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Sammanfattning  
Syfte: Tidigare forskning har påvisat att att den fysiska distansen mellan hemmet och             

semestern måste minskas. Staycation föreslås därför vara ett mer hållbart sätt att semestra på              

då det syftar till att semestra i närheten av sitt hem istället för långväga resor. Däremot har                 

fenomenet staycation fått olika innebörder på internet och i det fåtal forskningsstudier som             

finns. Trots att staycation är omtalat på internet finns det stora kunskapsluckor inom             

fenomenet där det bland annat är okänt hur ofta människor med olika demografiska             

bakgrunder åker på staycations. Syftet med detta arbete är sålunda att fastställa en definition              

av staycation samt studera fenomenets omfattning och hur olika grupper åker på staycation.             

Dessutom genomförs en analys om huruvida staycation kan ses som ett uttryck av kulturellt              

kapital.  

 

Metod: För att behandla forskningsfrågorna brukades en kvantitativ undersökningsmetod i          

form av en dokumentanalys och enkätundersökning. Totalt 30 akademiska artiklar och           

webbsidor ingick i dokumentanalysen i syfte att fastställa staycations innebörd.          

Respondenterna i enkätundersökningen har valts fram med hjälp av ett bekvämlighetsurval           

och undersökningen fick totalt 267 respondenter. Resultatet av enkätundersökningen         

användes sedan för att undersöka hur ofta eller sällan olika individer åker på staycation sett               

till demografiska variabler samt hur staycation kan ses som ett uttryck för kulturellt kapital.  

 

Resultat: Dokumentanalysen upptäckte att den vanligaste definitionen av staycation är          

staycation innebär en semester i hemstaden och omkringliggande destinationer. Resultatet av           

enkätundersökningen visade att; män oftare åker på staycation än vad kvinnor gör, yngre åker              

på staycation oftare än äldre, respondenterna med högre och lägre inkomst åker mer sällan på               

staycation än respondenterna där emellan och att akademiker oftare åker på staycation än             

icke-akademiker. Det framkom även att konceptet att åka på staycation för att det är bättre för                

miljön, kan ses som ett uttryck för institutionaliserat och förkroppsligat kulturellt kapital hos             

akademiker eftersom de uppvisar rätt kunskap och beteende. Det kan även finnas andra motiv              

än miljön bakom att åka på staycation som också kan uppvisa kulturellt kapital.  

 

Nyckelord: staycation, semester, hållbar turism, demografiska variabler, kulturellt kapital 
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Förord  
Vi vill tacka alla respondenter som har deltagit i vår enkätundersökning, utan er hade inte               

denna studie varit möjlig. Vår handledare Christer Eldh för tillgänglighet och vägledning            

genom processen. Slutligen vill vi tacka våra vänner och familj som har läst, givit feedback               

och stöttat oss. Det har varit ett nöje att studera ett relativt outforskat ämne som staycation.  
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1. Vägen in till vårt ämne  

Det talas mycket om fenomenet staycation i media, tidningar och bloggar där läsare             

uppmuntras till att stanna hemma på semestern istället för att packa väskan och åka              

utomlands. “Hemma är verkligen bäst - 5 tips för en perfekt staycation.” (Metromode, 2020)              

och “Varför resa bort när man kan stanna hemma och bo på hotell i sin egen stad?” (Thorell,                  

2020) är bara två citat från många nöjesartiklar på internet som tipsar om semestertypen.              

Vidare har en digital mode- och heminredningsbutik släppt en kollektion döpt efter staycation             

för att uppmuntra sina kunder till att piffa upp sitt hem för att efterlikna en hotellkänsla                

(Ellos, 2020), vilket påvisar att fenomenet blir allt mer trendigt.  

 

Trots att begreppet är återkommande i media och även i andra sammanhang råder det              

inkonsekventa tolkningar om vad fenomenet innebär. En artikel i Aftonbladet skriver           

“Resebolaget lanserar staycation - resor i Sverige’’(Berg Eidebo, 2019) och benämner det då             

som resor inom hela landet, medan en artikel i MetroMode (2020) tipsar om hur man uppnår                

en perfekt staycation i sin egen stad. Vidare förklaras staycation i Cambridge Dictionary             

(2020) som en semester som tillbringas hemma eller i närheten av hemmet istället för att åka                

någon annanstans, medan Oxfords Dictionary (Lexico, u.å.) beskriver fenomenet som en           

semester som tillbringas i det egna hemlandet men också i det egna hemmet vilket även               

inkluderar dagsresor till lokala destinationer. Således råder det flera olika tolkningar av            

begreppet där en staycation dels kan innebära att individen exempelvis semestrar inom och i              

närheten av Malmö men också att personen flyger från Malmö till Kiruna vilket kan betyda               

två helt olika grader av påverkan på klimatet. Därför är en rimlig frågeställning om staycation               

bara är en synonym till inhemsk turism eller om det faktiskt innebär ett nytt sätt att semestra                 

på vilket ingår i begreppet inhemsk turism, och vad fenomenet egentligen betyder.  

 

En sökning efter staycation på sökmotorn Lubsearch får 1390 resultat varav endast 16 av              

dessa är vetenskapliga artiklar (https://www.lub.lu.se/). Detta visar på hur omtalat fenomenet           

är men hur lite vetenskaplig forskning det faktiskt finns om det. En del av dessa artiklar                

påvisar även brister i reliabiliteten där forskningen grundats i opålitlig information som även             
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har tolkats och använts på ett missvisande sätt, där de även har brukat olika definitioner av                

begreppet staycation.  

 

Definitionen av fenomenet staycation är följaktligen ambivalent, både webbsidor och          

akademiska artiklar har uppgett en rad olika innebörd av staycation. Utifrån ovanstående            

information tycks det finnas tre olika definitioner av begreppet; (1) staycation innebär en             

semester i hemstaden, (2) staycation innebär en semester i hemstaden och omkringliggande            

destinationer, (3) staycation innebär semester inom hemlandet.  

 

Turismens mobilitet har en stor påverkan på klimatet då Peeters, Higham, Cohen, Eijgelaar             

och Gössling (2018) menar att flygresor stod för 55 procent av allt växthusgasutsläpp inom              

turismen år 2015 och att detta kommer öka till 76 procent år 2100. Vidare spår Peeters et al.                  

(2018) att turismen beräknas öka väsentligt de kommande åren, och att det genomsnittliga             

avståndet i resor kommer fortsätta att öka, det vill säga att resenärer kommer att resa längre                

sträckor (ibid.). Detta tyder på att turismen kommer att fortsätta gå mot en ännu mindre               

hållbar utveckling om inget förändras. Gössling, Hall, Peeters och Scott (2010) samt Peeters             

et al. (2018) poängterar därför att vi måste förändra vårt resebeteende drastiskt för att göra               

turismen miljömässigt hållbar. Jeuring och Haartsen (2016) menar precis som Peeters et al.             

(2018) och Gössling et al. (2010) att en beteendeförändring behöver ske för att turismen ska               

bli mer hållbar, den klassiska bilden av en turist som reser långt bort från sitt hem behöver                 

förändras. Ett sätt att göra turismen mer klimatmässigt hållbar föreslås vara att minska             

transporternas utsläpp vid semester, exempelvis att i större utsträckning resa via land än flyg              

och att resa på kortare avstånd (Peeters et al., 2018; Gössling et al., 2010). Att åka på                 

staycations i närheten av sitt hem istället för långväga resor föreslås därför som en av               

lösningarna för hållbar turism (Bloom, Nawijn, Geurts, Kinnunen & Korpela, 2017; Jeuring            

& Haartsen, 2016). 

