten vidare 

var ‘Hur fick du information om specifikt den destinationen?’. Här fick respondenten chansen att via fyra 

alternativ välja vilken informationskälla som varit bidragande i valet av destinationen. Dock var 

det här möjligt att välja flera alternativ tillsammans. Därför visar svarsfrekvensen 112,5% samt 578 

svar totalt. Alternativen var ‘Sociala medier - via vänner och familj’, ‘Reklam - via TV, tidningar, 

internet, företag/destinationers sociala mediekanaler)’, ‘Konversationer och tips via 

vän/kollega/familj’ samt ‘Annat’ där respondenten även via en följdfråga kunde ange vilken typ 

av informationskälla som varit avgörande. Det första alternativet ‘Sociala medier’ hade 111 svar 

totalt vilket var 21,6%. Reklam som informationskälla var det alternativet som uppvisar minst svar, 

71 svar totalt och en procentuell siffra på 13,8%. Konversationer med vän/familj/kollegor gav en 

total siffra på 175 och 34%. Det sista alternativet ‘Annat’ visade sig dock vara allra populärast där 

221 svar gavs totalt och 43% av den totala andelen ansåg att andra informationskällor var mer 

central (Se tabell 11). 

 
Tabell 11: Frekvenstabell. Informationskälla till den senaste destination som valts som semester. Redovisas i procent. 

När vi sedan analyserade följdfrågan ‘Om annat - hur då?’ visade det sig att 219 av 221 respondenter 

hade avgett ett textsvar. Dock kunde vi identifiera att följdfrågan tolkats på olika sätt. Flertalet 

respondenter hade formulerat svar som gick att koppla till de redan färdiga svarsalternativen som 

fanns (se tabell 11). Eftersom textsvaren även innebär att fria formuleringar av svaren kan ske, har 

svaren kodats om till nya kategoriseringar för att kunna generalisera textsvaren bättre. Vissa 
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textsvar har även sållats bort i omkodningen då dessa bättre passade in i de färdiga alternativen 

eller att de inte passade in i frågan alls, vilket har gjort att ett internt bortfall har genomgåtts. Detta 

har lett till att de 219 textsvar som angetts reviderades till 160. De nya kategorierna som tagits fram 

utifrån alternativet ‘Annat’ uppgår till tre. Den första är ‘besökt tidigare’, då det visade sig att många 

respondenter tidigare besökt den specifika destination som de lyft som sin senaste 

semesterdestination, vilket gjorde att de redan hade koll på destinationen. Den andra kategorin 

benämndes som ‘Allmänt känd/Kännedom om destinationen’. Under denna kategori visade det 

sig att flertalet som klickat i ‘annat’ som informationskälla redan hade koll på destinationen men 

inte besökt sedan tidigare. Den tredje kategorin är ‘Egen sökning’, vilket var en bred kategori där 

bland annat internetsökning, kartsökningar och böcker ingår. Tidigare besök visade sig vara allra 

starkast på 84 svar efterföljt av egen sökning på 45 svar. ‘Kännedom om destination’ hade det 

lägsta antalet på 31 svar (se tabell 12). 

 
Tabell 12: Frekvenstabell. Omkodade kategorier med koppling till “annat” som informationskälla. Redovisas i antal. 

4.4 Staycation 

För att kunna identifiera om respondenternas motiv påverkats av Sverige och världens restriktioner 

bad vi respondenterna att besvara om den semesterresa de senast genomförde valdes utifrån 

COVID-19 restriktioner. Vår frågeställning och syfte avser inte att besvara konsekvenser kring 

pandemin och COVID-19, men för att vi skulle få en större förståelse kring resorna som 

genomförts och dess resemotiv valde vi ändå att ha med en sådan fråga i vår enkätstudie. Här 

visade det sig att merparten inte valde semesterdestination utifrån restriktionerna som råder, där 

både män och kvinnor domineras av 69,8% respektive 57,7% på alternativet ‘Nej’ (se tabell 13). 
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Tabell 13: Frekvenstabell. Val av semester enligt COVID-19 restriktioner mellan män och kvinnor. Redovisas i procent. 

För att se över respondenternas motiv när de väljer staycation bad vi dem tidigt att besvara om 

deras resemotiv skiljer sig åt om de väljer att resa inom Sverige eller utomlands. För denna fråga 

gavs de möjligheten till tre alternativ “Ja, nej eller vet inte”. Frågan ställdes för att respondenterna 

skulle tänka på deras val av staycation kontra utlandsresor. Enligt resultatet har 58,2% av svaren 

givits på alternativet ‘Nej’ vilket visar att merparten inte har annorlunda motiv beroende resmål (se 

tabell 14).  

 
Tabell 14: Frekvenstabell. Skillnader i resemotiv staycation/utlandsresa. 

