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Sammanfattning 
 
Fenomenet weekendresor har blivit en växande nisch inom dagens turismsektor och utifrån det 

väcktes vårt intresse. Syftet med studien är att analysera och skapa en djupare förståelse för 

kvinnors konsumtion av weekendresor genom att se på vilken betydelse olika drivkrafter har. 

Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats, vad är det som bidrar till att kvinnor väljer att 

åka på weekendresor? Samt vilken betydelse har olika marknadsföringsverktyg för kvinnors 

konsumtion av weekendresor? För att skapa en förståelse kring detta har studien haft en kvalitativ 

forskningsansats där två olika metoder har använts, fokusgrupper samt semistrukturerade 

individuella intervjuer. Tre stycken fokusgrupper genomfördes med kvinnor i 20-årsåldern samt 

fyra stycken individuella intervjuer med kvinnor i 40- samt 50-årsåldern. Den teoretiska 

referensramen inkluderar inledningsvis teorier kring fenomenet resekonsumtion samt två olika 

konsumtionsbeteenden, hedonism och social emulation. Därefter lyfts två teorier kring turisters 

beslutsfattande inför en weekendresa samt inför en allmän resa. Den teoretiska referensramen 

avslutas med att teorier kring två marknadsföringsverktyg presenteras, storytelling samt word of 

mouth. Det empiriska materialet har analyserats tillsammans med den teoretiska referensramen där 

vi skapat en förståelse för kvinnors konsumtion av weekendresor. Den kvinnliga konsumtionen av 

weekendresor grundas i en önskan om en flykt från vardagen där eskapistiska upplevelser 

efterfrågas. Kvinnor strävar även efter att unna sig mer lyx på sin resa än under sin vardag och ett 

njutningsbegär uppstår. Alla kvinnor är olika och vi fick en förståelse som visade på att kvinnors 

personlighet, livsstil samt livssituation har en stor betydelse för kvinnors konsumtion av 

weekendresor samt att politiska faktorer får kvinnor att avstå från att åka till en destination där 

oroligheter råder. En förståelse skapades även kring hur kvinnor inte inspireras av resebolagens 

marknadsföring till samma grad som teorin om storytelling påstår, utan det är influenser från 

familj och vänner som har störst betydelse. 
 

Nyckelord: weekendresor, kvinnlig resekonsumtion, drivkrafter, interna och externa faktorer.  
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1.0 Inledning 
“LYXWEEKEND! Helt ärligt - skulle det inte vara härligt, om så bara en gång i livet, få 

unna sig att bo på ett femstjärnigt lyxhotell? Kanske vill du fira något speciellt, 

överraska din käresta, eller bara ha ett minne för livet?” (www.resfeber.se).  

 

“Koppla bort vardagen och unna dig en lyxweekend där du kan njuta av spännande 

kultur, härliga smaksensationer, maximal shopping och avkopplande spaupplevelser.” 

(www.resia.se).  

1.1 Problembakgrund 
De två inledande citaten beskriver tydligt hur två olika resebolag framställer weekendresor genom 

att spegla en önskvärd livsstil för att locka konsumenter. Paterson (2006, s. 1 & 5) poängterar hur 

alla världens människor är konsumenter och konsumtion kan ses som en daglig aktivitet. 

Campbell (2005, s. 25) beskriver hur dagens moderna samhälle ständigt präglas av konsumtion 

samtidigt som Bauman (2008, s. 63) konstaterar att vi lever i ett konsumtionssamhälle, där vi 

konsumerar mer än någonsin förr. Konsumtionssamhället karaktäriseras av en uppmuntran till en 

konsumistisk livsstil där det ställs informella krav på individer att konsumera. Östberg och Kaijser 

(2010, s. 11) förklarar hur människor idag talar om och tänker på sig själva som konsumenter 

istället för att se sig som medborgare, föräldrar eller arbetare.   

 

Den stora spridningen av en konsumentkultur där reserelaterad konsumtion värdesätts har en stark 

anknytning till den rådande tillväxten av turismrelaterad rörlighet (Hall 2014, s. 8). 

Resekonsumtion är något som ständigt ökar och under 2015 reste 1 184 miljoner människor 

världen över (UNWTO 2015). Hall (2014, s. 8) poängterar att någon gång runt år 2016-2017 

kommer det totala antalet övernattande besökare, både internationella samt nationella, att överstiga 

jordens befolkningsmängd för första gången. Detta tyder på att konsumtion av resor kommer 

fortsätta öka och bli större än någonsin.  

 

Inom de urbana turiststäderna har det under de senaste åren skett en kraftig tillväxt i utvecklingen. 

En av de snabbast växande produkterna är weekendresor, vilket definieras som en kort 

semesterresa (Horner & Swarbrooke 2016, s. 198). Att människor idag färdas på kortare resor går 

att tydas utifrån Europastats statistik som framhäver att hälften, 57,4%, av EU-ländernas 

turistresor utgjordes av kortare resor (ec.europa.eu). I Europa har de korta resorna blivit en av de 

viktigaste drivkrafterna till turismens tillväxt (Lebrun 2014, s. 195).  
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Urry och Larsen (2011, s. 1) beskriver att en av anledningarna till att människor reser är för att fly 

från vardagen och samtidigt konsumera tjänster och varor som skulle kunna betraktas som 

onödiga. Konsumtion av resor är en möjlighet att köpa tid samt att ersätta arbetstid med 

fritidsaktiviteter (Shaw, Agarwal & Bull 2000, s. 266). Turism kan enligt Östberg och Kaijser 

(2010, s. 94) ses som ett konsumtionsfält vilket ger utrymme för såväl eskapism som personliga 

drömmar. Det kan förklaras vidare med vad Hirschman och Holbrook (1982, s. 93) beskriver som 

ett hedonistiskt konsumtionsbeteende, där emotionella njutningsbegär styr individens konsumtion. 

Yeoman (2008, s. 108) beskriver att resor och semester uppfattas som det främsta objektet av lyx 

och tid ses idag som mer lyx än vad andra materiella ting gör. Turisters njutningsbegär, deras 

strävan att fly från vardagen samt konsumtion av tid och lyx kan kopplas till hur ett hedonistiskt 

konsumtionsbeteende kan vävas samman med dagens resekonsumtion.  

 

Turisters drömmar om att resa uppstår möjligen då resebolagen marknadsför lyxiga weekendresor, 

vilket framgår från de två inledande citaten, samtidigt som njutningsfulla resebilder dagligen 

publiceras på sociala medier samt att berättelser om avkopplande semestrar sprids i ens 

vänskapskrets. Storytelling är ett unikt marknadsföringsverktyg för turismorganisationer att 

förmedla berättelser som skapar en känsla av meningsfullhet samt en vision av ett önskvärt liv 

(Mossberg & Johansen 2006, s. 7). Internet och sociala medier har även blivit en viktig plattform 

för privatpersoner att sprida berättelser och bilder om sina resor (Akgün, Keskin, Ayar & Erdoğan 

2015, s. 578). TripAdvisor är ett tydligt exempel på hur turister kan dela med sig av sina 

upplevelser från besökta destinationer med andra resenärer. Berättelser som sprids bland vänner 

och familj, kring erfarenheter av en upplevelse kan liknas med word of mouth vilket har fått en 

större framgång och betydelse till följd av internets tillväxt (Horner & Swarbrooke 2016, s. 11 & 

114). Utöver att turisters drömmar möjligen uppstår från marknadsföring beskriver författarna 

(Horner & Swarbrooke 2016, s. 73) att det finns interna och externa faktorer som påverkar en 

turist i dess beslutsfattande inför en resa.  

 

Undersökningar har gjorts kring vad kvinnor och män efterfrågar under deras weekendresor och 

visar på att det finns en distinkt skillnad mellan parterna. Kvinnor söker sig gärna till urbana 

miljöer med möjligheter till shopping och kulturella aktiviteter medan män dras mer till naturen 

och lugna miljöer (Herington, Merrilees & Wilkins 2013, s. 158f). Turismleverantörer har även 

observerat en ökad trend i att resa utan sin partner. Trenden tillskrivs kvinnor och män som 
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eftersträvar att åka till destinationer eller platser som deras partner inte finner lika intressanta 

(Durko & Stone 2016, s. 18; Yeoman 2008, s.149). Författarna (Durko & Stone 2016) poängterar 

att den kvinnliga turismmarknaden omsätter flera miljarder dollar om året och därav har det 

skapats ett begrepp kring det, girlfriend getaways.  

 

1.2 Problemformulering 
Då dagens resekonsumtion till stor del består av weekendresor där det eftersträvas lyx och att fly 

från vardagen, vilket kan uttryckas som ett hedonistiskt beteende och där berättelser, bilder och 

marknadsföring har en påverkande effekt skapas ett intresse av att veta mer. Lebrun (2014, s. 195) 

beskriver att det finns en begränsad akademisk forskning kring den växande trenden av 

weekendresor vilket tyder på en betydande lucka inom området. Den forskning kring ämnet som 

finns visar att trenden av weekendresor har ökat drastiskt och att allt fler människor väljer att åka 

på dessa resor (Horner & Swarbrooke 2016; Lebrun 2014; Yeoman 2008; Dunne, Flanagan & 

Buckley 2011; Lohmann 1991). Herington et al. (2013, s. 150) benämner även att forskningen 

kring föreställningen om att erbjuda olika destinationsattraktioner för weekendresor och långa 

resor, ännu inte är helt utforskad.  

 

Den begränsade forskningen kring weekendresor samt att den forskning som finns ser på både 

män och kvinnor blir det av hög väsentlighet att undersöka trenden utifrån kvinnors syn. Det med 

anledning kring vad forskarna (Durko & Stone 2016, s. 18) nämner angående hur stor den 

kvinnliga turismmarknaden har blivit. Därmed blir det intressant att se varför specifikt kvinnor 

väljer att åka på weekendresor och studien kommer utgå från ett kvinnligt perspektiv.  

 

Trenden att åka på weekendresor har ökat drastiskt och får oss att fundera kring vad det är för 

drivkrafter som bidragit till att weekendresor blivit en så stor del av dagens konsumtion av resor. 

Vi hoppas kunna bidra till forskningen genom att lyfta fram en tydligare bild av hur kvinnors 

konsumtion av weekendresor ser ut, för att kunna skapa en möjlig förståelse till varför 

weekendresor blivit en så pass stor nisch inom turismsektorn som det blivit. Handlar det om ett 

hedonistiskt konsumtionsbeteende, är det utifrån vilken livssituation man befinner sig i, vilken 

social klass man tillhör, interna och externa faktorer som påverkar eller handlar det om hur olika 

reseberättelser blir en inspirationskälla som får kvinnor att drömma sig bort från vardagen?  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att analysera och skapa en djupare förståelse för kvinnors konsumtion av 

weekendresor genom att se på vilken betydelse olika drivkrafter har. 

 

• Vad är det som bidrar till att kvinnor väljer att åka på weekendresor? 

• Vilken betydelse har olika marknadsföringsverktyg för kvinnors konsumtion av 

weekendresor? 

1.4 Disposition 
Nedan följer en presentation av uppsatsens upplägg för att vägleda läsaren. 

 

Kapitel 2- Metod redogör för studiens kvalitativa forskningsansats samt presenterar och 

argumenterar för de valda metoder som använts för att samla in empirin. Vi beskriver 

genomförandet av fokusgruppsdiskussionerna samt de semistrukturerade individuella intervjuerna 

och avslutar med hur bearbetningen av materialet gått till samt hur vi gått tillväga vid 

litteraturinsamlingen.   

 

Kapitel 3- Teori introducerar de valda teorierna kring konsumtion och dess koppling till 

resekonsumtion. Vi redogör för två valda modeller som presenterar externa och interna faktorer 

som påverkar turisters beslutsfattande inför en weekendresa samt inför en resa i allmänhet. Vi 

avslutar med att koppla de externa faktorerna till två marknadsföringsverktyg, storytelling samt 

word of mouth.   

 

Kapitel 4- Analys där möter empirin teorin och vi analyserar och skapar en djupare förståelse 

kring varför kvinnor konsumerar weekendresor. Analysen är uppdelad utifrån tre teman, varför 

kvinnor väljer att åka på weekendresor, vilken betydelse interna och externa faktorer har för 

kvinnor i deras beslutsfattande samt hur reseberättelser genom marknadsföring blir en 

inspirationskälla för kvinnorna.  

 

Kapitel 5- Slutdiskussion de huvudsakliga poänger som vi genom analysen har kommit fram till 

lyfts och vi besvarar syftet och de uppställda frågeställningarna. Vidare blickar vi framåt och tar 

fram förslag på vidare forskning.  
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2.0 Metod 
I följande avsnitt kommer vår metodologiska ansats som ligger till grund för studien att 

introduceras. Inledningsvis kommer vi presentera den valda ansatsen för att sedan beskriva vilka 

valda metoder vi använt oss av för att samla in det empiriska materialet. Där förklarar vi varför vi 

valt de metoder som vi gjort och hur vi gått tillväga i genomförandet samt hur bearbetningen av 

materialet gått till. Avslutningsvis redogör vi för hur vi valt att samla in litteratur.  

 

2.1 Kvalitativ forskningsansats 
Då studien syftar till att analysera samt att skapa en djupare förståelse för kvinnors konsumtion av 

weekendresor utgörs metodvalet av kvalitativa metoder i form av fokusgrupper samt 

semistrukturerade intervjuer. Frågeställningarna som är ställda för att kunna besvara syftet är 

kvalitativt utformade och kan inte mätas eller kvantifieras. Kvalitativ forskning är huvudsakligen 

mer inriktad på ord än på siffror och tyngden ligger vanligen på att skapa en förståelse av den 

sociala verkligheten med underlag i hur respondenterna i en viss miljö tolkar denna verklighet 

(Bryman 2011, s. 340f). Då syftet är att analysera samt skapa en djupare förståelse blir det av hög 

väsentlighet att tolka den sociala verkligheten och att använda kvalitativa metoder. Vi har använt 

ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv i studien, vilket syftar till en tolkning av människors 

handling (Bryman 2011, s. 32). Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017, s. 17) beskriver att ur ett 

hermeneutiskt perspektiv skapas en förståelse och är beroende av forskarens egen tolkning.  