 

Vidare har tidigare forskning påvisat att det finns ett nära samband mellan semester och en               

vilja om att öka sitt kulturella kapital. Yemini och Maxwell (2020) menade att syftet med en                

internationell resa kan kultivera kulturellt kapital hos en individ där denne kan uppnå eller              

upprätthålla en viss social position. Det kan därför även vara av intresse att undersöka hur               
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staycations kan fungera som ett uttryck för kulturellt kapital. För att studien inte ska bli för                

bred har vi valt att fokusera på akademiker. 

 

Eftersom staycation kan ses som en del av svaret på hållbar turism och att allt fler kommer att                  

åka på staycations i större utsträckning på grund av hur den pågående pandemin Covid-19              

begränsar semesteralternativen, är det då viktigt att mer forskning genomförs inom ämnet.            

Syftet med detta arbete är därför att bidra till forskningen inom hållbar turism genom att               

fastställa en definition av staycation samt studera fenomenets omfattning och undersöka om            

det finns ett samband mellan demografi och staycation samt hur kulturellt kapital kan             

uttryckas genom staycation. Således kommer detta arbete att behandla ämnet staycation i tre             

forskningsfrågor; (1) vad är definitionen av staycation?, (2) hur ofta eller sällan åker olika              

individer på staycation sett till demografiska variabler? och (3) hur kan kulturellt kapital             

uttryckas genom staycation?  

 

Vi är medvetna om att hemester fungerar som en svensk översättning av staycation, men då               

begreppet hemester har en begränsning i hur det kan uppfattas och lätt kan förstås som enbart                

en semester inuti sitt hem, har vi valt att använda uttrycket staycation istället då det kan                

innebära en större dimension eftersom det bara syftar på att stanna kvar. Dessutom är              

begreppet staycation väletablerat i nöjesmagasin och webbsidor samt begreppet används även           

i de fåtal vetenskapliga texter som finns.  
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2. Teoretisk referensram 

Med syfte att förstå fenomenet staycation och vilka som åker på denna typ av resa bättre                

redogörs nedan tidigare forskning om turismens inverkan på miljön, och sedan en del av den               

befintliga forskningen som finns inom staycation och liknande resetyper för att reda ut vilken              

forskning som faktiskt finns och diskutera hur dessa fungerar i relation till varandra. På så               

sätt kan vi även undersöka vilken vidare forskning som behövs inom fenomenet. Vidare             

presenteras de begrepp som anses vara intressanta för att studera ämnet staycation och på              

vilket sätt. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Peeters et al. (2018) skriver att turismens mobilitet har en stor negativ påverkan på klimatet               

och menar att flygresor stod för 55 procent av den totala växthusgasutsläpp inom             

turismsektorn år 2015. Gössling et al. (2010) och Peeters et al. (2018) hävdar att              

långflygningar är den största boven i transportutsläppen, och att korta resor som sker frekvent              

bör således genomföras via transport på land istället för via flyg. Gössling et al. (2010)               

poängterar därmed att resebeteendet måste förändras drastiskt för att turismen ska bli            

miljömässigt hållbar. Således är en viktig punkt att den fysiska distansen mellan hemmet och              

semestern minskas för att göra turismen mer miljömässigt hållbar. Jeuring och Haartsen            

(2016) skriver att den klassiska turisten tidigare beskrivits som en person som reser till              

destinationer långt från hemmet och som skiljer sig från den ordinära vardagen. Det förväntas              

däremot ske en förändring i turisters beteendemönster mot en mer miljömässigt hållbar            

utveckling, vilket innebär att semestra närmare hemmet (ibid.). Att semestra i närheten av sitt              

hem innebär en minskad transportsträcka eller ingen transportsträcka alls (Bloom et al.,            

2017). Staycation, som innebär resor med geografiskt kortare avstånd till hemmet än vanliga             

utlandsresor, betraktas därför vara bättre ur ett miljöperspektiv (Bloom et al., 2017; Jeuring &              

Haartsen, 2016).  

 

Tidigare forskning har påvisat att det kan finnas ett samband mellan en högre utbildning samt               
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förståelse för klimatförändringar (Hess & Maki, 2019; Harring & Sverker, 2018; Cordero,            

Centeno & Tod, 2020). Av denna anledning kan akademiker även antas vara mer oroliga över               

klimatet eftersom de är väl pålästa i ämnet, detta blev således en hypotes som prövades i                

analysen. Vidare skriver Heung, Qu och Chu (2001) att akademiker generellt sett åker på              

längre fritidsresor än icke-akademiker och Wynen (2012) menar att akademiker tenderar att            

åka längre sträckor under dagsresor vilket inte lär vara miljövänligt. Dagsresor kan liknas vid              

staycation men kan även innebära mer långväga resor och ersätter därför inte fenomenet             

staycation som innebär en närmare semester men eftersom det saknas tillräckligt med            

forskning om staycation är dagsresor ändå aktuellt för analys. Baserat på Heung et al. (2001)               

och Wynens (2012) teori formades därför en hypotes om att akademiker inte tänker så              

mycket på miljön i sina val. 

 

En tidigare kandidatuppsats inom staycation undersökte vad som möjliggör eller hindrar att            

en konsument väljer att åka på en staycation och respondenterna ansåg bland annat att              

klimatfrågan inte påverkade deras beslutsprocess gällande semesterval (Jusslin & Lagergren,          

2019). Däremot deltog enbart tio personer i den kvalitativa undersökningen vilket inte är             

tillräckligt för att resultatet ska generera en legitim slutsats. Dessutom är det okänt om              

respondenterna hade en akademisk utbildning vilket vår forskning tar i beaktande. Jusslin &             

Lagergren (2019) uppmuntrar således till vidare forskning inom en större grupp svenska            

respondenter för att få ett mer tillförlitligt resultat vilket vår undersökning syftar till att göra.  

 

En annan forskningsrapport om staycation genomfördes av James, Ravichandran, Chuang          

och Bolden (2017) som förklarar att staycations växte fram i USA efter Lehman-kraschen år              

2008 för att amerikanarna skulle ha råd att semestra trots dålig ekonomi. James et al. (2017)                

menar på att den största delen av staycationers utgörs av millennials, och har därför baserat               

sin studie på denna åldersgrupp. James et al.:s (2017) information om att millennials är den               

största målgruppen är hämtad från Yesawich (2010) som påstod att både millennials och             

GenXers utgör den största målgruppen inom staycation enligt sin studie. Detta innebär att             

James et al.s: (2017) påstående är missvisande då de menar att enbart millennials är den               

största målgruppen när det inte stämmer med originalkällan. Dessutom framgår det inte heller             

i artikeln hur Yesawich (2010) har genomfört studien eller hur urvalet såg ut. Av denna               
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anledning råder det tvivel kring hur olika åldersgrupper åker på staycation. Vidare visade en              

studie av Kim, Yi och Jang (2019) att yngre individer såg dagsresor som ett substitut till                

utlandsresor medan äldre individer såg dagsresor som ett komplement till utlandsresor. Detta            

kan peka på att yngre personer är mer öppna för att åka på staycations eftersom de ser samma                  

värde i en dagsresa som en utlandsresa. Eftersom yngre kan anses vara mer positiva till               

staycations samt att Yesawich (2010) och James et al. (2017) ändå pekar på att det är främst                 

yngre som åker på staycations, formades en hypotes om att yngre åker på staycation oftare än                

äldre individer.  