De som svarade ‘ja’ på föregående fråga gavs sedan möjligheten att förklara ytterligare på vilket 

sätt deras motiv skiljer sig när de åker utomlands eller inom Sverige. För att ge oss en möjlighet till 

att kunna läsa ut dessa svar har vi valt att koda om svaren i nya kategoriseringar för att tydliggöra 

vad den faktiska skillnaden är. I tabell 15 redovisas dessa där en stor del av respondenterna anser 

att klimatet utomlands är det motiv som sticker ut mest. Klimatet innebär sol, värme och bad medan 

upplevelser handlar om andra former av aktiviteter än vad Sverige har att erbjuda (se tabell 15). 
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 Tabell 15: Frekvenstabell. Skilda resemotiv mellan staycation och utlandsresa. Redovisas i antal.  

4.5 Resemotiv 

Efter att vi efterfrågat mer grundläggande data hos respondenterna bad vi dem att besvara vilket 

eller vilka motiv som främst brukar ligga bakom deras resa. Denna fråga ville vi ha med tidigt i 

enkäten för att respondenterna tidigt skulle börja reflektera över resemotiv de nyttjar sig av i val 

av semester. För denna fråga bad vi respondenterna att besvara frågan i text och har därmed behövt 

koda om deras svar in i nya kategoriseringar. Detta för att kunna tydliggöra vilket motiv som 

respondenterna ansåg vara av störst intresse och på kunna generalisera svaren bättre. En större 

majoritet av de resemotiv som lyfts bland respondenterna är push-faktorer/interna faktorer som 

upplevelser och avkoppling men även pull-faktorer som attraktioner/sevärdheter (se tabell 16).  

 
Tabell 16: Frekvenstabell. Omkodade kategorier med koppling till egna resemotiv. Redovisas i antal. 

Senare i vår undersökning, var vi intresserade av att se ett generellt mönster där respondenten fick 

rangordna olika tänkbara resemotiv mellan 1–10 (där 1 var lägst och 10 högst) när de väljer att 

semestra inom Sverige. Här skulle respondenten rangordna 7 olika resemotiv. Men om ytterligare 

kommentarer ville ges, fanns en textruta där respondenten kunde ange andra motiv som ansågs 

viktiga. Resultatet av rangordningen visade att “Attraktioner/sevärdheter” hade högst betydelse 

när en uträkning av alternativens medelvärde genomförts. “Attraktioner/sevärdheter” hade ett 
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medelvärde på 8,2, som sedan följdes av “Imagen/bilden av en destination” med ett medelvärde 

av 7,7. Även ‘besöka familj/vänner’ resulterade i ett högre medelvärde på 7,1. När det gäller median 

är det tydligt att image, attraktion/sevärdheter och Besöka familj/vänner har störst svarsfrekvens 

då alla tre ligger på 8. Standardavvikelsen mellan de olika alternativen skiljer sig inte avsevärt mer 

än att besöka familj/vänner har den högsta nivån på 2,8 och attraktion/sevärdheter har lägst 

avvikelse på 1,7 (se tabell 17).  

Resemotiv Image Prisvärt Attraktion/sevärdheter Närheten till destination Besöka familj/vänner Fest/nattliv Status 

Medelvärde 7,7 6,7 8,2 5,4 7,1 2,0 3,5 

Median 8,0 7,0 8,0 5,0 8,0 1,0 3,0 

Standardav-

vikelse 
2,1 2,1 1,7 2,4 2,8 1,8 2,4 

Tabell 17:  Medelvärde, median och standardavvikelse på Resemotiv utifrån rangordningsskalor. 

För att även visa den påtagliga skillnaden som även finns bland specifika alternativ går det tydligt 

att se att ‘Fest/nattliv’ jämfört med ‘Attraktioner/sevärdheter’ och ‘Imagen/bilden av en plats’ 

skiljer sig väldigt mycket. 61,1% har angett ‘1’ i rangordningsskalan under ‘Fest/nattliv’ (se tabell 

19) medan ‘attraktion/sevärdheter’ och ‘Image/bilden av en plats’ enbart uppgår till 0,4% 

respektive 2,3% på samma siffra. Däremot syns en motsatt trend åt det andra hållet där både 

‘Attraktioner/sevärdheter’ och ‘Image/bilden av en plats’ i stället har en klar betydelse i 

resemotivet hos människor (se tabell 18 & 19). Resterande tabeller av övriga semantiska frågor 

gällande resemotiv återfinns i bilaga 1. 

     Attraktioner/sevärdheter        Image/bilden av en plats 

 

Tabell 18: Frekvenstabell. Attraktioner/sevärdheter. Visas i procent.  Tabell 19: Frekvenstabell. Imagen. Visas i procent. 

                                      Fest/nattliv 



45 
 

 
   Tabell 20: Frekvenstabell. Fest/nattliv. Visas i procent.    