 

Det riktas kritik mot en kvalitativ forskningsansats som tyder på att den är allt för subjektiv. 

Resultaten bygger i en stor utsträckning på forskarnas egna uppfattningar och tolkningar samt det 

nära och personliga förhållandet som etableras med respondenterna (Bryman 2011, s. 368). Det är 

dock inget som har påverkat denna studiens validitet då syftet är att analysera och skapa en 

djupare förståelse. Det syftar till att skapa en uppfattning om kvinnors resekonsumtion och det 

framgår genom att skapa ett nära förhållande till respondenterna och göra egna tolkningar. 

 

Alvehus (2013, s. 109) beskriver hur det i en kvalitativ studie är svårt att leva upp till att enbart 

använda en deduktiv alternativt en induktiv ansats. Det är vanligare att forskaren använder sig av 

abduktion där man kontinuerligt arbetar med teorin och empirin växlande för att på så vis finna 

nya aspekter av det som studeras och utveckla de teoretiska insikterna. Vår kvalitativa studie har 

ett abduktivt tillvägagångssätt där en växling mellan de empiriska och teoretiska reflektionerna har 

skett kontinuerligt. Det med anledning till att vi ville få ett djup i vår analys samtidigt som det 
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kontinuerliga arbetet mellan det empiriska materialet och de teoretiska verktygen bidrog till nya 

infallsvinklar och utvecklande av teorierna.   

 

2.2 Fokusgrupper 
En metod vi har använt oss av vid insamlingen av empirin är fokusgruppsmetoden då det gav oss 

tillgång till olika kvinnors erfarenheter och tankar under ett möte. Fokusgrupper har som syfte att 

baseras på en diskussion bland människor i en grupp och se hur samspelet ser ut (Jfr: Dahlin-

Ivanoff och Holmgren 2017, s. 16; Bryman 2011, s. 446f). Diskussionen grundas kring ett ämne 

som människorna i gruppen har någon gemensam erfarenhet av och kan resultera i kunskap om en 

kollektiv förståelse (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s. 16). Det som är meningen med 

fokusgrupper är att ta reda på vad den kollektiva kunskapen om ett ämne är och inte vad varje 

enskild människa har för individuella erfarenheter (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017, s. 18). Det 

är till vår fördel att använda oss utav fokusgruppdiskussioner då vi vill skapa en djupare förståelse 

för hur en grupp människor ställer sig till vårt forskningsämne. En annan fördel är att 

fokusgrupper ger oss en möjlighet att analysera vad som sägs och använda oss av respondenternas 

inställningar och förståelser kring weekendresor.  

 

2.2.1 Utformning av intervjuguide 
Inför fokusgrupperna hade vi konstruerat en intervjuguide med frågor och teman som skulle 

fungera som vägledning genom diskussionerna (bilaga 1). Intervjuguiden för fokusgrupperna 

använde vi även som utgångspunkt när vi genomförde de individuella semistrukturerade 

intervjuerna (bilaga 2). Bryman (2011, s. 45) beskriver att det är väsentligt att man använder sig 

av en intervjuguide som ett stöd i intervjun men att det är något som inte ska följas slaviskt. I vår 

intervjuguide finns det två övergripande teman weekendresor samt inspirationskällor som berörs 

genom fem inledande frågor samt åtta nyckelfrågor. De inledande frågorna användes som en 

introduktion till ämnet om resor så att respondenterna fick en bra början till diskussionen. 

Nyckelfrågorna använde vi som ett stöd för att få diskussionerna att gå framåt men vi gav stora 

möjligheter till avvikelser i diskussionerna. Ryen (2004, s. 44) beskriver ifall intervjuaren har en 

för strukturerad intervjuguide så finns det en tendens att missa faktorer som respondenterna anser 

intressanta och viktiga. Dahlin- Ivanoff och Holmgren (2017, s. 41) argumenterar för att det ska 

finnas mellan två till tio nyckelfrågor i intervjuguiden men att det beror på vilken förkunskap som 

respondenterna har om ämnet. Vi anser att de personer som var med i grupperna samt i 
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intervjuerna besitter en grundkunskap om vad en weekendresa är och därmed ansåg vi att vi valde 

rätt antal frågor till intervjuguiden. Inledningsvis beskrev vi även varför vi gör vår undersökning 

och vilka etiska principer studien anammar.  

 

2.2.2 Urval av fokusgruppsrespondenter 
Vi utförde tre fokusgruppsdiskussioner med fyra respondenter i respektive grupp med anledning 

till vad Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017, s. 60) skriver om att mindre grupper bidrar till att 

varje respondent får möjlighet till att vara engagerad i diskussionen. Samtidigt leder det till att 

varje enskild individ får mer tid till att diskutera sina erfarenheter kring ämnet. Respondenterna till 

samtliga fokusgrupper är kvinnor i 20-årsåldern som alla har varit på någon weekendresa i sitt liv 

(bilaga 3). Bryman (2011, s. 434) nämner det som ett målstyrt urval då respondenterna väljs 

utifrån vilka forskningsfrågor som finns för att säkerställa att respondenterna är relevanta för 

undersökningen. Vi använde oss av ett målstyrt urval på så vis att vi valde kvinnor till 

fokusgrupperna med erfarenheter kring weekendresor för att säkerställa att användbara 

diskussioner skulle uppstå. 

 

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017, s. 52) förklarar att en fokusgrupp bör ha en homogenitet 

bland respondenternas erfarenheter för att kunna skapa en diskussion men samtidigt krävs det en 

heterogenitet för att generera olika perspektiv i forskningsämnet. Våra respondenter skapar en 

homogenitet genom kön, ålder, inkomst och medvetenheten om weekendresor. Heterogenitet i 

gruppen bildas genom att de har skilda upplevelser och erfarenhet kring hur de utformat och 

planerat sina resor. I den första gruppen var alla respondenter heltidsarbetande kvinnor, den andra 

var alla kvinnorna universitetsstudenter och den sista gruppen innehöll kvinnor som tidigare varit 

studenter men som idag har en heltidsanställning. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017, s. 53) 

förklarar att det kan vara till ens fördel att samla personer från samma sociala kategori då det 

annars kan skapas hierarkier i gruppen, vilket var något som vi ville undvika.  

 

2.3 Semistrukturerade intervjuer 
För att öka validiteten i studien och för att samla in ytterligare empiriskt material genomförde vi 

fyra stycken semistrukturerade intervjuer. Metoden benämns som flexibel och låter 

intervjupersonerna styra riktningen på intervjun och samtidigt ges en stor frihet att utforma svaren 

utifrån hur de själva vill (Bryman 2011, s. 415). Användningen av de semistrukturerade 
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intervjuerna såg vi som ett komplement till fokusgrupperna där vi kunde närma oss 

respondenterna ytterligare och gå in mer på djupet med de enskilda individerna.  

 

Alvehus (2013, s. 83) framställer hur intervjuaren under en semistrukturerad intervju följer ett 

formulär som består av ett fåtal öppna frågor eller ett bredare tema. Det leder till att respondenten 

har en stor möjlighet till att påverka innehållet i intervjun och intervjuaren behöver vara mer aktiv 

i lyssnandet. Vi använde samma intervjuguide som vi haft under fokusgrupperna, med anledning 

till att de frågorna var uppställda utifrån att skapa diskussioner och vi ville få fram liknande 

diskussioner under de individuella intervjuerna. Alvehus (2013, s. 84) beskriver vidare hur 

intervjuaren under en semistrukturerad intervju behöver kunna ställa följdfrågor och uppmuntra 

respondenten till att fortsätta prata. Det var något som vi upplevde som den största svårigheten 

mellan fokusgruppsdiskussionerna och de semistrukturerade intervjuerna. Att få de individuella 

respondenterna att fortsätta prata och för oss som intervjuare att snabbt komma på följdfrågor var 

ett dilemma som vi ställdes inför. Dock kände vi efter de två första intervjuerna att det blev lättare 

och de två sista intervjuerna fungerade smidigare och följdfrågorna kom mer naturligt.  

 

2.3.1 Urval av intervjurespondenter 
Ytterligare en anledning till att vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer var för att 

vi hade bekymmer med att få ett djup i vårt urval. Vi strävade efter att få respondenter i olika 

ålderskategorier, 20-, 30-, 40- samt 50-årsåldern då vi gick in med förförståelsen att det vanligen 

är de som åker på weekendresor. Vi ville även få kvinnor i olika ålderskategorier för att göra 

studien mer representativ även om vi är medvetna om att det är omöjligt att representera studien 

till alla världens kvinnor. Vår studie kommer avspegla de respondenter som vi varit i kontakt med 

och analysen kommer bygga på deras åsikter och kommentarer kring weekendresor.  

 

Vi fick svårigheter med att få en hel grupp respondenter i 40- samt 50-årsåldern att kunna delta i 

en fokusgrupp. Det med anledningen till att vi själva är i tjugoårsåldern och inte har personer i de 

efterfrågade åldrarna i vår närhet. Med anledningen av det utförde vi fyra semistrukturerade 

intervjuerna med respondenter i de ålderskategorier där vi inte fick ihop tillräckligt många för att 

utföra en fokusgrupp (bilaga 3).  

 

Bryman (2011, s. 194) beskriver ett så kallat bekvämlighetsurval vilket innebär att forskaren tar de 

respondenter som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. Alvehus (2013, s. 68) kritiserar 
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bekvämlighetsurval och menar att det möjligen riskerar att spegla en viss grupp snarare än ett 

bredare fenomen. Vi anser att även då vi använde oss av ett bekvämlighetsurval så är det inget 

som påverkat vår empiri. Vi har valt respondenter till de semistrukturerade intervjuer från vår nära 

omgivning, där samtliga har olika bakgrunder, inkomst, intressen samt sysselsättningar. Det i sig 

har bidragit till ett djup bland respondenter samt att det inte enbart speglat en viss grupp.  

 

2.3.2 Genomförande av individuella intervjuer samt fokusgrupper 
Då vi genomförde intervjuerna samt fokusgrupperna intog vi två olika roller för att få ut så mycket 

som möjligt av varje diskussion och för att inte skapa förvirring hos respondenterna. En av oss 

representerade intervjuare och såg till att frågorna utifrån den utformade intervjuguiden 

besvarades och bidrog med följdfrågor för att få fram utförliga svar från respondenterna. Dahlin-

Ivanoff och Holmgren (2017, s. 47) förklarar att den person som agerar som gruppledare, 

intervjuare, har som uppgift att främja en öppen miljö samt har en möjlighet att styra 

diskussionerna på så vis att uppmuntra de människor som är mer benägna att vara tysta till att få 

mer plats i diskussionen.  

 

Den andra av oss förde anteckningar av vad som sades, såg på ansiktsuttryck, kände av stämning 

och tonläget hos respondenterna. Ryen (2004, s. 69) och Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017, s. 

65) påpekar att vare sig man väljer att spela in en intervju eller inte så är det av hög väsentlighet 

att även föra anteckningar. Ryen (2004, s. 56) fortsätter med att beskriva hur en intervjuare 

vanligen upplever att det inte är så enkelt att uppträda som en intresserad lyssnare samtidigt som 

man behöver föra anteckningar, vilket bidrar till att det är bra att spela in intervjun. Vi valde att 

göra båda delarna, spela in samt föra anteckningar, det även med anledning av att vi båda var med 

under varje intervjutillfälle och kunde därför ha en av oss som förde anteckningar och att den 

andra kunde agera som en intresserad lyssnare.  

 

Vi gav alla respondenterna möjligheten att välja plats för fokusgruppsdiskussionerna samt 

intervjuerna. En av fokusgrupperna samt två av intervjuerna genomfördes i Halmstad, där 

fokusgruppen hölls hemma hos en av respondenterna i gruppen medan intervjuerna genomfördes 

hemma hos respektive respondent. De andra två fokusgrupperna samt de sista två intervjuerna 

hölls i Helsingborg hemma hos en av oss intervjuare. Fokusgruppsdiskussionerna varade i ungefär 

90 minuter och intervjuerna pågick mellan 45-60 minuter. Enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren 

(2017, s. 63) är det en fördel att befinna sig i en bekväm och avslappnad miljö som respondenterna 
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känner sig trygga i. Under diskussionerna och intervjuerna bjöd vi på fika för att få en lättsam 

början samt för att få respondenterna att känna sig trygga. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017, s. 

65) menar att bjuda på kaffe i början kan fungera som en bra metod för att bryta isen.  

 

Då vi ville skapa en öppen diskussion under både våra fokusgrupper samt våra intervjuer 

utformade vi intervjuguiden som ett stöd. Vi följde inte den slaviskt och gick inte från början till 

slut utan ställde frågorna utifrån hur diskussionerna utvecklades och de svaren som 

respondenterna gav. Vi upplevde att intervjuguiden var ett bra stöd som underlättade för oss och 

utifrån respondenternas olika svar ledde det till att följdfrågorna varierade utifrån de sju olika 

tillfällena. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2007, s. 68) beskriver hur det är bra att sätta sig ner 

efter varje intervjutillfälle för att utvärdera diskussionen, vad som kunde gjorts bättre eller bara för 

att se över hur diskussionen överlag gick. Det är något som vi tog till oss och gjorde för att 

utvecklas och lära oss av våra möjliga misstag.  