 

Eftersom det finns relativt lite forskning om begreppet staycation är även artiklar kring             

fritidsresor relevanta då de har ett nära samband med begreppet staycation. Till exempel             

lyfter Boarnet och Sarmiento (1998) fram att kvinnor oftare åker på fritidsresor än vad män               

gör vilket kan peka på att kvinnor då även oftare åker på staycations än män. Således                

skapades en hypotes om att kvinnor oftare åker på staycations än män. Vidare visar Heung et                

al.:s (2001) studie att individer med högre inkomst tenderar att resa längre från hemmet än de                

med lägre inkomst, av denna anledning formades en hypotes om att individer med högre              

inkomst inte åker på staycations lika ofta som de med lägre inkomst.  

 

2.2 Kulturellt kapital  

När en individ väljer hur denne vill spendera sin semester är inte beslutet helt slumpmässigt.               

Ens konsumtionsval är ofta baserat på en mängd olika faktorer som leder fram till att man gör                 

och tycker som man gör (Östberg & Kaijser, 2010, s. 55; Ahmad, 2014). Figur 1 visar hur                 

människans konsumtionsval är i stora drag grundat på en rad dispositioner och diverse kapital              

(Ahmad, 2014). Dispositioner kan exempelvis vara hur den sociala agenten ser på världen             

och praktisk kunskap denne erhåller, medan kapitalen innefattar både ekonomiskt och           

kulturellt kapital (Ahmad, 2014; Shimoni, 2017; Husz & Lagerkvist, 2001, s. 18-19). För att              

begränsa denna uppsats kommer det enbart att undersökas hur det kulturella kapitalet            

påverkar valet att resa mer miljömässigt hållbart. 
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Figur 1. The Conceptual Model Showing Operationalization of Taste  

 

Enligt Bourdieus princip kan kulturellt kapital delas in i tre olika typer; 1) förkroppsligat              

kulturellt kapital, 2) objektiverat kulturellt kapital och 3) institutionaliserat kulturellt kapital           

(Nilsson, 2014; Quaglione, Crociata, Agovino & Iaiad, 2020; Broady, 1998, s. 16-17). Det             

förkroppsligade kulturella kapitalet kan ta sig i uttryck som individens beteendemönster och            

bildning från socialiseringsprocessen. Det objektiverade kulturella kapitalet kan vara böcker,          

målningar och andra materiella ting som kan förflyttas mellan individer. Det           

institutionaliserade kulturella kapitalet kan uttryckas i exempelvis universitetsutbildningar        

och andra formella kompetensintyg som i sig säkerställer en nivå av bildning hos individen              

(ibid.). Det förkroppsligade och institutionaliserade kapitalet kommer att diskuteras vidare i           

analysen. Det objektiverade kulturella kapitalet bedöms dock vara irrelevant till analysen då            

det enbart berör materiella ting vilket inte lämpar sig med forskningsfråga tre som behandlar              

staycations som är immateriellt. 

 

Bourdieu menar att individens kapital och olika dispositioner formar ett habitus vilket            

fungerar som ett schema som framställer personens tankar och beteenden (Shimoni, 2017).            

Habitus kan på så sätt ses som en kognitiv struktur som styr konsumtionsvalet efter ens               

sociala erfarenheter som har inpräntats i våra sinnen (Ahmad, 2014; Husz & Lagerkvist,             

2001, s. 19). Habitus styr i sin tur individens smak och därmed val av exempelvis musik,                

akademisk utbildning och semester och smaken kan vara svår att frigöra sig från vid              
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konsumtionsval (ibid.). Konsumtionsvalen kan således ses som en produkt av individens           

smak som bestäms av habitus som har formats utifrån personens kulturella och ekonomiska             

kapital samt en rad dispositioner (Ahmad, 2014; Bjurström, Fornäs & Ganetz, 2000, s. 35).  

 

Figur 1 kan förlängas ytterligare med en viktig del i processen om konsumtionsval vilken är               

individens inställning, som är nära relaterat till personens kulturella kapital. Östberg och            

Kaijser (2010, s. 55-58) förklarar att det inte räcker att bara konsumera, utan inställningen              

bakom konsumtionen måste vara rätt och verka naturlig för att det ska fungera som en               

statusmarkör och därmed uppvisa ett innehav av kulturellt kapital. Med andra ord är objektet              

som individen konsumerar mindre betydelsefullt, individens inställning till objektet är          

viktigare (ibid.). Individerna kan därmed välja att konsumera med en viss inställning eller ett              

visst syfte för att uppvisa kulturellt kapital (Östberg & Kaijser, 2010, s. 57). Sett utifrån               

arbetets tredje frågeställning hur kan kulturellt kapital uttryckas genom staycation, kan detta            

antyda att det inte handlar om att personen åker på staycation utan att det rör sig om varför                  

denne åker på staycation, det vill säga vilket syfte och inställning som ligger bakom valet av                

resan som i sin tur indikerar individens kulturella kapital. 

 

Yemini och Maxwell (2020) undersökte huruvida mobilitet kan fungera som en form av             

kulturellt kapital för att erhålla olika förmåner och uppnå eller upprätthålla en viss social              

position. Forskarna fann att internationella resor har ett direkt syfte som exempelvis att             

besöka familj men resandet är även nära relaterat till en vilja om att öka sitt kulturella kapital.                 

Resans syfte kultiverar nämligen olika former av kulturellt kapital som säkerställer individens            

sociala position (ibid.). Om denna teori appliceras på staycation kan det innebära att syftet              

eller inställningen bakom att åka på en staycation kan forma olika typer av kulturellt kapital               

beroende på om syftet anses vara rätt och naturligt i den sociala gruppen. Eftersom teorin               

menar att individen har utrymme att agera efter sin vilja om att öka kulturellt kapital genom                

att åka på en viss typ av resa, tyder det på att konsumtionsvalet inte nödvändigtvis endast                

bestäms av personens kapital och dispositioner. Det kan istället även finnas utrymme för             

individen att göra egna fria val trots att det kan vara svårt att frigöra sig från sin smak som                   

kapitalen och dispositionerna har format.  
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3. Metod 

Arbetets syfte är att fastställa en definition av staycation samt undersöka fenomenets            

omfattning och för vilka människor i samhället detta är relevant genom att utreda om det               

finns ett samband mellan demografi och staycation. Vidare genomfördes även en analys om             

huruvida staycation kan ses som ett uttryck av kulturellt kapital. Utifrån arbetets syfte valdes              

en kvantitativ metod där den empiriska datainsamlingen genomfördes med hjälp av en            

dokumentanalys och enkätundersökning. Kvantitativ metod lämpar sig bra för ämnen som går            

att beskriva i siffror och när man vill få ett generaliserbart resultat (Eliasson, 2013, s. 21),                

exempelvis vid undersökning av hur många procentandelar kvinnor som åker på staycation en             

gång i månaden. Den kvantitativa metoden lämpade sig därför utmärkt för att undersöka             

staycations omfattning samt studera hur ofta olika individer med varierande demografiska           

variabler åker på staycation.  

 

En deduktiv ansats med en positivistisk filosofi anammades i syfte att pröva hypoteser som              

har grundats på tidigare forskning och teorier. Det positivistiska perspektivet och en deduktiv             

ansats är lämplig vid ett genomförande av hypotestester i syfte att antingen bevisa eller              

motbevisa de valda hypoteserna (Bryman, 2011, s. 26). Även Harboe (2013) skriver att en              

kvantitativ metod kan vara hypotesprövande, det vill säga att forskarna formar en hypotes och              

sedan testar empiriskt huruvida hypotesen stämmer eller inte. Metoden är lämplig för att få en               

överblick över hur stort ett problem är samt identifiera de olika variablerna som finns inom               

forskningsfältet (Harboe, 2013, s. 34). 