För att kunna granska respondenternas egna resemotiv ytterligare valde vi att ställa frågan “Vad 

var skälet till att du reste dit?” där de i fritext fick beskriva sitt resemotiv utifrån den valda 

semesterdestination de senast var på som tidigare angavs i enkäten. De resemotiv som 

respondenterna angett har även här kodats om till nya kategoriseringar. Resemotiven var relativt 

många till antalet men efter omkodningen visade det sig att Upplevelsen var det främsta resemotivet 

bland respondenterna på 31,3% hos män respektive 33,5% bland kvinnor. I övrigt finns det 

likheter mellan könen bland resterande resemotiv där det enbart skiljer sig enstaka procentenheter 

emellan (se tabell 21 & 22). 

 
Tabell 21: Korstabell. Resemotiv. Redovisas i procent. Tabell 22: Frekvenstabell. Resemotiv till vald destination. Visas i procent. 

I ovanstående empirikapitel har vi redovisat det insamlade materialet utifrån våra fyra teman. 

Redogörelsen började i ett avsnitt med grundläggande data innan det gått över till våra tematiska 

avsnitt där det tagits upp likheter och skillnader i människors resemotiv utifrån kön och ålder samt 

huruvida respondenterna anser image ha en betydande roll. Detta ger oss en grund inför 

kommande analyskapitel där det insamlade materialet kommer att ställas mot vårt teoretiska 

ramverk. 
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5.Analys 

I detta kapitel bryter vi ner studiens 4 teman med kopplingar mellan studiens empiri och teoretiska ramverk. 

Här analyseras den empiriinsamling som genomförts tillsammans med den tidigare teorin som lyfts. Därefter 

kommer materialet diskuteras, tolkas och jämföras utifrån vårt syfte och frågeställningar.  

5.1 Analys av Image 

I ett djupare perspektiv skulle vi kunna tänka oss att image spelar en större roll i turisters val av 

destinationer att besöka än andra typer av resemotiv. Detta då de i teorier anses spela en stor roll 

på andra typer av beteende hos turister. Bigné m.fl. (2001) menar på att imagen har en betydande 

roll för människors förväntningar. De menar även på att image har en positiv effekt på turisternas 

beteende och hur det utvärderar en plats. När det gäller vår empiriska insamling med koppling till 

image ser vi ganska direkt att image av olika slag har en betydande roll för respondenternas resor 

i Sverige. De har rangordnat attraktioner/sevärdheter som den mest sannolika egenskapen hos en 

destination för deras besök men tätt därefter kommer image. I den semantiska analys och 

rangordningsskala som vi satt upp för respondenterna att besvara har de fått flertal olika resemotiv 

att ta ställning till där det endast är två som går att koppla till image och som nämnt ovan är detta 

attraktioner/sevärdheter och image. Då en majoritet av våra respondenter är av den äldre 

ålderskategorin går det att anta att vissa av dessa motiv inte blir lika relevanta då till exempel 

fest/nattliv inte är något som de lockas av längre. Det går därför att tänka sig att denna åldersgrupp 

anser att image relaterade motiv har ett större värde för dem att uppleva hos en destination vilket 

en stor del av vår empiriska insamling tyder på. Beerli och Martin (2004) redogör för hur det 

påvisats att specifikt ålder kan påverka människors koppling till image av en destination. I tabell 8 

och 9 tyder vår empiriska insamling att ålder inte har en större inverkan på hur våra respondenter 

ser på image vilket säger emot det som Beerli och Martin (2004) säger. Detta då majoriteten av alla 

de åldersgrupper som har deltagit i vår undersökning avgett svar som visar att image är en av den 

mest sannolika egenskapen hos en destination för specifikt deras besök. Här går det i stället att 

likställa sig till vad Chi (2011) belyser, som menar att skillnader mellan åldersgrupper med koppling 

till imagen av en destination är homogena, vilket även vår studie påvisar. Speciellt då medelvärdet 

på alla åldersgrupper inte har någon uppenbar skillnad, då den lägsta åldersgruppen hade ett 

medelvärde på 7,3 och den högsta på 8,1. Dock benämner Chi (2011) att skillnaden mellan kön är 

väldigt stor, där kvinnor anses ha en större och mer positiv image jämfört med det manliga könet. 

Här ser vi vissa likheter till vad Chi (2011) påstår då tabell 7 visar att männens svar har större 

spridning då de kvinnliga respondenterna även innehar ett högre medelvärde på 7,7 jämfört med 
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männen som har 7,3. Men majoriteten av de båda könen visar att svarsfrekvensen ligger i den 

högre delen av rangordningsskalan. Vidare anser vi att differensen mellan könen inte är tillräckligt 

stor för att kunna påvisa en påtaglig skillnad, därmed ser vi i stället ett samband mellan könen. 

Dock tror vi att om antalet män som besvarade enkäten hade varit större hade differensen kunnat 

ökat. 

Det finns olika definitioner på vad image handlar om och Kanwel m.fl (2019) redogör image 

tillsammans med kopplingar till bland annat människans mentala känslor och kunskap men även 

dess uppfattningar om en specifik destination. Vi ser liknande kopplingar i vår empiriska insamling 

och respondenternas svar men dessa redogör vi mer för nedan i 5.1.1 och 5.1.2. 