 

2.4 Analys av data 
Efter att vi genomfört våra fokusgrupper och intervjuer började vårt analysarbete då vi satte oss 

ner för att transkribera och kom i kontakt med vårt material en första gång. Vi lyssnade igenom 

inspelningarna flera gånger för att inte missa användbara svar och för att höra tonläget på hur 

respondenterna ställde sig till sina svar. Utifrån respondenternas svar tematiserade vi empirin i 

fem teman som vi ansåg var genomgående i samtliga fokusgrupper och intervjuer och som vi 

ansåg som väsentliga för analysen. Vi upptäckte då att de teman vi såg som genomgående inte 

passade vårt ursprungliga syfte och de frågeställningar som vi från början ställt upp. Därmed valde 

vi att omformulera syftet och ställa upp nya frågeställningar som ändå passade vårt problem men 

som gav oss nya infallsvinklar.  

 

2.5 Etiska aspekter 
Under de genomförda fokusgrupperna samt de semistrukturerade intervjuerna har vi följt Brymans 

(2011, s. 131f) fyra etiska principer för de respondenter som varit direkt inblandade i studien: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Vi har informerat alla 

deltagande respondenter vad studiens syfte är samt att de när som har möjlighet till att avvika från 

studien om så önskas samt att deras deltagande är frivilligt. De har även blivit informerade om att 

de i undersökningen kommer vara anonyma och att vi kommer behandla de med största möjliga 
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konfidentialitet. I studien kommer respondenternas namn vara ersatta med fiktiva namn för att 

skapa anonymitet och även i transkriberingen kommer deras namn vara ersatta för att förbli 

anonyma och svåra att identifiera.  

 

Ryen (2004, s. 157) beskriver att det kan bli problematiskt med konfidentialitet när det gäller 

bevarandet av data och dataintrång. Författaren fortsätter med att förklara hur det möjligen är 

enkelt att bevara anonymiteten i själva rapporten men att respondenter kan få negativa reaktioner 

när studien väl offentliggörs. Det är något som vi tagit hänsyn till och alla våra respondenter är 

informerade om att studien kommer offentliggöras på LUP Student Papers. Det för att inte skapa 

negativa reaktioner kring att utomstående människor kommer kunna läsa studien och därmed ta 

del av respondenternas svar. Vi har även informerat om att studien kommer offentliggöras till 

andra studenter samt lärare på institutionen för service management.  

 

2.6 Litteraturinsamling 
Innan vi påbörjade vår litteraturinsamling valde vi att via LUP Student Papers söka upp tidigare 

studenters uppsatser. Det med anledning till att få inspiration och samtidigt hitta relevanta 

perspektiv och tidigare forskningar inom vårt forskningsämne. Utifrån att ha läst tidigare 

uppsatser gav det oss även inspiration till att gå tillbaka och se på referenslistor från våra tidigare 

lästa kurser. Det var till stor hjälp för att finna användbara referenser kring konsumtion men vi 

kände att det behövdes mer då vi inte fann någon som tidigare undersökt vårt huvudfenomen, 

weekendresor.  

 

Det blev till en början en stor utmaning för oss att finna tidigare forskning kring weekendresor. 

Det med anledning av att vi inte tidigare studerat fenomenet och visste inte hur det benämndes 

eller vad vi skulle söka på för att finna forskning kring det. Bibliotekets sökmotor, LUBsearch, 

blev vår främsta informationssökningsportal där vi genom olika nyckelord fick testa oss fram för 

att få fram den rätta benämningen på weekendresor. Efter vad som kändes som en evighet av 

sökande fann vi slutligen den rätta benämningen, “City break” och “Short breaks”.  

 

Utöver att vi använt oss av bibliotekets sökmotor använde vi även det fysiska biblioteket på 

Campus Helsingborg. Där sökte vi efter böcker som omfattade ämnen som turism, konsumtion, 

storytelling och word of mouth. Vi fann lämpliga böcker som på ett bra vis kompletterade de 

artiklar som vi funnit via nätet och som vi senare hade stor användning av.  
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3.0 Teori & tidigare forskning  
I följande avsnitt kommer vi presentera den tidigare forskning som vi valt att utgå från där vi 

inledningsvis redogör för begreppet konsumtion och kopplar det till resekonsumtion. Därefter 

redovisas två olika modeller kring turisters beslutsfattande inför en resa och avslutningsvis 

presenteras två marknadsföringsverktyg som kan ses som en inspirationskälla för kvinnor inför en 

möjlig resa. Teorierna kommer i analysen användas som ett hjälpande verktyg för att analysera 

möjliga drivkrafter som får kvinnor att resa samt skapa en förståelse kring vad som inspirerar 

kvinnorna i deras val inför en weekendresa.   

 

3.1 Resekonsumtion 
Begreppet konsumtion är något som alltid funnits i människans värld men har gått från att vara 

nödvändiga matvaror till varor som får oss människor att passa in i det nya moderna samhället 

(Östberg & Kaijser 2010, s. 19ff). I dagens forskning kring ämnet ses varor som ett medel för att 

tillfredsställa basala behov men även till stor del njutningsfulla begär. Konsumtion kan fungera 

som ett medel för en individ att symbolisera makt och framgång. Människor kan genom sin 

konsumtion kommunicera social skillnad samt överlägsenhet vilket kan användas för att förstärka 

relationer mellan olika grupper (Bjurström, Fornäs & Ganetz 2000, s. 18). Bourdieu (1984, i 

Hammarén & Johansson 2009, s. 34) beskriver människors konsumtion som ett sätt att visa sin 

sociala tillhörighet, livsstil och status, genom att synliggöra vad man har råd med uppvisas det 

vilken social grupp man tillhör. Idag handlar det i stor utsträckning om hur vi genom konsumtion 

försöker förflytta oss dit där vi tycker oss höra hemma bättre, där en del av det är genom en 

platsmässig förflyttning (Östberg & Kaijser 2010, s. 31). Konsumtion handlar om att människor 

söker upplevelser som uppfyller deras drömmar och för att komma bort från sin strukturerade 

vardagsmiljö (Mossberg 2003, s. 33). Urry (2002, s. 12) beskriver på liknande vis att största 

drivkraften för turister är en önskan om kontrast till den egna vardagen.  

 

Författarna (Pine & Gilmore 2011, s. 3, 47 & 59) talar om en teori som de benämner, 

upplevelseekonomin. Det författarna syftar till är hur konsumtion idag handlar om att 

konsumenter vill skapa upplevelser. Författarna har konstaterat att det finns fyra kategorier inom 

upplevelseekonomin som är de mest efterfrågade bland dagens konsumenter. De fyra kategorier 

som är framtagna är underhållning, utbildning, estetisk och eskapism. Den eskapistiska 

upplevelsen syftar till att individen är aktivt deltagande och att aktiviteten ska vara en tillflykt från 
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det vardagliga livet. Det har en stark koppling till Mossbergs (2003) och Urrys (2002) 

beskrivningar kring vad som är en turists största drivkraft.  

 

Yeoman (2008, s. 11) redogör för hur de västerländska konsumenternas högsta önskan är att resa 

och resor är något som konsumeras allt mer. Nya transportformer har utvecklats och vi kan idag 

resa till lägre kostnader och snabbare än vad vi förr kunnat vilket har varit en bidragande faktor till 

att vi idag konsumerar resor i större utsträckning (Yeoman 2008, s. 14 & 30). En annan utveckling 

som haft en stor betydelse är internets uppkomst, vilket har skapat stora möjligheter för turister att 

själva kunna söka information om platser samt att boka skräddarsydda resor direkt från hemmet 

(Horner & Swarbrooke 2016, s. 383).  

 

Det här avsnittet har behandlat begreppet konsumtion och sett på hur man kan se på fenomenet ur 

ett turismperspektiv samt redovisat för hur stort resandet är idag och vilka utvecklingar som skett 

för att möjliggöra resandet. Avsnittet är menat för att ge läsaren en introduktion till begreppet 

resekonsumtion samt ge en inblick till några av drivkrafterna som möjligen får kvinnor till att resa. 

 

3.1.1 Hedonistisk konsumtion  
Hirschman och Holbrook (1982, s. 92) har myntat teorin kring ett hedonistiskt 

konsumtionsbeteende. Begreppet hedonism, som kommer från grekiskans “njutning”, har använts 

i psykologin och i etiken. Där psykologin tyder på att människans viktigaste drivkraft är att uppnå 

lust och lycka och etiken är att det högsta och det enda som har värde i sig är lust och nöje. Teorin 

kring ett hedonistiskt konsumtionsbeteende kan därmed beskrivas genom dess vardagliga mening 

som innebär en konsumtion inriktad på njutning, nöje eller flärd (Husz & Lagerkvist 2001, s. 12). 

 

Horner och Swarbrooke (2016, s. 5) beskriver hur begreppet hedonistisk turism innebär att turisten 

eftersträvar njutningsfulla aktiviteter. Joshanloo och Jarden (2016, s. 149) beskriver liknande hur 

hedonism är uppfattningen om att ett gott liv huvudsakligen består av njutbara upplevelser.  

Även Yeoman (2008, s. 38) förklarar fenomenet hedonism som en filosofi vilken innebär att 

njutning är människans viktigaste strävan. En av turismens grundläggande principer är att turisten 

ska ha roligt, allt handlar om njutning, nöje samt underhållning. Det kan även kopplas till Pine och 

Gilmores (2011) teori om upplevelseekonomin, där konsumtion idag handlar om att skapa 

upplevelser. Njutning, underhållning och nöje kan alla kopplas till författarnas fyra kategorier 

inom upplevelseekonomin.  
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3.1.2 Konsumtion genom social emulation 
En annan drivkraft för kvinnorna skulle kunna handla om vad Paterson (2006, s. 18 & 19) 

poängterar angående Veblens teori kring social emulation. Teorin beskriver hur de människor med 

lägre inkomst än medel vill äta och klä sig som de rikare individerna, trendsättarna. De lyxiga 

produkterna som trendsättarna konsumerar blir med tiden även tillgängligt för människor med 

lägre inkomst och de börjar konsumera dessa produkter. När de lägre samhällsklasserna börjar 

konsumera samma produkter som trendsättarna leder det till att de rika letar efter nya lyxiga 

produkter att konsumera istället. Teorin handlar således för de lägre samhällsklasserna om en 

strävan mot att efterlikna de högre samhällsklasserna samtidigt som de rika strävar efter att 

konsumera nya saker som ännu inte nått de lägre klasserna.  

 

Veblens (1994) forskning handlar till stor grad om hur konsumtion innebär att människor vill visa 

upp hur mycket pengar de har. Det är även något som sedan långt tillbaka har präglat människors 

förförståelse för konsumtion, att det ger människor makt och status att visa att man har det gott 

ställt. Forskaren förklarar att människor visar upp hur gott ställt man har det genom iögonfallande 

konsumtion (Östberg & Kaijser 2010, s. 52 & 54). Teorin beskriver ett konsumtionsbeteende som 

huvudsakligen innebär ett konkurrensfenomen eller en sorts tävlan. De rikare samhällsklasserna 

visar upp sin status samt makt genom att konsumera lyxvaror och väcker på så vis en vilja hos de 

lägre klasserna att imitera. Utifrån den imitationen och tävlan skapas nya konsumtionsmönster 

som sprids uppifrån och ner genom de olika samhällsklasserna (Husz & Lagerkvist 2001, s. 17).  

 

Detta avsnitt har behandlat två teorier kring konsumtionsbeteenden, hedonism samt social 

emulation. Teorierna kommer i analysen att användas för att se hur kvinnor förhåller sig till ett 

njutningsbegär samt ifall social emulation är en av möjliga drivkrafter till varför kvinnor väljer att 

åka på weekendresor.  

 

3.2 Weekendresor 
Enligt Yeoman (2008, s. 185) har människors fallenhet för resor aldrig varit större än vad det är 

idag och allt fler människor åker på weekendresor. Några viktiga faktorer för utvecklingen och 

den ökade trenden av weekendresor är tillväxten av en femdagars arbetsvecka med två lediga 

helgdagar, ökningen av privatpersoners bilägande samt snabbare flygplan (Horner & Swarbrooke 

2016, s. 197). Weekendresor har blivit en nisch inom turismbranschen som under de senaste åren i 

Europa vuxit kraftigt. Under 2005 växte den Europeiska stadsturismen med hela 20 procent 
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(Dunne et al. 2011, s. 159). En weekendresa står för en distinkt variant av semester och definieras 

som en kortare fritidsresa till en stad, utan övernattning på någon annan destination under resan 

(Trew & Cockerell 2002 i Dunne et al. 2011, s. 159). Edgar, Littlejohn och Allardyce (1994 i 

Herington et al. 2013, s. 152) benämner en weekendresa som en kortare semester med en till tre 

hotellnätter. Författaren, Lohmann (1991, s. 17) beskriver hur en weekendresa vanligen är inom 

ens hemland. I många av fallen ses weekendresor som ytterligare ett semestertillfälle och inte som 

ett substitut till de vanliga två veckors semestrar (Horner & Swarbrooke 2016, s. 197).  

 

Nedan kommer två modeller presenteras som visar på vilka faktorer som enligt författarna 

påverkar en turist i dess beslutsfattande inför en resa. Syftet att ha med modellerna är att i 

analysen kunna se ifall faktorerna fungerar som ytterligare drivkrafter för kvinnors konsumtion av 

weekendresor. Vi vill även se ifall de två modellerna motsäger varandra eller ifall en vanlig 

traditionell modell kring beslutsfattande även fungerar inför en weekendresa.  

 

3.2.1 City breaks decision making model 
Dunne et al. (2011, s. 168) har forskat kring resenärers distinkta beteendeegenskaper kring deras 

beslutsfattande då de väljer att åka på en weekendresa. Författarna har utifrån sina studier kommit 

fram till att resenärers beslutsfattande inför en weekendresa inte passar med de många traditionella 

modellerna kring ämnet och har framtagit en ny modell. Den nya modellen speglar de olika 

funktioner och egenskaper som weekendresenärer påverkas av i sitt beslutsfattande och författarna 

benämner modellen som, City break decision making model.   