 

3.1 Dokumentanalys  
 
Arbetets första frågeställning behandlar staycations faktiska innebörd och för att undersöka           

detta genomfördes en kvantitativ dokumentanalys av akademiska artiklar och webbsidor som           

berörde ämnet staycation. På så sätt kunde en trend utläsas inom vilken definition av              

fenomenet som var främst förekommande och på så sätt fastställdes en allmän definition som              

i sin tur satte grund för resterande studie. Berg (2003, s. 162-163) förklarar att en               
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dokumentanalys är en metod som kan användas när syftet att att jämföra diverse dokument i               

olika hierarkiska nivåer för att kunna tydliggöra likheter samt skillnader mellan dem, vilket             

således lämpade sig för vårt ändamål.  

 

I syfte att undersöka olika definitioner av staycation brukades ett bekvämlighetsurval till            

dokumentanalysen på totalt 30 källor i två olika typer av söktjänster; Lubsearch som             

tillhandahåller akademiska artiklar, och Google som dessutom kan ge förslag på andra            

webbsidor och media. De 15 första resultaten som dök upp i respektive söktjänst valdes ut till                

dokumentanalysen. Bekvämlighetsurvalet fungerade väl med de två valda söktjänsterna         

eftersom Lubsearch och Google bland annat presenterar sökresultaten i en rangordning efter            

dess relevans till sökordet. På så sätt kommer de resultat som är mest relevanta för vår analys                 

upp först.  

 

Vi började med att söka på staycation på Lubsearch och fick upp 16 sökresultat, däremot var                

det enbart åtta källor från sökresultatet på Lubsearch som var relevanta till dokumentanalysen             

då resterande saknade en skriven definition av staycation. Därför valde vi att inhämta ännu              

fler källor till urvalet från Google än vad som hade planerats, för att ändå uppnå totalt 30                 

källor i urvalet. Totalt bestod vårt urval av åtta akademiska artiklar och 22 webbsidor. De               

akademiska artiklarna som ingick i dokumentanalysen var publicerade i vetenskapliga          

tidskrifter inom turism och ekonomi samt i ett magasin om arkeologi. Samtliga artiklar var              

publicerade mellan åren 2009 - 2017. Fyra av artiklarna utförde studierna i USA, två studier               

genomfördes i Nederländerna, en studie genomfördes i Irland och en studie genomfördes i             

England. De valda webbsidorna var från nöjesmagasin, en digital kvällstidning, ett           

kreditinstitut, ett uppslagsverk, ordböcker, hotell, resebolag, inredningsbutiker, en        

livsstilsblogg, ett fackförbund och ett konsultföretag inom ekonomi. De flesta webbsidorna           

var publicerade mellan åren 2018 - 2020 och en publicerades även år 2010, resterande hade               

inte publicerat ett datum från när webbsidan uppkom eller uppdaterades. Majoriteten av            

webbsidorna var svenska och resterande var engelska och amerikanska (se bilaga 1).  
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 3.1.2   Utformning av dokumentanalys 

De olika definitionerna av staycation färgkodades utefter tre olika kategorier av definitioner:            

(1) staycation innebär en semester i sin egen hemstad, (2) staycation innebär en semester i               

hemstaden och omkringliggande destinationer och (3) staycation innebär en semester inom           

hemlandet. På så sätt kunde en specifik kategori utläsas som den största, vilket betydde att               

dess definition var den vanligaste bland de aktuella källorna och därmed satte grund för              

fenomenets innebörd.  

 

3.3 Enkätundersökning  
En enkätundersökning genomfördes i syfte att besvara frågeställningen om hur ofta eller            

sällan olika individer åker på staycation sett till demografiska variabler. Informationen från            

enkätundersökningen användes även i syfte att undersöka huruvida miljön kunde ses som ett             

motiv bakom att åka på en staycation för akademiker och på så sätt uttrycka kulturellt kapital.  

 

Enkätundersökning är en kvantitativ metod för datainsamling och fungerar väl med           

undersökningens andra och tredje forskningsfråga, eftersom enkätundersökningen möjliggör        

insamling av data från ett stort antal respondenter samtidigt (Harboe, 2013, s. 49; Ejvegård,              

2009, s. 55). Då vi ämnar att studera en stor grupp individers resvanor samt undersöka om det                 

finns ett samband mellan dessa och demografiska variabler ansågs en enkätundersökning vara            

lämplig. En tidigare forskning inom ämnet staycation valde att använda en kvalitativ metod i              

form av tio djupintervjuer men uppmuntrade dock till vidare forskning att använda en metod              

som är bättre lämpad på en större grupp individer (Jusslin & Lagergren, 2019). Således              

ansågs det vara av hög relevans att nyttja en kvantitativ metod, närmare bestämt en              

enkätundersökning, vid behandling av forskningsfråga två och tre för att kunna få en             

tydligare bild av ett stort antal respondenters resvanor och demografi samt attityder. Utöver             

att enkätundersökningar lämpar sig bra i syfte att undersöka människors attityder, smak och             

åsikter, är även materialet från undersökningen lättare att bearbeta eftersom respondenternas           

svar redan är skriftliga till skillnad från vissa andra metoder (Ejvegård, 2009, s. 55).  
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Ett bekvämlighetsurval brukades i enkätundersökningen för att få ihop ett stort urval av             

respondenter med olika demografiska bakgrunder och därmed kunna besvara den andra och            

tredje forskningsfrågan. Bryman (2011, s. 194) förklarar att ett bekvämlighetsurval är ett            

icke-sannolikhetsurval där de respondenter som finns tillgängliga vid undersökningstillfället         

väljs ut. Resultatet från ett icke-sannolikhetsurval går därmed inte att generalisera då urvalet             

inte representerar den population man ämnar att undersöka, däremot fungerar urvalsstrategin           

som ett legitimt sätt att genomföra en preliminär analys (Bryman, 2011, s. 194-195). 

 

Enkätundersökningen genomfördes via Google Forms där länken till undersökningen         

publicerades på vår privata Facebook och LinkedIn. LinkedIn möjliggjorde att vi kunde nå ut              

till fler äldre respondenter än de vi hade som vänner på Facebook eftersom vi här även hade                 

kollegor som i sin tur spred inlägget vidare till sina bekanta via olika spridningsmekanismer              

när de gillade eller kommenterade inlägget. Våra närmsta familjemedlemmar delade även           

inlägget på sina sociala plattformar och skickade ut meddelanden med en länk i till de vänner                

som saknade konton på sociala medier. På så sätt kunde urvalsgruppen utvidgas ännu mer på               

ett sätt som kan liknas vid ett snöbollsurval där man använder sina respondenter för att               

försöka få kontakt med ytterligare fler respondenter personer (Bryman, 2011, s. 196).            

Enkätundersökningens urval bestod av totalt 267 respondenter.  

 

3.3.1 Utformning av enkät  
Enkäten bestod ursprungligen av 38 frågor för att vara säkra på att täcka flera möjligen               

intressanta aspekter, men vid bearbetning av materialet valdes majoriteten bort då de inte             

längre var relevanta för forskningsfrågorna i analysen. Nedan presenteras de åtta frågor som             

var aktuella i analysen. 