5.1.1 Analys av Kognitiv image 

Enligt Stylidis m.fl. (2020) handlar kognitiv image om utvärderingar som görs utifrån destinationers 

uppfattade kännetecken. Specifika kännetecken har varit svåra att identifiera i respondenternas 

textsvar. Dock ser vi koppling mellan kännetecken och sevärdheter som enligt respondenternas 

svar har en stor betydelse när destination ska väljas. Exempelvis hade sevärdheter/attraktioner det 

högsta medelvärdet i rangordningsskalan (se tabell 18) vilket visar att specifika symboler och 

kännetecken är av stor vikt för att attrahera människor. Även om sevärdheter inte rankas högst i 

alla avseenden då kategorin involveras på flera ställen, identifierar vi ett samband gällande att 

sevärdheter har stor betydelse. Därmed går det att dra paralleller kring vad MacCannell (2013) 

beskriver att symboler i större bemärkelse ofta kan ta över en specifik koppling till en destination. 

Av de respondenter som angett och rankat sevärdheter högt bör flertalet av människorna haft en 

symbolisk koppling till destinationen de reste till.  

Vidare när respondenterna fick avge sitt svar på om den allmänna uppfattningen av destinationen 

också var anledningen till att de själva reste dit kunde vi se att nästan 55% svarade ja. Med tanke 

på att den kognitiva imagen och dess avseenden berörs oavsett om en individ har besökt 

destinationen som det handlar om tidigare eller ej anser vi att den kognitiva imagen ändå går att 

likställa vid vår studie med det som senare nämns där kognitiv image är den största och viktiga 

komponenten hos människor med låg lojalitet (Stylidis m.fl. 2020). Den allmänna uppfattningen 

tror vi har en större tyngdpunkt då den kognitiva komponenten enklare kan påverka individer. 

Exempelvis var det enbart 23 av 514 respondenter som angav en semesterdestination som de 

besökt där imagen är okänd för allmänheten. Stylidism m.fl. (2020) menar att ingående kännedom 

av en destination har en positiv effekt när det gäller kognitiv image. De 23 som svarade att 

destinationen de besökt var okänd kopplar vi i stället mer till affektiv image och en känslomässig 
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koppling som i stället handlar om människor med hög lojalitet till en destination m.fl. (Stylidis 

2020). Det betyder att resterande respondenter oavsett om de besökt destinationen tidigare eller 

inte bör ha haft en ingående kännedom om den destinationen som besöktes. Vi tror att kognitiva 

komponenter enklare går att påverka, då det krävs mindre beståndsdelar för att locka en individ.  

5.1.2 Analys av Affektiv image 

Den affektiva imagen visade sig ha en betydande roll bland respondenterna i vår studie, även fast 

det är en svårdefinierad faktor som Pan (2019) beskriver. Författaren menar på att de motiveringar 

som görs mot affektiv image ofta handlar om känslor men att de knyter an till bland annat 

avkoppling och sociala sammanhang. Vårt insamlade material påvisar just detta att en stor del av 

våra respondenter ansåg att avkoppling och att besöka familj/vänner har en stor betydelse i 

motivet till att välja en specifik destination. Stylidis m.fl. (2020) menar på att människor som har 

en högre lojalitet till en destination berörs mer av just den affektiva imagen. I våra frågor kopplat 

till image har vi svårt att finna kopplingar till att människor med hög lojalitet berörs mer av den 

affektiva imagen. Däremot visar det på att de respondenter som i frågan på hur de fått tag på 

informationen om destinationen och där svarat annat (se tabell 12) har majoriteten redan besökt 

destinationen och därför väljer att besöka den på nytt. Vad som går att anta i detta är att de skapat 

sig känslomässiga band till destinationen efter tidigare besök och därför väljer att besöka den på 

nytt. Något som skiljer sig mellan image i stort och affektiv image är att det finns skillnader i olika 

demografiska grupper. Beerli och Martin (2004) redogör för att den upplevda imagen skiljer sig åt 

mellan kön. Däremot går inte denna skillnad att se när det kommer till den affektiva image som 

våra respondenter upplever vilket går att se i tabell 21 och 22 där det framgår att skillnaden är 

marginell mellan könen. 

5.2 Analys av WOM/eWOM 

En stor del som vi har uppmärksammat i empiriinsamlingen var att människors val av 

semesterdestination inte påverkades av negativ WOM/eWOM då det känns logiskt att inte välja 

en destination som människor får “dålig” förmedlad information och image av. Snarare har våra 

informanter tagit del av informationen om tänkt destination via konversationer med vänner och 

familj även kallat WOM då de samtalen utifrån rapporten sett inte skett via sociala medier. 