 

Modellen utgörs av fyra huvudsakliga faktorer som påverkar människors beslutsfattande inför en 

weekendresa, interna-, externa-, situationsfaktorer samt resans karaktär. En del av faktorerna är 

liknande de som presenteras av andra forskare som tagit fram modeller kring turisters 

beslutfattande, dock är denna modell specifikt anpassad efter weekendresor. De interna faktorerna 

syftar till personliga aspekter som påverkar turisten, vilket kan bestå av allt från individens 

personlighet till livsstil. De externa faktorerna innefattar influenser av familj och vänner. 

Situationsfaktorerna kan ses som en del av de externa faktorerna men författarna belyser att dess 

innebörd för beslutsfattandet inför weekendresor är tillräckligt stor för att skapa dess egen 

distinkta gruppering. Den sista faktorn, resans karaktär, omfattar faktorer såsom resans 

varaktighet, avstånd till destinationen samt hur många det är som reser tillsammans (Dunne et al. 

2011, s. 170).  



”Sätt guldkant på vardagen!” 
En studie om kvinnors konsumtion av weekendresor 

 

 16 

 

3.2.2 Traditionell modell kring beslutsfattande inför en resa 
Horner och Swarbrooke (2016, s. 73) har kommit fram till en teori kring vilka faktorer som 

påverkar turisters beslutsfattande inför en resa mer allmänt än Dunnes et al. (2011) modell om 

weekendresor ovan. Horner och Swarbrooke (2016, s. 73) har delat in dem i två kategorier, 

motivationsfaktorer samt avgörande faktorer. Den första utgör de faktorer som motiverar en turist 

till att vilja köpa en viss turismprodukt. De avgörande faktorerna är de som avgör i vilken 

utsträckning som turisten har möjlighet att köpa de turismprodukter som önskas.  

 

Motivationsfaktorerna består av en mängd olika faktorer som är individuella för turisten. Att 

motivationsfaktorerna är individuella syftar till att de påverkas av individens personlighet, livsstil 

och intressen, tidigare erfarenheter, egen uppfattning om sina styrkor och svagheter samt hur de 

vill bli sedda av andra människor. Författarna menar även att motivationsfaktorerna förändras med 

tiden beroende på vilken situation i livet personen befinner sig i exempelvis familjesituation, 

förändring av inkomst eller hälsa. Sannolikt kommer ingen turist enbart att påverkas av en 

motivationsfaktor utan är mer benägen att påverkas av ett antal olika faktorer vid något tillfälle. 

Författarna påpekar även hur människor sällan reser ensamma och att ens sällskap under resan har 

stor betydelse när det kommer till vilka ens motivationsfaktorer blir, reser personen med vänner 

eller sin partner skiljer sig motivationerna åt (Horner & Swarbrooke 2016, s. 76ff & 80).   

 

Det går att kategorisera de avgörande faktorerna inom personliga till turisten eller externa till 

turisten. De personliga faktorerna är fyra till antalet och innefattar olika omständigheter såsom 

hälsa och fritid, kunskap om destinationen, attityder och uppfattningar samt erfarenheter av olika 

destinationer, typ av semester och att söka upp rabatterade priser. De externa faktorerna till 

turisten innefattar politiska faktorer, påverkan från både media samt turismorganisationers 

marknadsföring. Politiska faktorer innebär sådant som regulationer och lagar i ett land eller 

terrorism och oroligheter. Media involverar allt från tv-program och tidningar till sociala medier. 

Turismorganisationers marknadsföring syftar till det destinationer marknadsför själva eller 

resebolag via sina hemsidor. Författarna menar att alla människor har olika personligheter och 

påverkas annorlunda av faktorerna, de diskuterar att det beror på hur intresserad en person är av 

den faktorn som påverkar (Horner & Swarbrooke 2016, s. 94-97).  
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3.3 Inspirationskällor via marknadsföring 
Marknadsföring är något som vi människor utsätts för dagligen och som sker omkring oss hela 

tiden, i hemmet, på vägen till och på arbetet, på högskolan/universitetet och även när man tränar 

(Kotler, Armstrong & Parment 2013, s. 10). Marknadsföring om weekendresor finns tillgängligt 

runt individer dagligen och kan på olika vis fungera som en inspirationskälla. Som de båda 

modellerna ovan visar på så omfattar de externa faktorerna i en turist beslutsfattande 

marknadsföring. Därmed har vi valt att använda oss av två teorier som kan ses som 

marknadsföringsverktyg för att koppla ihop dem med de två modellernas externa faktorer för att se 

hur kvinnorna inspireras av dem.  

 

3.3.1 Storytelling 
En inspirationskälla för kvinnorna kan vara marknadsföring genom storytelling. Även om 

begreppet storytelling är nytt så har fenomenet med att berätta historier funnits i alla tider. Det 

handlar om att berätta historier som förmedlar ett budskap om en tjänst eller produkt genom olika 

kommunikationsformer samtidigt som man får människor känslomässigt involverade (Akgün et al. 

2015, s. 579; Mossberg & Johansen 2006, s. 7f). Mossberg och Johansen (2006, s. 8) fortsätter 

med att beskriva storytelling som ett marknadsföringsverktyg för företag att förmedla en 

helhetsvision om företaget till sina kunder och på så vis skapa ett unikt konkurrensmedel.  

 

Att påverka människors känslor med hjälp av storytelling är en viktig aspekt, målet med 

berättelsen är att skapa positiva känslor hos människorna (Akgün et al. 2015, s. 585; Mossberg & 

Johansen 2006, s. 9, 37 & 58). Att förmedla positiva känslor i storytelling har bevisats öka 

människors önskan att konsumera och därför är det viktigt för företag att förmedla positivitet i 

berättelserna (Akgün et al. 2015, s. 585). Mossberg och Johansen (2006, s. 22) skriver om att 

människor idag konsumerar mer när det ger upphov till känslomässiga behov.  

 

3.3.2 Word of mouth 
Word of mouth kan ses som en form av marknadsföring som innefattar ett informellt 

informationsutbyte mellan kunder eller gäster, en extern faktor som påverkar turisters 

resekonsumtion (Jfr: Mossberg & Johansen 2006, s. 169; Horner & Swarbrooke 2016, s. 114). Det 

innebär att en person berättar om sina erfarenheter av en upplevelse, en resa eller en plats för sina 

vänner, familj eller kollegor (Mossberg 2003, s. 148; Horner & Swarbrooke 2016, s. 250). Horner 

och Swarbrooke (2016, s. 363) menar att word of mouth har fått större betydelse de senaste åren 
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för turister när det kommer till val av resmål. Genom internets framgång har människor idag större 

möjlighet att dela med sig av sina reseberättelser till en bredare publik via resehemsidor men även 

via sociala medier vilket har blivit en viktig informationskälla (Urry & Larsen 2011, s. 59). Kotler 

et al. (2013, s. 30) beskriver hur marknadsföring via internet, där sociala medier utgör en viktig 

del, är den snabbast växande formen av marknadsföring.  

 

Horner och Swarbrooke (2016, s. 392) nämner begreppet elektronisk word of mouth, som syftar 

till att användningen av sociala medier i syfte att sprida sina åsikter har blivit en besatthet hos 

människor. Författarna fortsätter att beskriva elektronisk word of mouth som mer pålitligt när 

avsändarens identitet synliggörs, det skapar en känsla av att man känner avsändaren och man 

tenderar att lita mer på den personen än på en okänd avsändare.  

 

För kunder ses word of mouth som något pålitligt då det är icke kommersiellt och kommer direkt 

från andra kunder och inte ursprungligen från företagets marknadsföring (Gremler 2000 i 

Mossberg 2003, s. 149; Urry & Larsen 2011, s. 59). Det kunder efterfrågar är emotionella värden 

av en upplevelse eller plats och vill få reda på det äkta värdet (Mossberg 2003, s. 148). 

Erfarenheterna som delas kan vara både av positiv- och negativ form. Positiva erfarenheter 

resulterar i att andra människor inspireras och skapar förväntningar (Mossberg & Johansen 2006, 

s. 169 & 172).  

 

Detta avsnitt har redogjort för två marknadsföringsverktyg som kan ses som externa faktorer till 

kvinnors beslutsfattande inför en weekendresa. Vi har valt att använda de två olika teorierna för att 

kunna skapa en förståelse hur kvinnorna ställer sig till de olika verktygen. I analysen kommer 

teorierna behandlas för att se på hur kvinnor får inspiration och motivation inför deras val av 

weekendresa.  
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4.0 Analys 
I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet och analyseras med hjälp av valda teorier. 

Avsnittet är uppdelat efter studiens frågeställningar och inleds med en analys kring 

resekonsumtion och konsumtionsbeteenden hos kvinnorna. Därefter analyseras de interna och 

externa faktorer som ingår i en turists beslutsfattande utifrån de två modeller som presenterats i 

teoriavsnittet. Avslutningsvis analyserar vi vilken betydelse marknadsföring har som en extern 

inspirationskälla. Kontinuerligt genom analysen används det empiriska materialet för att skapa en 

förståelse.   

 

4.1 Weekendresor- Billigt, snabbt och enkelt 
Det är berikande att resa, man har alltid det med sig. Så har man möjlighet att resa så 

ska man göra det. Det är viktigt att ha förståelse för hur världen ser ut och för varandra, 

kunskap om traditioner och kultur, alla är vi olika (Katrin, intervju 3).  

 

Utifrån det empiriska materialet framgick det att respondenterna hade en del åsikter som liknade 

varandra i frågan om varför kvinnor i allmänhet väljer att resa. Katrin poängterar med citatet ovan 

hur vi idag lever i en värld där alla människor är olika och hur viktigt det är att lära av varandra. 

Östberg och Kaijser (2010, s. 19) förklarar innebörden av att konsumera varor som får oss 

människor att passa in i det nya moderna samhället. I fallet här handlar det om att konsumera resor 

och upplevelser för att lära sig om världen samt för att få en förståelse för hur olika världens 

människor är. Katrins förklaring till hur hon ser på resande och vikten av att få en förståelse för 

världen kan vara ett sätt att tillhöra det moderna samhället.  

 

Majoriteten av de tillfrågade respondenterna brukar årligen åka på minst en längre resa men utöver 

det även på weekendresor. Det kan förklaras med vad Horner och Swarbrooke (2016, s. 197) 

skriver om att weekendresor inte är ett substitut till de längre resorna utan blir ett ytterligare 

semestertillfälle. De som avvek från resemönstret berättade att de inte åker på weekendresor varje 

år men att det är något som de önskar kunna göra. De kvinnorna prioriterade de längre resorna 

högre eftersom de vanligen enbart har möjlighet att resa en gång om året. Det framgick tydligt att 

de kvinnorna som inte kunde se weekendresor som ett ytterligare semestertillfälle motsäger det 

som författarna beskriver. Då de åker på en weekendresa uteblir de längre resorna och därmed blir 

deras weekendresa ett substitut. De kvinnorna som åker på semester flera gånger om året 
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instämmer i att weekendresor är ett komplement, en bonus, och de avstår inte från de lägre 

semestrarna.    

 

Samtliga respondenter var eniga om att en av de största bidragande faktorerna till att kvinnor eller 

människor överlag idag väljer att resa handlar om den transportutveckling som skett under de 

senaste decennierna.  

 

/.../vi åker väldigt billigt idag så man kan åka iväg en helg och det kostar inte mycket 

mer än att stanna hemma.. och det är någonting som ändrats på det senaste med alla 

lågprisflyg. Om man pratar om att åka utomlands, men det kan man även prata om när 

man åker inrikes i Sverige.. både hitta billiga flygbiljetter och tåg o bussbiljetter om 

man är ute i tid (Katrin, intervju 3). 

 

Det är så mycket lättare att resa idag, flygen går hela tiden, dygnet runt och att ta sig till 

London tar bara 2 timmar, det är lika snabbt som att ta sig från Helsingborg till 

Göteborg. Det är idag även så mycket billigare med flyg än vad det var förr (Moa, 

intervju 4). 

 

Citaten ovan visar på att sänkta priser, enkelheten att ta sig samt snabbare transportmedel är 

drivkrafter som bidrar till att människor idag konsumerar resor i en större utsträckning. Likt vad 

Yeoman (2008, s. 14) beskriver så är det nyutvecklade transportformer som bidragit till en ökad 

konsumtion av resor med lägre kostnader och snabbare transporter. Respondenterna var överens 

om att det idag går att finna flygbiljetter till ett väldigt lågt pris men Hanna (Intervju 2) och 

respondenterna i fokusgrupp 3 hade invändningar mot det. De påpekade att närheten till 

flygplatsen, både hemma och när man kommer till destinationen, har en stor betydelse för ens 

beslutsfattande inför en weekendresa. De belyste att även om det går att finna flygbiljetter till 

London för 400 kr och att flyget enbart tar 2 timmar så kan det ändå bli för obekvämt att ta sig till 

och från flygplatsen och kan därför resultera i att resan uteblir. Det Hanna (Intervju 2) och 

respondenterna i fokusgrupp 3 poängterade är hur det utöver Yeomans (2008, s. 14) resonemang, 

om att det har blivit smidigare att resa, även finns andra aspekter att ta hänsyn till. Det 

respondenterna belyser är att under en weekendresa har man inte lika mycket tid att förflytta sig 

som på en längre resa och därmed får avståndet till och från flygplatsen en betydligt större 

innebörd. Att man inte har lika mycket tid under en weekendresa går att förstå med benämningen 
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att en weekendresa är en kortare semester med 1-3 hotellnätter (Edgar et al. 1994 i Herington et al. 

2013).  