 

Fyra bakgrundsfrågor ställdes för att ta reda på kön, ålder, hushållets inkomst och             

utbildningsnivå. Dessa demografiska variabler var viktiga då de användes för att undersöka            

exempelvis om eller hur inkomsten spelade roll vid hur ofta individen åker på staycation.              

Dessutom korsades variabeln om ålder och utbildningsnivå för att få en bild om vilken ålder               

de flesta akademikerna hade. 

 

16 
 



 

Respondenterna blev även ombedda att svara på en skala 1 - 4 om de känner en oro över                  

klimatet där alternativ 1 var Inte alls orolig och 4 var Mycket orolig. Även nästa fråga var                 

graderad på 1 - 4 och handlade om hur mycket respondenten tänker på miljön i sina val där                  

alternativ 1 var Inte alls och 4 var Mycket. Dessa svar kom sedan att användas till den tredje                  

forskningsfrågan där de korsades med hur ofta individerna åker på staycation för att             

undersöka om det fanns ett samband.  

 

Vidare i enkätundersökningen presenterades en definition av staycation som tagits fram med            

hjälp av den tidigare dokumentanalysen, och frågade sedan om respondenten någon gång har             

åkt på en staycation. Denna fråga användes ej till analysen utan agerade enbart som en               

informativ punkt. Svarsalternativen till frågan var Ja/Nej/Vet ej, om respondenten svarade ja,            

ombads denne därefter att svara på hur ofta denne åker på staycation. Det fanns sex               

svarsalternativ som sträcktes från En gång i veckan till Mer sällan. Resultatet från frågan              

användes för att korsas med de demografiska variablerna för att ge ett svar om hur ofta de                 

olika grupperna åker på staycation. Sedan frågades av vilken orsak denne åkte på en              

staycation där tio olika alternativ presenterades varav en var Miljöombyte, vilket även kom             

till att användas i analysen av den första forskningsfrågan. Ett annat svarsalternativ till frågan              

var Det är bättre för miljön, vilket syftade till att undersöka huruvida miljön var en anledning                

för respondenterna att åka på staycation. Det svarsalternativet kom sedan att korsas med             

frågan om utbildning i syfte att ta reda på om det fanns ett samband mellan utbildning och att                  

åka på staycation för att det är bättre för miljön.  

 

Vid genomgång av respondenternas svar upptäcktes det att det hade behövts fler alternativ till              

vissa enkätfrågor då ett fåtal respondenter föll mellan svarsalternativen och fick skriva egna             

svar på under svarsalternativet Övrigt, men detta påverkade i slutändan inte analysen            

eftersom de aktuella frågorna inte togs med.  

 

Enkätundersökningens material är pålitligt då det har ett stort antal respondenter men de             

svarsalternativ som hade valts av mindre än 15 respondenter, som exempelvis ett visst             

inkomstintervall, räknades inte med i analysen eftersom antalet respondenter ansågs vara för            

lågt för att generera en tillförlitlig slutsats. För att mönstret i staycation-vanorna skulle kunna              

utläsas tydligare valde vi även att para ihop svarsalternativen i variablerna ålder och inkomst i               

17 
 



 

analysen. Däremot behöll vi svarsalternativen från frågan om ålder som de var från början i               

den sista korstabellen om ålder och utbildningsnivå eftersom ålderspannet annars skulle bli            

för stort vilket inte lämpade sig till denna korstabell då vi ville identifiera tydligare skillnader               

mellan de olika åldrarna. Vidare delades svaren i variabeln om utbildning in i två grupper: (1)                

akademisk utbildning som enbart innebar en högskole-/universitetsutbildning och (2)         

icke-akademisk utbildning som innebar grundskole-, gymnasie-, folkhögskole- och        

yrkeshögskoleutbildning, detta i syfte att enkelt skilja på respondenterna. I efterhand kom vi             

underfund med att det hade behövts en specificering i enkäten om vad som räknas som en                

högskole- och universitetsutbildning. Eftersom det saknades en specificering kan         

respondenter som exempelvis läst ett fåtal kurser på högskole- och universitetsnivå under 180             

högskolepoäng ändå ha valt detta alternativ och därmed räknats som akademiker av misstag i              

vår analys.  

 

3.5 Etiska principer 

De etiska principerna som bör tas i beaktande vid utförande av vetenskapliga forskningar är              

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman,      

2011, s. 131). Respondenterna blev informerade via ett missivbrev om enkätundersökningens           

syfte och att deltagande i enkäten var frivillig samt att det skulle gå bra att när som helst                  

avbryta undersökningen, på så sätt kunde informationskravet säkerställas (ibid.).         

Samtyckeskravet innebär att respondenterna i en undersökning ska kunna bestämma själva           

över deras medverkan samt att minderåriga oftast behöver målsmans godkännande för att            

kunna delta i undersökningen (Bryman, 2011, s. 132). För att säkerställa att samtyckeskravet             

uppfylldes hade enkätundersökningen en åldersgräns på 18 år och respondenterna blev även            

informerade om att deltagande är helt frivilligt. Gällande konfidentialitet har          

enkätundersökningen efterfrågat respondenternas bakgrundsuppgifter men inga      

personuppgifter som exempelvis namn, telefonnummer eller adress som skulle kunna koppla           

respondenternas svar till en enskild individ. Vidare sparades respondenternas svar på ett            

lösenordsskyddat Google Drive-konto som bara ansvariga för undersökningen hade tillgång          

till. Således behandlas de insamlade uppgifterna med största konfidentialitet. Den sista etiska            

principen om nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in i undersökningen             
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endast får användas för just det ändamålet (Bryman, 2011, s. 131). Detta krav uppfylldes då               

den insamlade datan endast användes till arbetet och dess ändamål.  

 

3.6 Analysmetod  
Dokumentanalysen genomfördes i ett Google Dokument där citaten från samtliga artiklar och            

webbsidor färgkodades utefter deras definition av staycation. Resultatet av fördelningen          

fördes sedan in i ett Excel-dokument i syfte att utforma ett stapeldiagram för att kunna tydligt                

demonstrera vilken definition som är främst förekommande i analysen. För att analysera            

svaren från enkätundersökningen fördes datan över från Google Forms till SPSS Statistics.            

Ett antal korstabeller skapades när olika variabler korsades med varandra i syfte att undersöka              

om huruvida det fanns ett samband mellan demografi- och miljövariablerna med variabeln            

om staycation-vanor. En sambandsanalys genomfördes sedan med hjälp av Pearson’s Chi2           

för att se om det fanns en statistisk signifikans i enkätresultaten. De resultat som var               

statistiskt signifikanta analyserades sedan med hjälp av Cramer’s V som i sin tur visade hur               

starkt eller svagt sambandet mellan variablerna var.  

 

3.7 Bortfallsanalys  
I analysen valde vi att exkludera alternativen Vill ej uppge från variabeln om kön, samt               

inkomstintervallet 100 000 + från variabeln om inkomst eftersom båda svarsalternativen hade            

för få deltagare samt den förstnämnda även hade deltagare som ej ville svara på frågan. Detta                

innebar att frågan om inkomst fick ett bortfall på sex personer som hade angett att deras                

hushåll hade en bruttoinkomst på 100 000 + kronor i månaden. Eftersom det intervallet inte               

räknades med i analysen påverkade bortfallet därmed inte resultatet i stort. Exkluderingen            

innebar även att frågan om kön fick ett bortfall på två personer som ej ville uppge sitt kön. 

 

De flesta respondenter som deltog i enkätundersökningen var i åldersintervallet 18 - 37 år.              