Papadimitriou, Artemisia och Apostolopoulou (2018) menar på att WOM är det mest effektiva 

tillvägagångssättet för marknadsföring för varor och tjänster vilket våra respondenters svar tyder 

på då de använder sig mest av detta sätt för att ta del av information.  
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Personliga känslor av en destinations image anses enligt Kanwel m.fl. (2019) som en drivande 

faktor gällande spridningen av information med koppling till eWOM. Dock menar Minazzi (2015) 

att WOM och eWOM kan ha betydande skillnader i dess budskap och trovärdighet. Det beskrivs 

att WOM som innefattar mer personlig kommunikation har större påverkan jämfört med eWOM. 

Detta är även något som vi kopplar samman till vårt insamlade material där Konversationer och tips 

via vänner/familj som vi kopplar till WOM har en större tyngd jämfört med andra alternativ som i 

stället kopplas till eWOM.  

WOMs bidragande effekter på destinationer går att se på olika sätt. Genom att tala med varandra 

kan vi få upp ögonen för en destination vi tidigare inte haft för avsikt att besöka. En destinations 

varumärke kan stärkas genom människors lojalitet till destinationen. Papadimitriou m.fl. (2018) 

menar på att de människor som har starka känslomässiga band till en destination även kallat 

affektiv image påverkas i allt högre grad av WOM. I vårt resultat identifierade vi att en större del 

av respondenterna tidigare besökt eller skapat ett känslomässigt band till den destination de senast 

semestrade på. Vi tror därför att de blivit introducerade till destinationen genom WOM och 

därmed fått starka känslor till destinationen vilket stärkt deras affektiva image. 

5.3 Analys av Staycation 

I vår enkät har vi valt att inte ha en fråga som är specifikt inriktat på staycation utan i stället lindat 

in det i andra frågor. Det är dels fråga om huruvida respondenterna valde att besöka senast 

semesterdestination på grund av de restriktioner COVID-19 innebar, dels om deras resemotiv 

skiljer sig eller inte när de reser utomlands eller inom Sverige. Den definition av staycation som vi 

valt att behandla är den som James m.fl. (2017) beskriver om semestrar som sker minst inom en 

50 mils radie och innefattar minst en övernattning.  

När det gäller COVID-19 pandemin och dess restriktioner visar det sig att majoriteten av 

respondenterna inte valde semesterdestination utifrån de restriktioner som råder. Genom detta 

tolkar vi det som att destinationen som valts att besöka skulle genomförts oavsett om det fanns 

restriktioner eller inte. Här tror vi att imagen av svenska destinationer som våra respondenter 

besökt är så pass positiv att de skulle välja destinationen oavsett pandemi eller inte. Enligt James 

m.fl. (2017) beskrivs även kriser och lågkonjunkturer som bidragande faktorer till att efterfrågan 

på staycation ökar. Detta är dock inget som vi ser tendens av i vår resultatinsamling då den visar 

motsatsen utifrån respondenternas svar. Med tanke på att den tydliga linjen visar på att 

respondenterna hade besökt destinationen oavsett om restriktionerna fanns eller inte ville vi 

undersöka närmare om de har några skillnader i motiven till semester inom landet eller när de reser 
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utomlands. Majoriteten av respondenterna ansåg här att de inte tar några andra beslut när de väljer 

att resa efter vad som går att utläsa om staycation än utlandssemestrar. Däremot efterfrågade vi de 

respondenter som har andra motiv när de reser utomlands hur dessa skiljer sig åt. Vad vi tolkar 

dessa skillnader som är att imagen av utlandsdestinationer innefattas av sådana ting och upplevelser 

som inte går att få i Sverige. Detta genom att en stor del av respondenterna ansåg att klimatet är 

den största skillnaden i deras motiv men det handlade även om upplevelsen eller att möta nya 

kulturer. Detta är inget som går att få på samma sätt i Sverige och valet av staycation eller inte faller 

förmodligen enklare för dessa människor som vill bryta vardagen med det som inte finns inom 

den 50 milsradie som James m.fl. (2017) beskriver som en definition av staycation. 

5.4 Analys av Resemotiv 

Tidigt i vår studie bad vi våra respondenter att delge de resemotiv som de vanligtvis har i åtanke 

när de ska välja semesterdestination. Det som tydligt framgick efter att vi omkodat svaren var att 

image inte gick att utläsa direkt som något resemotiv våra respondenter semestrar utifrån. I de 

omkodade svaren var det endast en av respondenterna som svarat att de reser utifrån image (se 

tabell 16). Detta tror vi kan vara då en stor del människor inte specifikt tänker utifrån begreppet 

image som resemotiv. Detta tydliggörs med tanke på att den näst största kategorin i tabell 16 av 

respondenternas egna resemotiv är attraktioner/sevärdheter vilket i sig är kopplat till image. Dock 

belyser Chen & Tsai (2007) att en av de större och mer avgörande resemotiven är image. Om vi 