 

4.2 En flykt från den vardagliga miljön  
Mossberg (2003, s. 33) beskriver hur konsumtion innebär att människor söker efter upplevelser för 

att komma bort från sin strukturerade vardagsmiljö. På liknande vis skriver Urry (2002, s. 12) att 

turisters största drivkraft är en önskan om att få en kontrast till ens vardag. Alla respondenterna, 

både i fokusgrupperna samt intervjuerna, delade samma åsikter om ytterligare en stor bidragande 

drivkraft till kvinnors resande. Respondenterna använde sig av små, konkreta citat som pekar på 

hur en stor önskan om att åka på en weekendresa tar grund i att komma bort från sin vardagliga 

miljö: “Komma bort från vardagstristessen, det säger jag!” (Klara, fokusgrupp 2), “Weekendresor 

behöver ju inte vara något extremt, utan bara något kortare, men som ändå sätter guldkant på 

vardagen!” (Camilla, fokusgrupp 2), “/.../ weekendresor känns som när man behöver liva upp sitt 

tråkiga liv!” (Cajsa, fokusgrupp 3), “Bara göra något annat än sitt vardagliga liv, det är därför som 

man vill resa.” (Elin, fokusgrupp 3), “Komma bort först och främst. Miljöombyte typ” (Josefin, 

fokusgrupp 1).   

 

Citaten visar hur betydelsefullt kvinnorna tycker det är att komma bort från sin vardagliga miljö. 

Under intervjuerna samt fokusgrupperna var det bland det första som samtliga respondenter 

nämnde. Vi kunde tydligt se hur respondenterna värdesätter att komma bort och uppleva något 

utöver ens vardag, en känsla av att fly från det tråkiga, det vanliga. Utifrån det insamlade 

empiriska materialet upplevde vi att det var här som alla kvinnorna uttalade sig om liknande 

åsikter. Det var ingen skillnad mellan vilken fokusgrupp som svarade eller vem av respondenterna 

från intervjuerna som talade, alla kvinnorna reste för att komma bort från vardagen och för att 

uppleva saker. Det visar på att författarnas (Mossberg 2003; Urry 2002) teorier kring vad som är 

en stor drivkraft till att människor idag reser är i enlighet med kvinnornas åsikter och därmed kan 

teorierna anammas för att beskriva en stor anledning till kvinnors konsumtion av weekendresor.  

 

Författarna Pine och Gilmore (2011, s. 50f) beskriver hur en eskapistisk upplevelse handlar om att 

aktiviteten ska vara en flykt från det vardagliga livet och belyser vilken stor betydelse upplevelsen 

av konsumtion har för konsumenten. 
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Jag tycker absolut, upptäcka nya platser, se saker som jag inte ser i vardagligt hemma, 

komma bort ifrån hemmet, nån annan som lagar lite mat till en, testa något nytt, se 

något nytt, uppleva något nytt, än det jag har runt om mitt egna lilla hem i min egna stad 

(Klara, fokusgrupp 2).  

 

Jag tycker man reser dels för att uppleva nya miljöer och nya kulturer samtidigt som 

man kommer bort från sin vanliga miljö och förhoppningsvis umgås i trevligt sällskap. 

Man upplever och gör saker som man inte gör till vardags (Elin, fokusgrupp 3). 

 

Klara (Fokusgrupp 2) och Elin (Fokusgrupp 3) summerar i citaten ovan några av de huvudsakliga 

faktorerna till varför de väljer att åka på en weekendresa. De båda respondenterna talar om 

upplevelser, att få uppleva något nytt samtidigt som de vill komma bort från sin vardagliga miljö. 

Det går att koppla till Pine och Gilmores (2011) eskapistiska upplevelser då kvinnor vill ha en 

flykt från vardagen men till stor del handlar det även om upplevelser. Även då kvinnorna vill iväg 

från det vardagliga och koppla av, vill de ändå att det ska hända något under deras weekendresor. 

Respondenterna nedan visar på betydelsen av att en weekendresa infinner sig under en kortare tid 

än en två-veckors solsemester och önskan om att få uppleva så mycket som möjligt under sin resa. 

 

Weekendresor är mer för att uppleva staden som man reser till och få in mer under en 

kort tid, för man är inte borta lika länge som på en långsemester och det blir inte att man 

inte gör någonting, utan då vill man göra saker hela tiden, för att få uppleva! (Cajsa, 

fokusgrupp 3)  

 

Men jag tycker att weekendresor, eller framförallt när man åker till lite större städer, /.../ 

än när man bokar solsemester. Då vill man bara ha en strand, men på en weekend vill 

man veta vad det finns för sevärdheter, vad finns det i staden att uppleva. På en 

weekendresa vill man uppleva allt på kort tid (Olivia, fokusgrupp 3). 

 

Respondenterna förde även diskussioner kring hur de under sina resor söker efter ett brett utbud på 

destinationen. Majoriteten var överens om, som även går att utläsa från Klara och Elins citat, att 

det är viktigt att man får uppleva nya miljöer och kulturer under sin resa. Pine och Gilmore (2011, 

s. 46) beskriver utöver den eskapistiska upplevelsen hur människor även söker efter utbildnings-, 

underhållnings- samt estetiska upplevelser. Alla våra respondenter tydde på ett eller annat vis hur 

de tre ytterligare upplevelserna fanns med i deras önskan inför en weekendresa. Dock upplevde vi 

att det inte var något som var en huvudsaklig drivkraft för någon av dem. Några beskrev att 
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underhållning var något som påverkat dem till att åka iväg på en weekendresa någon gång och att 

det då var pågrund av en konsert, men det var inget som påverkade dem i vanliga fall. Likaså 

kunde vi analysera fram hur våra respondenter inte själva kopplade sina önskemål till 

utbildningsupplevelser, men några av respondenterna påpekade hur de gärna ville lära sig om och 

få uppleva nya kulturer. Det inledande citatet från Katrin (Intervju 3) visar tydligt på hur hon 

omedvetet söker efter utbildningsupplevelser. Hon diskuterade det övergripande men poängterar 

inte konkret hur det är något som hon söker efter i sina weekendresor utan det är något som 

omedvetet sker under ens resor till destinationer med annorlunda kulturer. Det går även utifrån 

Elins (Fokusgrupp 3) citat ovan att se hur hon vill uppleva nya kulturer under sina resor och att det 

är något som hon värdesätter i sina val av resmål. En förståelse skapas kring att kvinnorna 

omedvetet söker efter författarnas fyra kategorier när de åker på weekendresor men det är de 

eskapistiska upplevelserna som väger tyngst och som kvinnorna själva uttalar att de drömmer om. 

 

4.2.1 Att njuta av en paus i vardagen 
Utöver respondenternas önskan om att fly vardagen framgår det hur kvinnorna uppskattar att inte 

behöva utföra sina vardagliga sysslor på resan. Där finns människor som lagar mat till en, städar 

och fixar, vilket gör att man kan fokusera på att koppla av under sin semester. Katrin (Intervju 3) 

menar att när man åker någon annanstans kan man bara vara, man behöver inte göra en mängd 

“måsten”. Yeoman (2008, s. 38) beskriver att en av turismens grundläggande principer är att 

turisten ska ha roligt på sin resa. Genom respondenternas åsikter om hur de värdesätter att inte 

behöva göra sina vardagliga sysselsättningar under sin resa blir deras fokus istället att njuta av sin 

semester. Moa (Intervju 4) förklarade hur hon värdesätter en resa med sina tjejvänner där de kan 

njuta av varandras sällskap, dricka vin och ha kul. Emma (Fokusgrupp 2) menar att en kvinna är 

ganska nöjd med att gå runt och kolla på saker och bara njuta. Även Olivia (Fokusgrupp 3) 

beskriver hur kvinnor på weekendresor njuter och tar långa pauser med fika, vin och öl. 

Respondenternas kommentarer visar tydligt hur njutningsbegäret är en drivkraft inför en 

weekendresa. Genom att åsidosätta sina vardagliga sysslor ligger kvinnornas fokus istället på att 

utnyttja sin tid under resan och ha roligt.    

 

Njutningsbegäret som kvinnorna eftersträvar går att se likheter till begreppet hedonism, som 

Hirschman och Holbrook (1982, s. 92) myntat ur ett konsumtionsperspektiv. Horner och 

Swarbrooke (2016, s. 5) förklarar hur hedonism ur ett turismperspektiv innebär att turisten 

eftersträvar njutningsfulla aktiviteter. Det kvinnorna i fokusgrupperna samt i intervjuerna 
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beskriver är inte hur de vill ha njutningsfulla aktiviteter utan är nöjda med njutning överlag utan 

“måsten”. Likheterna finns till att kvinnor har ett hedonistiskt konsumtionsbeteende när de åker på 

weekendresor, men utifrån respondenternas svar är det mer likt hedonism ur ett 

konsumtionsperspektiv än ur ett turismperspektiv. Hedonism ur ett konsumtionsperspektiv lyfter 

vikten av en konsumtion inriktad på njutning, nöje eller flärd (Husz & Lagerkvist 2001, s. 12). Det 

är vad kvinnorna poängterar, de vill njuta av sin semester samtidigt som de vill uppleva nöje och 

därmed är kvinnornas beteende inte likt hedonism ur ett turismperspektiv.   

 

Utifrån ovangående analys kan vi se hur kvinnorna efterfrågar både eskapism samt hedonism. De 

eskapistiska upplevelserna som respondenterna efterfrågar karaktäriseras av drömmen att komma 

bort från vardagen samtidigt som det hedonistiska beteendet kommer in på liknande vis där 

kvinnorna vill koppla av under sin semester. Utifrån respondenternas åsikter kan vi se att Pine och 

Gilmores (2011) teori om de fyra kategorierna inom upplevelseekonomin har en betydelse men att 

det är de eskapistiska upplevelserna som väger tyngst. Författarna (Pine & Gilmore 2011, s. 59) 

förklarar för att skapa en värdefull upplevelse så krävs det att de olika upplevelserna kombineras 

för att gästen ska få en upplevelse som de känner värde i. De eskapistiska upplevelserna 

tillsammans med det hedonistiska beteendet blir i vår studie en teori för att förstå två av de 

huvudsakliga drivkrafterna till varför kvinnorna i studien väljer att åka på en weekendresa.  

 

4.2.2 “Jag har också råd” 
Utöver att en weekendresa ska vara njutningsfull uttrycker respondenterna en önskan om att 

uppleva mer lyx än vad de gör i sin vardag, vilket också enligt Husz och Lagerkvist (2001, s. 12) 

ingår i det hedonistiska konsumtionsbeteendet. Katrin (Intervju 3) uttrycker att hon upplever lyx 

då ens vardagssysslor åsidosätts och maten blir serverad. Cajsa (Fokusgrupp 3) beskriver att lyx 

för henne är att gå ut och äta varje dag för det är inget man gör när man är hemma samtidigt som 

hon poängterar att alla definierar att “lyxa till det” på olika sätt. Olivia (Fokusgrupp 3) ser 

weekendresor överlag som mer lyx då hon anser att man då inte har några begränsningar, pengar 

till shopping finns, man betalar inträde till det man vill se samt att man äter ute tre gånger om 

dagen. Josefin och Kajsa (Fokusgrupp 1) diskuterade att lyx för dem innebär att bli servad och att 

när man knäpper med fingrarna så kommer någon. Även om vi såg att våra respondenter på olika 

sätt definierade vad lyx innebar för dem så nämnde alla begreppet på något vis.  
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Idag behöver det inte längre vara överklassen som bor på de här lyxiga hotellen utan det 

kan ju vara sådana som ex jag som student som inte har så jättebra ekonomi och kan 

ändå boka ett 4-5 stjärnigt hotell för ett jättebra pris (Emma, fokusgrupp 2). 

 

Det som Emma (Fokusgrupp 2) beskriver kan kopplas till teorin om social emulation (Paterson 

2006, s. 18). Om hur det från början enbart var överklassen som kunde bo på lyxiga hotell men 

hur det sedan blivit tillgängligt för människor med lägre inkomst. Det är vad författaren (Paterson 

2006, s. 18f) beskriver, det är trendsättarna som till en början konsumerar de lyxiga produkterna 

och med tiden blir även de produkterna tillgängliga för människor med lägre inkomst. Även då 

teorin om social emulation handlar om konsumtion av varor ser vi tydligt att teorin även kan 

knytas an till kvinnors konsumtion av weekendresor. Det handlar då i stor utsträckning om att 

kunna bo på samma hotell som överklassen gör.  

 

Då våra respondenter befinner sig i olika stadier i livet, med olika sysselsättningar och med 

inkomster som skiljer sig gradvis, ser vi att deras definitioner av lyx och status skiljer sig åt utifrån 

det. Veblen (1994) belyser hur konsumtion idag till stor grad handlar om att människor vill visa 

upp hur mycket pengar de har. Det ger människor makt och status att visa att man har det gott 

ställt. Utifrån ovanstående kommentarer från respondenterna visade de omedvetet hur det handlar 

om att visa sin status genom lyx. Även då respondenterna inte har samma ekonomiska 

förutsättningar så handlar det ändå för majoriteten om att visa upp för sin omgivning att man har 

råd till lyx. Hanna (Intervju 2) förklarade hur hon emellanåt kan känna en önskan om att bo på 

samma femstjärniga hotell som exempelvis en kändis har gjort. Det då hon anser att det hade varit 

häftigt att se vilken standard som kändisen har, det som kanske enbart upplevs som okej för denne 

kan möjligen vara superlyx för henne. Det kan också knytas an till social emulation och om hur 

Hanna i det här fallet vill försöka efterlikna och bo på samma hotell som en kändis, som med en 

förförståelse tillhör en högre social klass. Veblen (1994) beskriver även hur de rika 

samhällsklasserna konsumerar lyxvaror och därmed väcker en vilja hos de lägre klasserna att 

imitera vilket tydligt går att se i kommentaren ovan från Hanna men även i följande citat: 

 

/.../jag har aldrig varit i London, och det kanske inte är världens statusmarkör att åka till 

London, /.../ men jag hade kunnat åka dit bara för att visa att jag också kan åka till 

London. Bara för att visa att jag har också varit där jag har också sett det (Camilla, 

fokusgrupp 2).  
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Ur citatet kan vi förstå att det finns en åtrå att visa upp en högre status även om personen inte har 

de förutsättningar som krävs för att åka, även om det inte handlar om lyx så visar det att status har 

en viss betydelse. Det visar sig även genom vad Klara (Fokusgrupp 2) beskriver om hur hon tror 

att resande blir ett sätt att uttrycka sin status och visa vart man hör hemma, i vilken social kategori. 