Dessutom var det fler kvinnor än män som deltog i enkätundersökningen likaså fler             

akademiker än icke-akademiker, vilket kan förklaras med att vi har fler kvinnor, yngre och              

akademiker på våra sociala medier.  
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4. Definitionen av staycation 
Webbsidor och akademiska artiklar har uppgett en rad olika innebörder av staycation. Denna             

del av arbetet syftar därför till att undersöka vilken definition av staycation som är främst               

förekommande genom en dokumentanalys för att kunna fastställa en definition. Analysen           

bestod av totalt 30 källor varav 22 var olika webbsidor och resterande åtta var akademiska               

artiklar. Färgkodningen visade att totalt sju källor definierade staycation som kategori (1)            

staycation innebär en semester i hemstaden varav fyra var webbsidor och resterande tre var              

akademiska artiklar. Vidare var det totalt 18 källor som föll in under kategori (2) staycation               

innebär en semester i hemstaden och omkringliggande destinationer, varav 14 var webbsidor            

och resterande fyra var akademiska artiklar. Totalt fem källor hamnade under kategori (3)             

staycation innebär en semester i hemlandet, där en var en akademisk artikel och resterande              

fyra var webbsidor (se figur 2).  

 

 

 
Figur 2. Resultat av dokumentanalys på Lubsearch och Google. Y-axeln visar antalet respondenter.  
 

Figur 2 visar att kategori (2) staycation innebär en semester i hemstaden och             

omkringliggande destinationer, är den främsta definitionen bland de undersökta webbsidorna          

och akademiska artiklarna. Fyra av artiklarna utförde sina studier i USA varav tre ingår i               
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kategori (2) och den sista ingår i kategori (1). Två av artiklarna utförde sina studier i                

Nederländerna där den ena ingår i kategori (1) och den andra kategori (2). En artikel som                

studerade staycation i Irland ingår i kategori (3) och den sista artikeln utförde sin studie i                

England och ingår i kategori (1). Det går således inte att utläsa ett mönster i hur den                 

geografiska platsen kan ha påverkat hur de olika artiklarna valde att definiera staycation.  

 

Om resultatet skulle ha visat annorlunda och att staycation innebar semester inom hela landet,              

hade det betytt att det relativt nya begreppet endast är en synonym för inhemsk turism och                

därmed inget nytt fenomen. Landet kan även vara väldigt stort och idéen om att stanna på                

semestern förloras om personen bor i Malmö och åker till Kiruna på en staycation. Dessutom               

har tidigare forskning föreslagit staycation som en av lösningarna på hållbar turism genom att              

avståndet mellan hem och semester minskas (Bloom et al., 2017). 

 

Även om staycation skulle kunna syfta på att individen ska stanna nära hemmet kan det bli                

begränsande om det skulle syfta till att enbart stanna i sin hemort då gränsen mellan vardag                

och semester blir hårfin. I enkätundersökningen tillfrågades respondenterna om vad de söker            

efter på en staycation varpå 70,8 procent svarade att de åker på staycation för miljöombyte               

vilket tyder på att miljöombytet är en stor del i själva fenomenet staycation. Då är det inte                 

logiskt om en individ enbart kan söka efter miljöombyte i sin egna stad som denne ändå                

mestadels vistas i, och inte i närliggande områden också där det är mer troligt att kunna                

uppnå ett miljöombyte.  

 

Som dokumentanalysen påvisade, bör staycation av dessa anledningar rimligen innebära att           

personen åker på en semester i hemstaden och omkringliggande destinationer. Fenomenet           

fungerar därför inte som en synonym till inhemsk turism utan kan snarare förstås som en               

underkategori till inhemsk turism. Följaktligen kommer detta arbete att anamma den           

definition av staycation som är främst förekommande på internet och i den akademiska             

världen; staycation innebär en semester i hemstaden och omkringliggande destinationer.          

Enkätundersökningen utgick således från denna definition som presenterades för         

respondenterna i syfte att säkerställa att samtliga respondenter visste vad staycation innebar. 
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Det kan dock finnas undantag för staycation där korta resor till angränsande länder finns              

inom nära avstånd till hemorten, exempelvis Haparanda i norra Sverige och Torneå i Finland.  

En fråga som då reser sig är var den geografiska gränsen för staycation slutar. I bara en av de                   

undersökta källorna framgick det inom vilken radie från hemmet som klassificeras som en             

staycation. I resterande källor framgår det antingen inte alls var gränsen för staycation slutar              

eller så ges det oklara förklaringar av gränsen för staycation som exempelvis att man ska               

kunna köra till destinationen på en till två bränsletankar för att uppfylla kravet för en               

staycation.  
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5. Staycation möter demografiska variabler  

Syftet med denna del av arbetet är att undersöka hur olika målgrupper förhåller sig till               

staycation genom att studera hur ofta de genomför en sådan typ av resa. Detta undersöktes               

med hjälp av en enkätundersökning som fick 267 responder. Nedan presenteras hur de olika              

demografiska variablerna: kön, ålder, inkomst och utbildning kan ha ett samband med hur             

ofta dessa individer åker på staycation. Analysen genomförs med hjälp av korstabeller och             

sambandstester, där den oberoende variabeln kommer att vara samtliga demografiska          

variabler medan den beroende variabeln kommer kontinuerligt vara frågan Om ja, hur ofta             

åker du på staycation. 

5.1 Kön 

Den första demografiska variabeln som undersöktes var kön, det vill säga hur ofta män och               

kvinnor åker på staycation för att sedan kunna utläsa om könet kan spela in i hur ofta                 

individen åker på staycation. Det saknas tidigare forskning om hur de olika könens resvanor              

ser ut gällande staycation, men enligt forskning om semester rent allmänt åker kvinnor på fler               

fritidsresor än vad män gör (Boarnet & Sarmiento, 1998), vilket pekar på att så även kan                

fallet vara med staycation. Således är en hypotes att kvinnor oftare åker på staycation än män,                

och därför undersöktes sambandet mellan variablerna Kön och Om ja, hur ofta åker du på en                

staycation.  

 

 
1 gång i 

veckan  
1 gång i 

månaden  
1 gång per 

kvartal  
1 gång per 

halvår  
1 gång 

per år  
Mer 

sällan  Övrigt 
Åker inte på 

staycation 

Kvinnor 6,9% 18,1% 30% 13,8% 15,6% 8,8% 3,1% 3,8% 

Män  1% 36,2% 20% 13,3% 13,3% 8,6% 1,9% 5,7% 

Tabell 1. Staycations popularitet uppdelat efter kön  

 

Utifrån tabell 1 som visar enkätsvaren kan det utläsas att de flesta kvinnor åker på staycation                

en gång i kvartalet. Däremot finns det ändå en spridning i hur ofta kvinnor åker på staycation                 

eftersom många kvinnliga respondenter även angett andra svar.  
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Samma spridning finns även hos de manliga respondenterna. Tabell 1 visar på att de              

tillfrågade männen oftast åker en gång i månaden, vilket skiljer sig från hur kvinnorna              

vanligtvis åker en gång i kvartalet. Däremot var det även många andra män som åker mer                

sällan, vilket gör att deras staycation-vanor också är mer spridda.  