återigen ska se till det egna resemotivet som människor fick ange i början (se tabell 16) motsäger 

sig denna tabell till viss del vad Chen & Tsai (2007) belyser. Men när enkätstudien blev mer 

djupgående vänder indikationerna på image som resemotiv. När det gäller rangordninsskalan fick 

respondenterna göra ett sannolikhetsurval bland sju olika resemotiv. Här identifierade vi att de två 

högsta motiven båda har koppling till image, vilket i stället bekräftar vad Chen & Tsai (2007) 

belyser kring image som ett avgörande resemotiv. ‘Attraktioner/sevärdheter’ hade den högsta 

frekvensen bland de som svarade där medelvärdet låg på 8,2 och ‘image’ som var näst högst hade 

7,7 i medelvärde. Men även andra motiv som har mer personlig koppling hade en relativ hög 

frekvens där ‘besöka familj/vänner’ hade ett medelvärde på 7.1. I övrigt ser vi en tydlig differens 

mellan resterande resemotiv där det skiljer sig flera enheter i jämförelse med 

attraktioner/sevärdheter och image. Alternativet ‘Fest/nattliv’ var det alternativ som hade allra 

lägst medelvärde på 2,0 och här tror vi att urval i åldersgrupper spelar roll. Vårt urval bestod av 

33,1% i åldersgruppen 46–55 samt 37,7% i åldersgruppen 56+, vilket vi tror speglar alternativets 

resultat då vi tror att ett större urval av yngre respondenter hade ändrat det slutgiltiga resultatet på 

resemotivet ‘Fest/nattliv’. 
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En annan central drivkraft som är kopplat till resemotiv handlar om interna komponenter där 

‘bryta vardagsmönstret’ kan vara den största drivkraften till resemotivet (Prayag & Ryan 2010). 

Detta är något som delvis går att bekräfta i vår studie då både ‘att bryta vardagsmönstret’ och 

avkoppling genomgående fått höga resultat när respondenterna fått avge sina resemotiv. Detta kan 

ha en naturlig förklaring i att detta är begrepp som ligger gemene man närmre till hands när de 

väljer att beskriva sina motiv till skillnad mot image eller status. Framför allt när vi kan utläsa att 

attraktioner/sevärdheter ligger högt upp. Ett annat resemotiv som visat sig ha stor betydelse bland 

våra respondenter är upplevelsen. Både tabell 16 och 22 visar tydligt att upplevelsen landar högst 

upp bland det resemotiv som väger tyngst. Dock är det svårt att analysera och bryta ut begreppets 

innebörd då det efter omkodning av dess textsvar visat sig att upplevelser för respondenterna både 

kan ha handlat om en specifik aktivitet eller uppleva miljöer, kulturer eller natur.  

Ytterligare paralleller som vi identifierar är att imagen vid tidigare studier också visat sig ha en 

betydande roll som Brunlöf & Rydiander (2016) redogör. Dock ligger dess riktning på svenskars 

resor utomlands, men likheter går att identifiera då vår studie också påvisar att imagen har en 

betydande roll. Därför tror vi att imagen av en specifik destination har en betydande roll som 

resemotiv oavsett om individen väljer staycation eller att resa utomlands.  

I detta analyskapitel har vi slagit samman teori och empiri och gjort kopplingar mellan dessa. Detta 

leder oss fram till de slutsatser som vi gör i kommande kapitel utifrån våra frågeställningar. 

6.Slutsats 

Slutsatskapitlet inleds med att besvara våra frågeställningar i två underkapitel. Vidare redovisas en 

sammanfattande reflektion och diskussion av vår studies resultat. Avslutningsvis lyfts idéer och 

rekommendationer för framtida forskning inom ämnet.  

 

Vårt syfte med studien var att utifrån resemotivet image studera på vilka sätt image och dess 

indelningar (affektiv och kognitiv image) utgör faktorer när turisterna väljer destination att besöka. 

Samt om vi kunde identifiera likheter och/eller skillnader mellan olika demografiska grupper. 

Studien har även analyserat begreppen WOM/eWOM och staycation genom dess bidragande 

effekt till image. Nedan följer våra två frågeställningar som kommer besvaras.  
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6.1 Vilken betydelse har image och dess indelningar som resemotiv hos 

bosatta människor i Sverige när de semestrar inom landet? 

Studiens resultat visar att image som resemotiv har ett högt värde och stor betydelse bland studiens 

respondenter. Baserat på den rangordningsskala som respondenterna fick svara på där de utifrån 

alternativ fick välja vilket resemotiv som var mest sannolikt att de skulle besöka en destination 

utifrån hamnade image i topp. Det resemotiv som flest ansåg var mest sannolikt att de skulle resa 

utifrån var attraktioner/sevärdheter vilket i sig handlar om image då det likt MacCannel (2013) 

menas att attraktioner och sevärdheter kopplas till semiotik vilket har stora betydelser inom image. 