Åtrån om status kan förstås med vad Bourdieu (1984, i Hammarén & Johansson 2009, s. 34) 

menar med att genom konsumtion kan man visa sin sociala tillhörighet. Vi kan förstå att 

respondenterna vill visa sig tillhöra en viss statusgrupp för att känna en typ av gemenskap.  

 

4.3 Ingen kvinnas personlighet är någon annans lik 
Ur ovangående analysdiskussion ser vi tydligt hur majoriteten av de tillfrågade respondenterna är 

eniga om varför kvinnor väljer att åka på weekendresor samt varför de själva väljer eller drömmer 

om att åka på semester. Dock som tidigare nämnt befinner sig våra respondenter i olika stadier i 

livet och de har därmed skilda livsstilar, vilket bidrar till att olika interna faktorer påverkar 

respondenterna. Dunne et al. (2011, s. 170) syftar i sin modell “City breaks decision making 

model” till att de interna faktorerna som påverkar en konsument i beslutsfattandet inför en 

weekendresa är personliga aspekter, vilket kan bestå av individens personlighet eller livsstil. 

Liknande beskriver Horner och Swarbrooke (2016, s. 77) att motivationsfaktorerna som påverkar 

turister inför en resa är individuella och påverkas av individens personlighet, livsstil och tidigare 

erfarenheter. Elin (Fokusgrupp 3) menar att hon har ett personligt mål att besöka så många 

huvudstäder i Europa som möjligt. Moa (Intervju 4) förklarade däremot hur hon gärna tar en 

weekendresa inom Sverige för att besöka de stora städerna som finns runt om i vårt land. De två 

respondenterna visar på hur det möjligen är ens uppsatta mål och drömmar som påverkar valet av 

en weekendresa, där Moa nöjer sig med att åka inom Sverige medan Elin vill ut i Europa. Moas 

åsikter om hur hon gärna besöker städer i sitt hemland stärker det Lohmann (1991, s. 17) beskriver 

om hur en weekendresa vanligen är inom ens hemland. Samtidigt som Elins tankar och drömmar 

om att besöka så många huvudstäder som möjligt i Europa motsäger författarens resonemang om 

hur en weekendresa vanligen är inom hemlandet.    

 

Jag tror det är lite en personlighetsgrej också, /.../  lite vad man är för typ av människa. 

Vad man vill lägga sina pengar på, vissa kanske inte känner att det är värt att lägga sina 

pengar på att åka på resor överhuvudtaget (Elin, fokusgrupp 3). 
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Likt citatet ovan såg vi ytterligare skillnader utifrån respondenternas svar kring de interna 

faktorerna. Majoriteten visade upp en personlighet där resor ses som en stor del av livet. Katrin 

(Intervju 3) förklarade att hon åker på ungefär åtta stycken resor per år och Moa (Intervju 4) reser 

minst sju gånger per år. Dock visade respondenterna i fokusgrupp 1 en annan personlighet där de 

inte värdesätter resor på liknande vis då de enbart reser en gång om året. Det stärker Elins 

förförståelse i citatet ovan, där hon påpekar hur en del människor möjligen inte vill lägga sina 

pengar på resor. Kvinnorna i fokusgrupp 1 förklarade att drömmarna om att resa finns, men att de 

hellre konsumerar produkter hemma och att pengarna då inte räcker till för att resa. Josefin 

(Fokusgrupp 1) belyste att hon inte är uppvuxen med att resa och tänker därav inte på att det hade 

varit skönt att åka iväg, det faller henne inte naturligt och är inte en del av hennes personlighet. 

Det visar även på hur ens bakgrund möjligen formar en del av ens personlighet och i fallet här blir 

det för Josefin att hon inte värdesätter resor då hon inte är van vid det.  

 

4.3.1 Livet förändras 
Dunne et al. (2011, s. 170) förklarar vidare att ens beslutsfattande kring resor även påverkas av 

individens situationsfaktorer, vilket går att jämföra med Horner och Swarbrookes (2016) 

diskussion om de interna motivationsfaktorerna. Det var något som samtliga respondenter också 

belyste samtidigt som de förklarade hur en individs situationsfaktorer möjligen förändras 

kontinuerligt. Fokusgrupp 3 diskuterade att desto högre inkomst en person har desto mer kan 

spenderas på resor samt att ens inkomst kan komma att ändras flera gånger under ens livstid. Även 

respondenterna i fokusgrupp 1, som inte värderar resor högt, höll med om att inkomst har en 

väldigt stor påverkan på vem som reser. De förklarade att ifall de hade haft en högre inkomst så 

hade de möjligen valt att lägga mer pengar på resor, men att i dagsläget är det inget som de kan 

föreställa sig.  

 

Jag menar ju mer pengar man har desto lättare är det. /.../ det är egentligen inte 

inkomsten som styr utan det är utgifterna. Du kan ju ha två personer som tjänar precis 

lika mycket medan den ena kan resa hur mycket som helst och den andra kan aldrig åka 

nånstans /.../ det är olika vad man prioriterar och tycker är viktigt, för någon kanske det 

är jätteviktigt att lägga nästan alla sina pengar på boende medans för den andra kanske 

man bor i en liten billig lägenhet och då kan man ju åka hur mycket som helst när man 

tjänar ungefär samma (Katrin, intervju 3). 
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Katrins citat visar tydligt på hur inkomst möjligen styr en kvinnas motivation till att resa. 

Personligheten förändras eventuellt utifrån hur mycket en individ tjänar i månaden, dock är det av 

betydelse att en individ som inte har intresset för att resa inte kommer att resa även om dennes 

inkomst ökar. Personers intressen kan kopplas till vad Horner och Swarbrooke (2016, s. 77) 

nämner som livsstil, ens olika intressen styr vad du lever för livsstil. 

 

Respondenterna i fokusgrupp 2 och 3 förklarade att de gärna väljer att åka iväg när det är mörkt, 

kallt och som tråkigast hemma. De syftar till januari, februari och mars för då har de något att se 

framemot samt att de får komma iväg till ett förhoppningsvis lite varmare klimat. Katrin (Intervju 

3) åker även hon iväg när det är kallt och mörkt hemma i Sverige, men då åker hon ofta iväg till 

Alperna, på en skidresa. Kommentarerna visar hur olika livsstilar och intressen påverkar vilken 

typ av resa man väljer att åka på och därmed hur olika interna faktorer påverkar. Horner och 

Swarbrooke (2016, s. 77) beskriver även att alla turister är olika och att därmed är även de faktorer 

som motiverar dem till att resa olika. Det framgår tydligt utifrån ovangående diskussion kring 

respondenternas personligheter och livsstilar, hur ingen kvinna är någon annan lik och 

motivationsfaktorerna är olika från individ till individ. Respondenternas olika personligheter leder 

till att de har olika intressen och därmed väljer att åka till olika platser och med olika syften. Det 

fanns dock en stor likhet som vi såg bland respondenterna, vilket var att oavsett vilken 

personlighet som kvinnorna visade så var en gemensam åsikt att alla letade efter shopping då de 

väljer att åka på weekendresor. Så även om de hade olika syften med deras resor och valde 

destinationer utifrån olika intressen så var de alla gemensamt överens om att shopping var en 

viktig faktor. Det vi kan se utifrån det är att även om kvinnor inte är någon annan kvinna lik så är 

ett gemensamt intresse shopping, kvinnor uppskattar möjligheten till shopping. Respondenterna i 

fokusgrupp 3 förklarade hur de vill att det ska finnas shopping på den valda destinationen enbart 

för att det känns som något man gör när man reser, shopping finns alltid med när man tänker på att 

man ska resa.   

 

Horner och Swarbrooke (2016, s. 80) fortsätter med att beskriva hur de olika 

motivationsfaktorerna förändras med tiden, beroende på vilken situation i livet som personen 

befinner sig i. De pekar på hur familjesituationen kan förändras, ens inkomst kan öka eller minska 

samt att ens hälsa drastiskt kan förändras. Vi såg en tydlig koppling till det i respondenternas svar. 

Där Klara (Fokusgrupp 2) förklarade hur hon idag, som student, inte reser så mycket som hon 

egentligen vill och som hon tidigare gjort men att hon hoppas på att när hon är färdigstuderad ska 
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hennes resande dubblas eller tredubblas då hon förmodligen får in mer pengar. Marie (Intervju 1) 

och Katrin (Intervju 3) beskrev hur de reser mer idag när de har barn som flyttat hemifrån och att 

de idag har en stadig inkomst. På liknande vis menar Cajsa (Fokusgrupp 3) att kvinnor som har 

barn hemma inte kan åka iväg spontant. Hon menar att hon idag, då hon inte har barn, kan åka 

iväg på spontana weekendresor, men att när hon själv får barn kommer hennes resor förändras. 

 

Moa (Intervju 4) förklarade hur hennes pappa drabbades av en allvarlig sjukdom när hon bodde på 

annan ort vilket ledde till att hon alltmer reste hem för att besöka sin sjuka pappa. Det visade sig 

utifrån de tillfrågade respondenterna hur motivationsfaktorerna förändras med tiden. Någon av 

respondenterna hade upplevt samtliga av de olika förändringsprocesser som Horner och 

Swarbrooke (2016) förklarar och vi ser tydligt hur det har en stor påverkan. Det visar även på hur 

ålder har en stor betydelse för en kvinnas beslutsfattande inför en weekendresa. En ung studerande 

kvinna kan ha samma intressen som en kvinna i övre medelåldern, men har möjligen inga barn att 

ta hänsyn till. Kvinnan som har barn behöver ta hänsyn till den situationsfaktor och kan då 

möjligen inte åka iväg när hon känner för det eller på vilken typ av resa som helst. Det krävs då att 

det på destinationen möjligen finns barnpassning eller att där är barnanpassat. Det kan även 

påverka kvinnans intresse då hon måste ta hänsyn till att åka till ett ställe som passar hennes barn 

även då hon kanske egentligen hellre ville åka till en destination som mer hade passat hennes 

intressen. Varierande förändringsprocesser är något som vi i slutändan ser är en betydande 

drivkraft för om, hur och när en kvinna kan åka på en weekendresa.  

 

Horner och Swarbrooke (2016, s. 80) avslutar diskussionen kring de olika motivationsfaktorerna 

med att påpeka hur turistens resesällskap under resan har en stor betydelse, reser personen med 

vänner eller med sin partner så kommer motivationerna att skilja sig åt. Katrin (Intervju 3) gav oss 

följande kommentar utifrån hur hon ser att resesällskapet påverkar hennes motivation och val av 

resmål: 

 

Det har stor betydelse vem man åker med, vad man gör. När man har barn så väljer man 

ett resmål som barnen uppskattar för det är lättare. Och när man reser utan barn så väljer 

man mer vad man själv uppskattar och tycker är roligt. /.../ när man åker flera så måste 

man kompromissa lite (Katrin, intervju 3). 

 

Flera av respondenterna i de olika fokusgrupperna delade Katrins (Intervju 3) åsikt om att det 

handlar om kompromisser när det är fler personer som ska resa tillsammans.  
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Hanna (Intervju 2) uttryckte att hennes weekendresor ser annorlunda ut när hon reser med sina 

tjejkompisar till skillnad från när hon reser med sin sambo. Hon nämnde att hon aldrig skulle åka 

på en fotbollsweekend med tjejerna men att det var något hon skulle kunna göra med sin sambo. 

Både Katrins och Hannas kommentarer visar tydligt hur resesällskapet är en betydande faktor som 

influerar ens motivationer med resan och avgör vart man väljer att åka. Det eftersom, som nämnt 

ovan, alla människor är olika, med olika personligheter och med varierande intressen. Vi ser 

därmed hur kvinnors olika personligheter, intressen och vem man åker på en weekendresa med har 

en stor betydelse i ens beslutsfattande.  

 

4.4 Nej, till krig och oroligheter! 
Utöver de interna faktorerna som påverkar kvinnor i deras val av weekendresor så finns det även 

bakomliggande externa faktorer som är avgörande inför en turists beslutsfattande. Horner och 

Swarbrooke (2016, s. 96f) benämner att en huvudsaklig extern faktor är politiska faktorer, vilket 

involverar regulationer och lagar i ett land eller terrorism och oroligheter som möjligen råder i ett 

land. Alla de tre fokusgrupperna som ägde rum förde diskussioner kring hur krig, terrorism, 

oroligheter eller om det finns en risk att bli rånad på en destination skulle få dem att avstå från att 

åka till en plats. Katrin (Intervju 3) nämnde även hon kriminalitet och hur hon alltid väljer att gå 

på vad utrikesdepartementet rekommenderar för att undvika att åka till länder eller platser som 

anses som osäkra. Fokusgrupp 2 diskuterade även hur de avstår från att åka till en destination där 

de inte skulle känna sig bekväma som kvinnor och Klara (Fokusgrupp 2) beskrev: 

 

Jag kan inte tänka mig att åka till ett land där jag inte får vara klädd som jag brukar vara 

hemma, där jag inte får uttrycka vad jag känner, att jag möjligen blir utbytt mot kameler 

eller att jag skulle behöva täcka mig själv. Dit skulle jag aldrig vilja åka! (Klara, 

fokusgrupp 2). 