 

För att undersöka om det finns ett samband mellan kön och hur ofta respektive kön åker på                 

staycation genomfördes en analys med hjälp av Pearson’s Chi2. I analysen framkom det att              

resultatets signifikansnivå är låg eftersom p-värdet är 0,184, och i samhällsvetenskapliga           

studier är riktlinjen att p-värdet inte ska överstiga 0,05. I detta fall kan vi enbart vara 81,6                 

procent säkra på att det inte var en ren tillfällighet att vi fått detta resultat. Enligt p-värdet är                  

det därmed inte tillräckligt tillförlitligt för att kunna dra en slutsats om huruvida det finns ett                

samband mellan kön och hur ofta individen åker på staycation. Dock är Chi2-värdet enbart en               

indikation och avgör inte om något har relevans. Det är fortfarande möjligt att utläsa att män                

generellt sett oftare åker på staycation än vad kvinnor gör, då de flesta män åker en gång i                  

månaden och de flesta kvinnor åker en gång i kvartalet.  

 

5.2 Ålder 

Tidigare forskning visar på att yngre utgör den större delen av staycationers (Yesawich, 2010;              

James et al., 2017). Utifrån detta är en hypotes att det främst är yngre som åker på staycation.                  

I syfte att undersöka hur ofta olika åldersgrupper åker på staycation korsades variabeln Ålder              

med frågan Om ja, hur ofta åker du på en staycation.  

 

 
1 gång i 

veckan  
1 gång i 

månaden 
1 gång per 

kvartal 
1 gång per 

halvår  
1 gång 

per år 
Mer 

sällan Övrigt 
Åker inte på 

staycatio  

18-37 år  4% 29,3% 22,7% 11% 18,2% 5,5% 2,8% 6,1% 

38-57 år  1,5% 19,4% 28,4% 23,9% 7,5% 14,9% 3% 1,5% 

58-77 år  15,8% 10,5% 52,6% 5,3% 0% 0% 0% 0% 

Tabell 2. Staycations popularitet uppdelat efter ålder 

 

Den första åldersgruppen på 18 - 37 år innehöll totalt 181 respondenter. Enligt tabell 2 finns                

det en spridning i hur individer mellan 18 - 37 år åker på staycation men de flesta åker en                   
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gång i månaden. Åldersgruppen 38 - 57 år hade totalt 67 respondenter. Enligt tabell 2 finns                

det ett spritt resultat i hur ofta denna åldersgrupp åker på staycation men de flesta åker en                 

gång i kvartalet. Sista åldersgruppen är 58 - 77 år vilken hade totalt 19 respondenter. I tabell                 

2 har denna åldersgrupp ett tydligt mönster att individer mellan 58 - 77 år åker oftast på                 

staycation en gång i kvartalet. 

 

Således åker den yngsta åldersgruppen, 18 - 37 år, på staycation olika mycket men åker               

främst en gång i månaden. Spridningen är även stor i den mellersta åldersgruppen på 38 - 57                 

år, men de åker främst en gång i kvartalet medan mer än hälften av den äldre åldersgruppen                 

på 58 - 77 år åker en gång i kvartalet. Detta påvisar att yngre individer oftare åker på                  

staycation än äldre. För att undersöka om resultatet har en statistisk signifikans genomfördes             

en Chi2-analys. Analysen visar att variablerna har en statistisk signifikans då p-värdet är             

0,000 vilket innebär att det är 100 procent säkert att detta resultat inte är slumpmässigt. Med                

hjälp av Cramer’s V kan även sambandsstyrkan mellan variablerna analyseras. I detta fall             

visar Cramer’s V ett värde på 0,275, vilket betyder att sambandsstyrkan är måttlig. Detta              

visar på att det finns ett samband mellan ålder och staycation-vanor. Sålunda visar både              

testerna och respondenternas svar på att sambandet mellan variablerna stämmer, det vill säga             

att yngre oftare åker på staycation än vad äldre gör, vilket även är i linje med vad James et al.                    

(2017) menar på. Dock är det inte redovisat hur i James et al. (2017) artikel var han har                  

hämtat sin information från. Därför blir det problematiskt att jämföra vårt utfall med             

resultatet som James et al. (2017) tar upp i sin artikel om att hur ofta individen åker på                  

staycation sammanhänger med dennes ålder. 

 

Däremot kan vårt resultat förstås med Kim et al.:s (2019) forskningsresultat som visade att              

yngre såg dagsresor som ett substitut till utlandsresor medan äldre enbart såg dagsresor som              

ett komplement till utlandsresor. Med andra ord kan yngre individer vara mer positiva till              

dagsresor än äldre då yngre anser att de är av samma värde som utlandsresor. På så sätt kan                  

yngre tänkas även vara mer positiva till staycation än äldre eftersom staycation också kan              

vara en form av dagsresa fast på kortare avstånd, vilket i sig kan förklara varför               

enkätundersökningen visar på att yngre oftare åker på staycation än vad äldre gör. Eftersom              

dagsresor och staycation inte har samma innebörd måste det dock tas i beaktning att Kim et                

al.:s (2019) forskningsresultat är baserat på andra grunder.  
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5.3 Hushållets inkomst  

Forskning har visat att individer med högre inkomst tenderar att resa längre från hemmet              

(Heung et al., 2001). Således är en hypotes att det är mindre vanligt för höginkomsttagare att                

åka på staycation. För att pröva hypotesen och undersöka om kan finnas ett samband mellan               

hushållets inkomst och hur ofta man åker på staycation korsades variablerna Vad är             

hushållets totala bruttoinkomst i sek per månad och Om ja, hur ofta åker du på en staycation. 

 

 

 
1 gång i 

veckan  
1 gång i 

månaden 
1 gång per 

kvartal 
1 gång per 

halvår  1 gång per år 
Mer 

sällan Övrigt 
Åker inte på 

staycation  

0-20 000 kr  0% 20,4% 24,1% 3,7% 25,9% 14,8% 1,9% 9,3% 

20 001-40 000 kr  5,8% 22,1% 33,7% 15,1% 11,6% 5,8% 1,2% 4,7% 

40 001-60 000 kr  4,8% 31,7% 23,8% 19% 12,7% 1,6% 4,8% 1,6% 

60 001-80 000 kr  28,2% 20,5% 12,8% 10,3% 20,5% 2,6% 0% 0% 

80 001-100 000 kr  10,5% 21,1% 26,3% 21,1% 15,8% 5,3% 0% 0% 

100 000+ kr  0% 50% 0% 0% 0% 0% 16,7% 33,3% 

Tabell 3. Staycations popularitet uppdelat efter inkomst  

 

Tabell 3 visar att det finns en tydlig spridning i hur ofta respondenterna i inkomstintervallet 0                

- 20 000 kr åker på staycation. Intervallet innehåller 54 responder, dessa åker en gång per år,                 

en gång i kvartalet och en gång i månaden. Inkomstintervallet 20 001 - 40 000 kr innehåller                 

86 respondenter och dessa åker oftast en gång i kvartalet, därefter en gång i månaden.               

Inkomstintervallet 40 001 - 60 000 kr innehåller 63 respondenter vilka åker främst en gång i                

månaden och näst vanligast en gång i kvartalet. Inkomstintervallet 60 001 - 80 000 kr               

innehåller 39 respondenter där de flesta åker en gång i månaden men många åker även en                

gång i kvartalet. Inkomstintervallet 80 001 - 100 000 innehåller 19 respondenter som oftast              

åker en gång i kvartalet, därefter en gång i månaden och en gång per halvår.               

Inkomstintervallet 100 000 + innehöll enbart sex respondenter vilket är för lågt för att              

inkluderas i analysen om variabeln om inkomst. Sammantaget indikerar detta resultat på att             
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respondenter med en bruttoinkomst i hushållet mellan 40 001 - 80 000 kr i månaden oftare                

åker på staycation än vad de högre och lägre inkomstintervallerna gör.  