Något som dock framgår tydligt av den empiriska insamlingen är att begreppet image är komplext 

för våra respondenter. Detta eftersom i frågor där de själva fått ange egna resemotiv med fritext 

har komponenter inom image beskrivits utan att det har skrivits rakt ut. I vissa fall har det nämnts 

att individer reser utifrån sevärdheter vilket är en komponent som tillskrivs image. När de sedan 

som förklarat ovan får ett alternativ att välja som handlar om image specifikt så har majoriteten 

ansett att detta har en stor betydande roll i deras resemotiv. Studien visar även att våra 

respondenter ser kopplingar till imagens indelningar kognitiv och affektiv image. Som vi redan 

tagit upp är det många av våra respondenter som reser utifrån kännetecken hos en destination som 

är en grundpelare inom kognitiv image. De kännetecken som de reser till är oftast sammanknuten 

till attraktioner eller sevärdheter som finns på den destinationen. Ytterligare går det att fastställa 

att studien visar att den kognitiva komponenten där den allmänna uppfattningen av en destination 

innefattas har en relativt stor betydelse i valet hos en individ. Affektiv image är även det något som 

våra respondenter i stor grad reser utifrån. Denna indelning av image kopplas ofta samman med 

känslor till en destination men att kopplingarna görs till avkoppling eller sociala sammanhang (Pan 

2019). När våra respondenter har fått ange egna resemotiv är många av dessa svar kopplade till att 

en destination erbjuder avkoppling eller att de reser för att besöka släkt/vänner. 

 

En del av syftet med denna studie var att se huruvida WOM/eWOM och staycation innebär 

bidragande faktorer för image. När vi tittat närmre på WOM/eWOMs betydelse för image ser vi 

denna framför allt kopplat till den affektiva indelningen av image. Framför allt när vi analyserat 

detta begrepp utifrån empiri och teori som det går att se dessa kopplingar. Våra respondenter har 

skapat känslomässiga band till destinationer genom de konversationer som skett med släkt och 

vänner. Därmed fortsätter de att semestra till samma destination som de fått goda 

rekommendationer att en gång i tiden besöka. Staycation har även det sin betydelse för en 

destinations image. Detta har tydliggjorts från våra respondenter i hur deras resemotiv sett ut dels 

med tanke på de reserestriktioner som funnits senaste året, dels i att deras resemotiv inte skiljer sig 
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något större åt när de reser inom Sveriges gränser eller utomlands. Detta tyder på att imagen av 

svenska destinationer är så pass starka att de hade valt att besöka dessa oavsett om det funnits 

restriktioner eller om destinationerna haft samma utbud som de utländska i form av bland annat 

klimat och kultur. 

6.2 Går det att finna likheter och/eller skillnader gällande resemotivet 

image beroende på kön och/eller åldersgrupper? 

Studiens resultat påvisar framför allt att de demografiska kategorierna kön och åldersgrupper 

innehar stora likheter när det gäller resemotivet image. Med hänvisning till den rangordningsskala 

(1–10) som våra respondenter fick besvara om sannolikheten på alternativa resemotiv visade det 

sig att bland kvinnor låg medelvärdet gällande image som resemotiv på 7,7 som var en liten del 

högre än männen som hamnade på 7,3. Skillnaden är avsevärt liten och därmed drar vi slutsatsen 

att det snarare finns en större likvärdighet när det gäller könsgrupper och image som resemotiv. 

Vår slutsats av likvärdigheten gällande kön säger emot den tidigare forskningen som både Chi 

(2011) och Beerli & Martin (2004) belyser om där det benämns att demografiska skillnader är stora 

när det gäller män och kvinnor.  

Vidare till våra åldersgrupper visade det sig även här omfatta fler likheter än skillnader. Här kan vi 

istället bekräfta vad Chi (2011) klarlägger gällande att åldersgrupper är mer homogena när det gäller 

imagen av en destination. Bland de olika åldersgrupperna visar vårt resultat att kategorin 26–35 

hade det det högsta medelvärdet på rangordningsskalan på 8,1. Åldersgruppen 36–45 hade istället 

det lägsta medelvärdet på 7,3 medan resterande åldersgrupper 18–25, 46-55 och 56+ och dess 

medelvärde hamnade mellan de två tidigare nämnda åldersgrupperna. Även om skillnaderna även 

här går att identifiera, påvisar resultatet en större likvärdighet bland samtliga åldersgrupper.  

Vi tror att dessa resultat hade kunnat se annorlunda ut om det hade funnits en jämnare fördelning 

mellan åldersgrupperna och könen. Detta är något som vi hade för avsikt att det skulle finnas men 

då vi publicerat enkäten på Facebook hamnade detta utanför vår makt att kunna säkerställa. Detta 

då vi inte kunnat välja exakt vilka som ska delta vilket vi hade kunnat i större utsträckning om 

enkäten delats direkt på plats på en fysisk destination. 

6.3 Avslutande reflektion och rekommendationer för framtida forskning 

Vårt resultat av studien visar tydligt att image som resemotiv har en betydande roll när människor 

bosatta i Sverige väljer semesterdestination inom landet. Dock har resultatet samtidigt gett oss 
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intressanta identifieringar, där resemotivets betydelse skiljer sig beroende på hur frågan de avser 

att svara på är konstruerad, vilket gör att image fått relativt skilda resultat i flertalet frågor. 