 

Det framgår ett tydligt samband mellan respondenternas åsikter och kommentarer kring de 

politiska faktorerna och vad författarna, Horner och Swarbrooke (2016) skriver om dem. Det som 

skiljer dem åt är dock att alla de tillfrågade respondenterna kände att de skulle välja att avstå från 

att åka till en destination utifrån de politiska faktorerna. Det är något som Horner och Swarbrooke 

(2016) inte tar upp i sin diskussion kring det. De påpekar inte att de politiska faktorerna skulle 

påverka en turist i den mängd att hen skulle välja att avstå från att åka till den utsatta 

destinationen. Utifrån vår empiri kan vi utläsa att det inte har någon betydelse hur man är som 
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person utan att osäkerhet, kriminalitet och terrorism avskräcker kvinnor från att åka till en 

destination där dessa faktorer råder.  

 

4.5 Resebolagens förfinade marknadsföring  
Horner och Swarbrooke (2016, s. 97) beskriver att de två sista externa faktorerna som påverkar 

turister i dess beslutsfattande är media och turismorganisationers marknadsföring. Författarna 

förklarar att media innefattar tv-program, tidningar samt sociala medier och turismorganisationers 

marknadsföring syftar till vad destinationerna själva marknadsför eller vad de olika resebolagen 

belyser via sina hemsidor och kataloger.    

 

Jag tror inte på resebolagen, dem måste ju sälja in resan. Dem måste ju få det att låta 

bra. Och gör dem inte det då kommer ju inte så många att åka med det resebolaget. Så 

jag tror att det är mest logiskt att kolla på TripAdvisor (Helena, fokusgrupp 1).  

 

Citatet av Helena (Fokusgrupp 1) visade tydligt hur hon inte litar på resebolagens marknadsföring 

och att hon istället söker efter resenärernas egna berättelser via TripAdvisor. Det var något som 

Sofia (Fokusgrupp 1) motsatte sig till då hon anser att recensioner på TripAdvisor lika väl kan 

komma från arbetande inom den organisation som recenseras. Respondenterna hade som visat 

delade åsikter kring de olika organisationernas marknadsföring och vilket som man vanligen väljer 

att inspireras av.   

 

Akgün et al. (2015, s. 585) skriver om teorin kring storytelling och om hur viktigt det är för 

organisationer att i berättelser förmedla positivitet. Fokusgrupp 2 förde diskussioner kring hur de 

anser att resebolagens marknadsföring alltid är så positiv och glad. Där är alltid bilder som 

förmedlar glada känslor med människor som utstrålar lycka. Teorin om storytelling handlar 

fortsättningsvis om att berätta historier som förmedlar ett budskap om en tjänst eller en produkt 

genom olika kommunikationsformer samtidigt som det ska bidra med att få människor 

känslomässigt involverade (Akgün et al. 2015, s. 579; Mossberg & Johansen 2006, s. 7f).  

 

Majoriteten av de tillfrågade kvinnorna upplevde att de till en viss grad blir inspirerade av de olika 

berättelserna som resebolag framställer men att det inte har en stor avgörande betydelse inför en 

weekendresa. Att få människor känslomässigt involverade menar Mossberg och Johansen (2006, 

s. 22) ska resultera i att de konsumerar mer, men det visar sig utifrån våra respondenter inte vara 
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så enkelt att lyckas med. Respondenterna anser att trovärdigheten i resebolagens marknadsföring 

inte är att lita på, vilket poängteras i kommentarerna ovan från Sofia och Helena. Det fördes 

liknande diskussioner i de andra fokusgrupperna och intervjupersonerna hade även de liknande 

tankar kring resebolagens berättelser och marknadsföring. Likt diskussionen som fördes i 

fokusgrupp 2 ansåg de att resebolagens marknadsföring framstår som för bra för att vara sann. De 

diskuterade hur de framställda bilderna med de lyckliga människorna inte är trovärdiga och hur 

resebolagens marknadsföring därmed inte har någon avgörande betydelse när de tar beslut inför en 

weekendresa.  

 

Det är klart att man drömmer sig bort när man kollar på resebolagens 

marknadskampanjer, men jag tror oftast inte att det är sant. Jag tror inte på att bara för att 

jag åker till en strand i Spanien så blir jag jättelycklig av det.. Jag kan ju dock medge att 

de fina bilderna skapar en känsla som får en till att kolla upp destinationen själv (Moa, 

intervju 4). 

 

Mossberg och Johansen (2006, s. 8) beskriver storytelling som ett marknadsföringsverktyg för 

företag att förmedla en helhetsvision till sina kunder och på så vis skapa ett unikt 

konkurrensmedel. Utifrån empirin kan vi utläsa att storytelling inte har en så stor betydelse hos 

respondenterna, när det kommer till deras beslutsfattande, som författarna vill få det att framstå 

som. Storytelling och marknadsföring förlorar sin innebörd som ett unikt konkurrensmedel då våra 

respondenter anser att marknadsföringen från resebolagen vanligen är förfinad.   

 

4.6 Familjen och vännerna största inspirationskällan  
Vi såg istället att media har en större påverkan på respondenterna där diskussioner kring sociala 

medier, tv-program och tidningar fördes och sågs som en stor inspirationskälla. Utifrån Horner 

och Swarbrooke (2016) såg vi därmed att de externa faktorerna som hade en positiv betydelse för 

kvinnorna var media medan resebolagens marknadsföring åsidosattes. Respondenterna talade om 

hur bilder på sociala medier kunde påverka beslutsfattandet positivt. Det kan förstås med vad Urry 

och Larsen (2011, s. 59) samt Kotler et al. (2013, s. 30) nämner om hur stort internet och sociala 

medier har blivit idag. En bild på Instagram eller Facebook kunde få kvinnorna att drömma sig 

bort till en destination, dock belyste majoriteten av respondenterna att bilden hade störst påverkan 

då det var någon nära vän som publicerat den.  
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Camilla (Fokusgrupp 2) menade att hon ofta drömmer sig bort då hon sitter och bläddrar på 

Instagram och ser när hennes vänner publicerar bilder när de är iväg på semester. Hon fortsätter 

med att berätta att hon inte drömmer sig bort på samma vis om det vore en kändis eller någon som 

hon inte känner som publicerade bilden. På liknande vis förklarade Marie (Intervju 1) hur hon 

anser att vänners erfarenheter väger mer än kändisars. Camilla fick medhåll från de andra 

kvinnorna i fokusgrupp 2 och Klara utgav följande kommentar:  

 

Jag tänker verkligen på personer som man litar på, ens familj, nära vänner, tycker jag 

spelar mer roll än om jag ser att min kusins kusin lägger upp en bild /.../ men asså om 

ens familj eller vänner säger att åk dit eller lägger upp bilder, då blir man mer såhär att 

ja, det ska jag göra! (Klara, fokusgrupp 2). 

 

Citatet ovan förklarar vad Klara anser är den största inspirationskällan inför hennes val av 

weekendresa, inspiration från nära familj och vänner. Samtliga av respondenterna var eniga och 

delade samma åsikter om att det vänner och familjemedlemmar berättar om en destination har en 

stor betydelse inför en weekendresa. Respondenterna diskuterade hur de inspireras av att åka till 

en stad eller ett land som de hört någon nära vän eller familjemedlem berätta för dem om. Klaras 

uttalande ovan visar på hur hon anser att det har en större betydelse om någon man litar på berättar 

om en plats än om någon som inte står en nära berättar eller skriver om platsen.  

 

Influenser från familj och vänner beskriver Dunne et al. (2011, s. 170) är en extern faktor som 

påverkar personers val av weekendresa. Likt de diskussioner som fördes i fokusgrupp 2 gjordes 

det även i fokusgrupp 3. De ansåg också att influenser från vänner och familj är en stor 

inspirationskälla inför val av weekend-destination. Cajsa (Fokusgrupp 3) nämnde hur hon 

påverkas ifall hon ser eller hör att någon nära vän har varit på en destination och berättar om hur 

en resa till en specifik storstad var riktigt bra. Det leder till att Cajsa lägger det på minnet och 

nästa gång hon planerar att åka på en weekendresa tänker hon på den storstaden som hon 

inspirerats av sin kompis att åka till.  

 

Respondenternas åsikter, funderingar och kommentarer angående den inspirationskälla de anser att 

nära vänner och familjemedlemmar har kan anknytas till word of mouth. Teorin beskrivs som en 

form av marknadsföring som innebär att en person berättar om sina erfarenheter av en upplevelse, 

en resa eller en plats för sina vänner, familjemedlemmar eller kollegor (Mossberg 2003, s. 148; 

Horner & Swarbrooke 2016, s. 250). Som vi såg i ovangående diskussion påverkas kvinnorna inte 
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av resebolagens marknadsföring då de anser att den vanligen är oäkta och förfinad. Då word of 

mouth kan ses som mer pålitligt då det är icke kommersiellt och kommer direkt från andra kunder 

och inte ursprungligen från företagets marknadsföring (Gremler 2000 i Mossberg 2003, s. 149; 

Urry & Larsen 2011, s. 59), ser vi att det har en större betydelse för våra respondenter än vad 

storytelling har. De litar mer på berättelser och information som kommer från människor som de 

har en nära anknytning till.   

 

Då vi även utifrån kvinnorna ser att sociala medier och de bilder som nära vänner publicerar är en 

stor inspirationskälla kan vi se samband till vad Horner och Swarbrooke (2016, s. 392) benämner 

som elektronisk word of mouth. Då det till största del innebär en användning av sociala medier i 

syfte att sprida sina åsikter ser vi att det har en tydlig anknytning till vad som externt påverkar de 

tillfrågade kvinnorna. Det vi kan se är hur respondenterna gärna använder sociala medier som en 

inspirationskälla och som ett informationsinhämtningsmedel inför en weekendresa. 

Respondenterna var eniga om att de gärna söker upp information via olika internetsidor innan de 

bestämmer sig för vart de vill åka. I och med internet är det möjligt att skräddarsy resan direkt från 

hemmet som Horner och Swarbrooke (2016, s. 383) beskriver det.  

 

Författarna (Horner & Swarbrooke 2016, s. 392) beskriver även att elektronisk word of mouth kan 

ses som mer pålitlig då det kommer från en person vars identitet är synlig på hemsidan, vilket var 

något som vi såg att de tillfrågade respondenterna hade delade åsikter om. Fokusgrupp 3 

förklarade att de kunde inspireras och påverkas av internetsidor såsom TripAdvisor, vilken är en 

hemsida där osäkerhet råder kring vem det är som skrivit recensionen. Som tidigare nämnt var det 

blandade åsikter i fokusgrupp 1 när det kom till hemsidor likt TripAdvisor. En del av kvinnorna i 

gruppen ansåg att de kunde inspireras av vad som skrivs på sådana internetsidor medan andra i 

gruppen hade en mer skeptisk inställning till det. Det som framstod som gemensamt bland 

kvinnorna var att man gärna söker efter flera som skriver om samma sak för att få en rättvis 

bedömning av en destination eller attraktion. Hanna (Intervju 2) berättade att desto fler som skrivit 

eller berättat om en plats ju mer sanning finner hon i det. Elektronisk word of mouth har på så vis 

gjort det möjligt att få tillgång till ett stort antal åsikter, recensioner och berättelser genom bland 

annat sociala medier. Författarna (Horner & Swarbrooke 2016, s. 363) belyser att fenomenet har 

fått en stor betydelse de senaste åren, vilket även är något som vi kan se utifrån kvinnorna, att det 

idag ses som en väldigt stor inspirationskälla.  
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5.0 Slutsats 
Vårt syfte med uppsatsen har varit att analysera samt att skapa en djupare förståelse för kvinnors 

konsumtion av weekendresor genom att se på vilken betydelse olika drivkrafter har. Utifrån 

analysering av valda teorier och den insamlade empirin har vi skapat en förståelse kring vad det 

är som får kvinnor att åka på weekendresor. Vi har även analyserat kring vilken betydelse olika 

marknadsföringsverktyg har som inspirationskällor inför ett beslutstagande. Nedan följer en 

diskussion där vi presenterar de slutsatser vi kommit fram till genom analysen.  

 

5.1 Kvinnlig resekonsumtion 
Weekendresor är en växande nisch inom turismsektorn som idag blivit allt större, vilket går att 

utläsa genom tidigare forskning, men vad är det som bidragit till den växande nischen och att 

kvinnor väljer weekendresor? Ur analysen framgår det att respondenterna ansåg att dagens låga 

flygpriser samt de snabba transportmedlen är en av anledningarna till att dem väljer att resa. Det 

framgick dock att trots de utvecklade transportmöjligheterna så har smidighet en stor betydelse för 

kvinnorna. De ansåg att avståndet till flygplatsen, både i hemorten och på destinationen, har en 

avgörande betydelse inför en weekendresa då kvinnorna inte vill spendera för mycket av tiden på 

onödiga transportsträckor. Det kvinnorna påpekar om avståndet är en aspekt de anser har en stor 

betydelse för dem men är något som vi inte kan utläsa ur teorierna som beskriver ökningen av 

dagens resekonsumtion.  

 

I analysen framgår ytterligare en gemensam faktor till varför kvinnorna i studien väljer att åka på 

weekendresor. Det finns en önskan om en flykt till en miljö där vardagssysslor åsidosätts, utan 

“måsten”, där någon lagar mat och städar åt en och man kan bara njuta av sin ledighet vilket tyder 

på hur en dröm om eskapism blev tydlig. Utöver tillflykten visade det sig även att kvinnorna söker 

efter mer lyx under sina weekendresor än i deras vardagliga miljö. Weekendresor kan på så vis 

kopplas samman med ett njutningsbegär som speglas i drömmen om en lyxigare tillvaro. 

Kvinnorna visade på ett hedonistiskt konsumtionsbeteende när det kom till konsumtion av 

weekendresor. För att beskriva vad det är som får kvinnor att åka på weekendresor kan vi koppla 

samman de två teorierna om eskapism och hedonism. Tillsammans skapar teorierna en förståelse 

kring vilka drivkrafter som i stor utsträckning får kvinnor att konsumera weekendresor. För 

kvinnor symboliserar weekendresor en tillflykt från vardagen med lyx och avkoppling från de 

vardagliga sysslorna.  
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Det visade sig även att det, bland kvinnorna, fanns en strävan att efterlikna trendsättarna eller de 

med högre inkomst för att visa att man själv också kan åka på lyxiga weekendresor. Vi kunde 

förstå kvinnornas beteende med Veblens teorin kring social emulation. Där vi även såg en antydan 

till att kvinnorna omedvetet väljer att visa upp sin status och inkomst genom att konsumera 

lyxigare weekendresor. Även då respondenterna inte har liknande ekonomiska förutsättningar så 

visade ändå majoriteten på betydelsen av att kunna visa upp att man har råd att lyxa till det.   