Respondenterna gavs chansen att vid flertalet tillfällen att analysera sitt resemotiv och vad som 

anses vara viktigt. När de som besvarade fick tänka på sitt resemotiv i allmänhet identifierade vi 

att själva begreppet image inte benämndes i stor bemärkelse utan fick tolkas och kopplas samman 

utifrån omkodning. När våra respondenter väl fick begreppet image som resemotiv framför sig 

som alternativ att besvara i rangordningsskalan var image en av de främsta resemotiven i jämförelse 

med de andra. Detta visar att imagen av en destination har stor betydelse men möjligtvis inte är 

det första som människan tänker på när en resa ska genomföras.  

Vårt resultat påvisar även stora likvärdigheter när det gäller demografiska åldersgrupper och kön, 

vilket är något som förvånade oss efter att ha läst litteratur som menar på att det är skillnader 

mellan dessa grupper. Detta kan ha att göra med de respondenter som besvarat enkäten, då 

majoriteten är äldre och att det inte är en jämn fördelning mellan könen med tanke på att 

majoriteten är kvinnor. Om respondenterna i stället varit jämnt fördelade mellan alla åldrar och 

kön hade vi förmodligen kunnat se ett annorlunda resultat. Men vi ser ändå att vi har bidragit med 

ny kunskap inom ämnet i jämförelse med den tidigare forskningen som exempelvis benämner att 

det är markanta skillnader mellan demografiska grupper. Samtidigt har vi stärkt kunskapen om 

perspektivet på Sverige och image som resemotiv.  

I denna studie har vi riktat in oss på en mindre del av populationen i Sverige genom de 

facebookgrupper som vi publicerat vår enkät i. Det resultat som framgår i denna studie går därför 

att ifrågasätta huruvida det stämmer överens på hela Sveriges befolkning. En rekommendation för 

framtida forskning skulle därför kunna landa i att genomföra liknande undersökning men i ett 

bredare perspektiv. Även fast vår tanke med denna studie är att det ska gå att generalisera det på 

en större population kan en mer fördjupad studie innebära att det blir en större bredd i svaren av 

respondenterna och att generaliseringen blir mer pricksäker. En sådan fördjupad studie skulle 

kunna ske med hjälp av en kvalitativ metod där intervjuer av besökare på destinationer skulle kunna 

bidra till en större förståelse i deras resemotiv. 

Det skulle även gå att göra denna undersökning på plats i olika destinationer dit folk kan tänkas 

resa på grund av dess image. Med tanke på rådande omständigheter i världen med den pandemi 

som pågår fanns inte den möjligheten för oss men om detta skulle ske i framtida forskning finns 

det en möjlighet till att kunna undersöka hur väl igenkänt begreppet image är och hur många som 

faktiskt hade detta i åtanke när de valde att semestra på den specifika destinationen. 
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Bilaga 2 - Tabell, Ingående kännedom 

 
Omkodning av svar på frågan “vad tror du är den allmänna uppfattningen om den här destinationen?” med koppling till 

ingående kännedom.  
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Bilaga 3 - Facebookinlägg 

 
 

 

Bilaga 4 - Samtycke i enkät 
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Bilaga 5 - Förord enkät 

 
 



64 
 

Bilaga 6 - Enkät 



65 
 



66 
 

 
 



67 
 

Bilaga 7 - Uppdelning av uppsatsens disposition: 

I denna bilaga kommer vi att redogöra för hur arbetet med uppsatsen har fördelats upp. Stora delar 
av uppsatsen har vi skrivit tillsammans för att genomgående få samma språk men även för att kunna 
diskutera fram våra lösningar på eventuella problem. Övriga delar har vi delat upp för att kunna 
effektivisera arbetet och dela upp arbetsbördan 
 
Inledningskapitlet: Har arbetats fram tillsammans redan från uppsatsfröet och sedan har vi efter 
handledningstillfällen fortsatt vårt arbete tillsammans för att nå ett gemensamt önskat resultat. 
 
Teori: Detta kapitel har majoriteten skrivits av Andreas medan Björn har varit behjälplig i ett fåtal 
avsnitt. Den teori och relevanta begrepp som vi tagit fram för studien har diskuterats och sökts fram 
gemensamt. 
 
Metod: 3.1, 3.3, 3.6, 3.6.1 har skrivits av Andreas. 3.4, 3.4.1, 3.7, 3.8, 3.8.1 Har skrivits av Björn. 
Övriga avsnitt har skrivits tillsammans. 
 
Empiri: Kapitlet har genomgående formulerats tillsammans, där viss uppdelning har skett för att 

koda om vissa frågor samt vid skapande av text respektive tabell/diagram. 

 
Analys: Kapitlet har diskuterats och skrivits tillsammans helt och hållet. 
 
Slutsats: Även detta kapitel har vi diskuterat och skrivit tillsammans. 
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Bilaga 8 - Fördelning av län 

 

 