 

5.2 Beslutsfattandets utformning   
Analysen kring de bakomliggande, interna samt externa, faktorerna grundade sig i två olika 

modeller. Den första modellen förklarar hur turisters beslutsfattande inför en allmän resa ser ut 

medan den andra fokuserar till beslutsfattandet inför en weekendresa. Modellerna tar upp liknande 

interna motivationsfaktorer men med viss skillnad på de externa. Utifrån kvinnorna visade det sig 

att beslutsfattandet såg likadan ut oavsett längden på resan. Vi såg därmed att de båda modellerna 

kompletterar varandra på majoriteten av faktorerna och att det inte behövs en modell för att 

förklara kvinnors beslutsfattande inför en längre resa respektive en weekendresa. Det visade sig att 

oavsett längden på resan så påverkades kvinnorna, på ett eller annat vis, av alla de olika 

motivationsfaktorerna som författarna belyser. Det som var de mest betydelsefulla interna 

faktorerna var individernas personlighet, livsstil samt livssituation. Författarna poängterar att de 

olika motivationsfaktorerna kontinuerligt varierar utifrån hur ens livssituation förändras vilket är 

något som vi kan dra en slutsats om utifrån analysen. Det visade sig att utifrån vilken livssituation 

som kvinnorna befann sig i valde de att åka till olika weekend-destinationer. Det hade en stor 

betydelse för respondenterna ifall de befann sig i en situation där man har småbarn, då valde de 

andra destinationer för att även tillfredsställa sina barn. Respondenterna visade även på vilken 

betydelse en livssituation där man studerar har. De kvinnor som idag studerar och de kvinnor som 

tidigare studerat men som idag är heltidsarbetande visade på att under studietiden var den 

ekonomiska faktorn en stor bidragande orsak till att man inte kunde åka på weekendresor lika ofta.  

 

Kvinnorna ansåg även att ens olika personligheter har en stor betydelse i beslutsfattandet inför en 

weekendresa. Kvinnornas individuella inställning till en weekendresa såg vi också som en stor 

betydande faktor. De olika inställningarna visade sig grundas i ens bakgrund, vilken resvana man 

besitter samt vilka olika intresse kvinnorna har. Det gav oss en förståelse som visade på att utöver 

tidigare slutsatser om att kvinnor söker efter eskapism, hedonism samt lyx så har kvinnors 

personlighet, livsstil samt livssituation en stor betydelse för deras konsumtion av weekendresor. 
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Ingen kvinna är någon annan kvinna lik och därmed är en viktig slutsats att alla kvinnor är olika 

och drivs och inspireras av skilda interna faktorer.   

 

Kvinnorna var gemensamt eniga om att en extern faktor som har en stark negativ påverkan är de 

politiska faktorerna. Enligt författarna involverar det regulationer och lagar eller terrorism och 

oroligheter som möjligen råder i ett land. Respondenterna beskrev hur de politiska faktorerna 

bidrog till att man valde att avböja från ett resmål och därav den negativa påverkan. I teorin är det 

något som författarna inte lyfter fram, de beskriver inte hur de politiska faktorerna kan få en turist 

till att avstå från en resa, vilket vår analys visade.   

 

5.3 Kvinnors inspirationskällor inför en weekendresa 
Ytterligare externa faktorer som författarna belyser är media, turismorganisationers-

marknadsföring samt influenser från vänner och familj. I analysen har vi sett på de som 

marknadsföringsverktyg, där de fungerar som motivation samt inspirationskällor i kvinnornas 

beslutsfattande. Vi kopplade turismorganisationernas-marknadsföring till teorin kring storytelling 

och kunde utifrån respondenterna utläsa att det inte har någon direkt betydelse för kvinnorna när 

det handlar om weekendresor. Däremot visade respondenterna hur influenser från vänner och 

familj har en stor positiv påverkan och motiverar kvinnorna till att åka till samma destinationer 

som någon i ens närhet besökt, vilket vi kopplade an till vad författarna nämner som word of 

mouth. Vi fick därmed en förståelse som visar hur kvinnor inte påverkas av resebolagens 

marknadsföring, som teorin om storytelling påstår, utan att det istället är word of mouth, där 

influenser från vänner och familj ingår, som har störst betydelse. 

 

Studien visar som beskrivit att alla kvinnor är olika och är det därmed möjligt att resebolagen 

marknadsför sig genom ett unikt medel för att nå ut till alla? Vad vi kan förstå utifrån studien så 

blir marknadsföring mer komplext än vad det i teorierna beskrivs som och det är unika 

kombinationer av drivkrafter som får kvinnor att välja att åka på en weekendresa. Kvinnorna 

inspireras på ett privat plan i sitt resande och det sker vardagsnära.  
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5.4 Vidare forskning 
Vår studie har bidragit till en av många möjliga förståelser kring kvinnors konsumtion av 

weekendresor. Då weekendresor är ett fenomen som vuxit enormt inom turismsektorn och att det 

finns begränsad forskning kring ämnet är det intressant att ta forskningen vidare inom området. Då 

vår studie är av kvalitativ forskningsansats där det är våra tolkningar som speglas hade det varit 

intressant att se hur någon annan forskare möjligen hade tolkat empirin. 

 

Urvalet i vår studie skulle kunna utvecklas till ett större antal kvinnor för att få ett bredare djup 

men också för att symbolisera en större grupp kvinnor. Vi ser även att vidare forskning skulle 

kunna vara att anamma ett manligt perspektiv på studien för att då se hur kvinnor och män 

möjligen har skilda åsikter eller om de tänker lika kring konsumtion av weekendresor. Vidare 

forskning hade även kunnat vara att lyfta fram ett genusteoretiskt perspektiv.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide inför fokusgrupp: 

Hej och välkomna hit idag. Vi är väldigt tacksamma för att ni är här idag för att hjälpa oss i vår 

undersökning.  

Vi är två tjejer, Kajsa Gunnarsson & Ida Jönsson, som läser sista året på Service Management 

tourism och skriver nu vårt examensarbete. Vi vill undersöka och skapa en djupare förståelse för 

kvinnors konsumtion av weekendresor genom att se på vilken betydelse olika drivkrafter har. Vi 

vill påpeka att weekendresor benämner vi som en kortare resa till en urbanmiljö, såväl 

internationellt som nationellt.   

 

Undersökningen kommer anammas av etiska principer, så era namn kommer vara anonyma 

(utbytta mot andra namn) och det är frivilligt att delta och ni kan när som välja att avsluta om ni så 

känner. Intervjun kommer att spelas in med syfte att vi lättare ska komma ihåg vad som sägs samt 

för att senare kunna ha möjlighet till att gå igenom intervjun en gång till för att inte missa 

användbar information. Är det här ok för er?  

 

Intervjun kommer fungera som en öppen diskussion mellan er deltagare där det inte finns några 

rätt eller fel svar. Vi kommer börja diskussionen utifrån inledande öppna frågor för att sedan följa 

upp utifrån olika teman som vi anser passande.  

 

Vi börjar med att gå bordet runt där vi vill att ni presenterar er och berättar följande:  

Namn 

Ålder 

Sysselsättning 

Hur många gånger per år reser du? (Följdfråga: Brukar någon av de vara weekendresor?) 

 

Inledningsfrågor: 

I vilket syfte reser ni?  

 

Hur kommer ni på att ni vill resa? Vad är det som bidrar? Några speciella tillfällen som får 

en att resa? 

 

Hur påverkar resesällskapet ert val av resa? Åka med partner/familj/vänner 
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Vad anser ni påverkar kvinnor mest i ens val av resa? Allmänt 

Vad påverkar vanligen er i ert val av resmål? Inspireras ni av reseberättelser? 

 

Nyckelfrågor: 

Har det hänt att ni har läst en reseberättelse om ett resmål som ni sedan åkt till eller 

planerar att åka till?  

Vad var det i berättelsen som gjorde att ni valde just det resmålet? 

Påverkar det er från vem reseberättelsen kommer ifrån?  

Exempelvis, resebolagens marknadsföring jämfört med att någon på TripAdvisor skriver om 

destination. Vilket väger mest? Påverkas ni mer av det ena eller det andra? Ålder/kön? 

 

Vad söker ni efter ifall ni skulle åka på en weekendresa?  

Skiljer det sig ifrån era önskemål inför en längre resa?  

Innebär weekendresor mer lyx för er än vad en lång resa gör?  

 

Vilken betydelse tror ni att ålder har på vilka kvinnor som åker på weekendresor?  

 

Hur ser ni på ålder och vilken betydelse reseberättelser har utifrån olika ålderskategorier? 

Tror ni det är vanligare inom en viss ålderskategori att de påverkas av reseberättelser än för 

andra? 

 

Vilken betydelse tror ni inkomst/intressen/bakgrund har när det gäller vem som åker på 

weekendresor? 

 

Hur tror ni status och klasstillhörighet hör ihop med weekendresor? 

 

Vad i en reseberättelse skulle få er att avstå från att åka på en weekendresa? 

 

Avslutande frågor: 

Har vi missat något? 

Är det något ni vill tillägga? 

Tack för att ni kom och ställde upp! 
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Bilaga 2 

Intervjuguide inför semistrukturerade intervjuer: 

Hej och välkommen hit idag. Vi är väldigt tacksamma för att du är här idag för att hjälpa oss i vår 

undersökning.  

Vi är två tjejer, Kajsa Gunnarsson & Ida Jönsson, som läser sista året på Service Management 

tourism och skriver nu vårt examensarbete. Vi vill undersöka och skapa en djupare förståelse för 

kvinnors konsumtion av weekendresor genom att se på vilken betydelse olika drivkrafter har. Vi 

vill även påpeka att weekendresor benämner vi som en kortare resa till en urban miljö, såväl 

internationellt som nationellt.   

 

Undersökningen kommer anammas av etiska principer, så ditt namn kommer vara anonymt (utbytt 

mot ett annat namn) och det är frivilligt att delta och du kan när som välja att avsluta om du så 

känner. Intervjun kommer att spelas in med syfte att vi lättare ska komma ihåg vad som sägs samt 

för att senare kunna ha möjlighet till att gå igenom intervjun en gång till för att inte missa 

användbar information. Är det här ok för dig?  

 

Vi vill börja med att du berättar följande för oss:  

Namn 

Ålder 

Sysselsättning 

Hur många gånger per år reser du? (Följdfråga: Brukar någon av de vara weekendresor?) 

 

Inledningsfrågor: 

I vilket syfte reser du?  

 

Hur kommer du på att du vill resa? Vad är det som bidrar? Några speciella tillfällen som får 

en att resa? 

 

Hur påverkar resesällskapet ditt val av resa? Åka med partner/familj/vänner 

 

Vad anser du påverkar kvinnor mest i ens val av resa? Allmänt 

 

Vad påverkar vanligen dig i ditt val av resmål? Inspireras du av reseberättelser? 
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Nyckelfrågor: 

Har det hänt att du har läst en reseberättelse om ett resmål som du sedan åkt till eller 

planerar att åka till?  

Vad var det i berättelsen som gjorde att ni valde just det resmålet?  

 

Påverkar det dig från vem reseberättelsen kommer ifrån?  

Exempelvis, resebolagens marknadsföring jämfört med att någon på TripAdvisor skriver om 

destination. Vilket väger mest? Påverkas ni mer av det ena eller det andra? Ålder/kön? 

 

Vad söker du efter ifall du skulle åka på en weekendresa?  

Skiljer det sig ifrån era önskemål inför en längre resa?  

Innebär weekendresor mer lyx för er än vad en lång resa gör?  

 

Vilken betydelse tror du att ålder har på vilka kvinnor som åker på weekendresor?  

 

Hur ser du på ålder och vilken betydelse reseberättelser har utifrån olika ålderskategorier? 

Tror ni det är vanligare inom en viss ålderskategori att de påverkas av reseberättelser än för 

andra? 

 

Vilken betydelse tror du inkomst/intressen/bakgrund har när det gäller vem som åker på 

weekendresor? 

 

Hur tror du status och klasstillhörighet hör ihop med weekendresor? 

 

Vad i en reseberättelse skulle få dig att avstå från att åka på en weekendresa? 

 

Avslutande frågor: 

Har vi missat något? 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

Tack för att du kom och ställde upp!  
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Bilaga 3- Respondenter 

Namn Ålder Sysselsättning Antal resor per år Deltog i: 

Josefin 24 Butiksbiträde 1-2 Fokusgrupp 1 

Sofia 24 Barnskötare 1 Fokusgrupp 1 

Kajsa 24 Vårdbiträde 1 Fokusgrupp 1 

Helena 24 Kock 1 Fokusgrupp 1 

Emma 25 Studerande 4-5 Fokusgrupp 2 

Klara 27 Studerande 4 Fokusgrupp 2 

Camilla 23 Studerande 3 Fokusgrupp 2 

Märta 22 Studerande 2 Fokusgrupp 2 

Elin 24 Förskollärare 2 Fokusgrupp 3 

Olivia 24 Ekonom 3 Fokusgrupp 3 

Cajsa 24 Projektledare 3 Fokusgrupp 3 

Elin 24 Butiksbiträde 3 Fokusgrupp 3 

Marie 51 Undersköterska 2 Intervju 1 

Hanna 28 Butikschef 2 Intervju 2 

Katrin 54 Sjuksköterska 8 Intervju 3 

Moa 42 Konsult 7 Intervju 4 

 