 

Ett test med Pearson’s Chi2 genomfördes för att undersöka huruvida den oberoende variabeln             

inkomst påverkar hur ofta individen åker på en staycation. P-värdet är i detta fall 0,002 vilket                

är en indikation på att inkomst kan med stor sannolikhet influera hur ofta individen åker på                

staycation. För att ta reda på hur starkt samband det finns mellan variablerna genomfördes en               

analys med hjälp av Cramer’s V, som visar ett resultat på 0,220 vilket innebär att det finns ett                  

svagt samband mellan inkomst och staycation-vanor. Således stämmer Heung et al.:s (2001)            

teori till en viss del då resultatet från enkäten visade att respondenterna i de högre               

inkomstintervallerna åker mindre. Samtidigt visar resultatet från enkätundersökningen att         

även de med lägre inkomst inte heller åker så ofta på staycation, vilket står i kontrast till den                  

tidigare forskningen av Heung et al. (2001) som menar att de med högre inkomst åker på                

resor längre från hemmet. Detta betyder att de med mindre inkomst lär semestra närmare              

hemmet i större utsträckning. Av dessa anledningar stämmer inte hypotesen om inkomst då             

individer med högre inkomst inte åker så ofta på staycation men samtidigt åker inte heller de                

med lägre inkomst ofta. Istället presenteras en ny slutsats som visar på att personerna i               

hushållen däremellan med en bruttoinkomst på 40 001 - 80 000 kr i månaden generellt sett                

oftare åker på staycation än övriga inkomsttagare.  

 

5.4 Högsta utbildningsnivå  

Generellt sett åker akademiker på fritidsresor med längre ressträcka än icke-akademiker           

(Heung et al., 2001). Samtidigt tenderar även akademiker att åka på dagsresor oftare än              

icke-akademiker och åker längre sträckor under dessa dagsresor (Wynen, 2012). Eftersom           

denna tidigare forskning visar att akademiker har längre ressträcka än icke-akademiker           

förväntas en hypotes om att icke-akademiker oftast åker på staycation att stämma. Därför             

korsades variabeln Vad är din högsta utbildningsnivå? (Pågående/avklarad utbildning) med          

Om ja, hur ofta åker du på en staycation för att undersöka om huruvida ett samband finns och                  

ifall hypotesen stämmer. 
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1 gång i 

veckan  
1 gång i 

månaden 
1 gång per 

kvartal 
1 gång per 

halvår  
1 gång 

per år 
Mer 

sällan Övrigt 
Åker inte på 

staycation  

Akademiker  5,90% 27,1% 26,5% 12,4% 14,1% 7,1% 2,9% 4,1% 

Icke-akademiker  2,1% 22,7% 25,8% 15,5% 15,5% 11,3% 2,1% 5,2% 

Tabell 4. Staycations popularitet uppdelat efter utbildningsnivå  

 

Totalt 170 akademiker och 97 icke-akademiker deltog i enkätundersökningen. Tabell 4 visar            

att akademikerna åker oftast på staycation en gång i månaden eller en gång i kvartalet.               

Respondenter utan akademisk utbildning åker däremot främst på staycation en gång i            

kvartalet, men det är nästan lika vanligt att de åker en gång i månaden. 

 

Enligt detta resultat åker akademiker lite oftare på staycation än icke-akademiker. När            

variablerna Vilken är din högsta utbildningsnivå och Om ja, hur ofta åker du på en staycation                

analyserades med hjälp av Pearson’s Chi2 framkom det att p-värdet är 0,703 och innebär att               

resultatet inte är statistiskt signifikant, vilket kan peka på att det inte finns ett samband mellan                

variablerna. Däremot utesluter det inte att det finns en relevans mellan variablerna eftersom             

det ändå går att utläsa i korstabellen att akademiker oftast åker på staycation en gång i                

månaden och därefter en gång i kvartalet, medan icke-akademiker oftast åker en gång i              

kvartalet och därefter en gång i månaden, vilket innebär att det till synes finns ett svagt                

mönster som visar att akademiker oftare åker på staycation än icke-akademiker. Tidigare            

forskning har däremot visat att det finns ett tydligt samband mellan utbildning och resvanor              

där akademiker åker längre sträckor under sina resor än icke-akademiker (Heung et al., 2001;              

Wynen, 2012). Medan vårt resultat visar på att sambandet enbart är svagt och går åt motsatt                

håll än vad forskarna yrkat på då akademikerna åker på semester nära hemmet i en något                

större utsträckning än icke-akademikerna.  
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6. Staycation - Ett uttryck för kulturellt kapital? 

Tidigare forskning förklarar att beslutsprocessen och det konsumtionsval man gör i stora drag             

är grundat i ens kulturella kapital (Shimoni, 2017), men annan forskning visar även på att ens                

konsumtionsval kan göras i syfte att öka det kulturella kapitalet (Yemini & Maxwell, 2020).              

Yemini och Maxwell (2020) menar nämligen att individer ofta åker på internationella resor             

med en önskan om att öka sitt kulturella kapital genom resans syfte. Det är sålunda av                

intresse att undersöka huruvida det finns ett samband mellan kulturellt kapital och staycation             

där staycation kan fungera som ett uttryck för kulturellt kapital. I syfte att undersöka detta               

kommer fokuset att ligga på miljömässig hållbarhet eftersom det är en viktig beståndsdel i              

idén om att åka på staycation. Enligt Bourdieu får en individ kulturellt kapital genom bland               

annat sina studier på en högskole- och universitetsnivå vilket innebär att akademiker kan vara              

aktuella att studera vid en undersökning om kulturellt kapital (Nilsson, 2014; Quaglione,            

Crociata, Agovino & Iaiad, 2020; Broady, 1998, s. 16-17). Dessutom var 63,7 procent av              

respondenterna i vår enkätundersökning högutbildade, således kommer denna del av arbetet           

behandla just akademiker och hur deras kulturella kapital kan uttryckas genom staycation.  

 

Det har påvisats att det kan finnas ett samband mellan högre utbildning och en bättre               

förståelse för klimatförändringar än hos icke-akademiker (Hess & Maki, 2019; Harring &            

Sverker, 2018; Cordero et al., 2020). Således är en hypotes att akademiker även kan vara mer                

oroliga över klimatet eftersom de är väl insatta i ämnet. Studier av Heung et al. (2001) och                 

Wynen (2012) menar dock att akademiker tenderar att åka på fritidsresor och dagsresor som              

är längre bort geografiskt sett, vilket inte lär vara miljövänligt. På så sätt kan akademiker               

tänkas ha ett förkroppsligat kulturellt kapital om ett beteende där de inte tänker så mycket på                

miljön i sina val. Detta kontrasterar dock föregående antagande om att akademiker har en              

större förståelse och därmed kan vara mer oroliga över miljön eftersom de kanske ändå inte               

tänker så mycket på miljön i sina val. Följaktligen kommer det att undersökas huruvida              

hypoteserna stämmer om att akademiker är mer oroliga över miljön men ändå inte tänker så               

mycket på miljön i sina val.  
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6.1 Resultat från enkätundersökning 

I syfte att undersöka respondenternas inställning till klimatet ombads de att svara på ett antal               

frågor. Första frågan berörde respondenternas oro över klimatet på en skala från 1 - 4 där 1                 

innebar Inte alls orolig och 4 innebar Mycket orolig. Totalt svarade 267 respondenter varav              

170 var akademiker och 97 var icke-akademiker. Resultatet visar tydligt att akademiker är             

mer oroliga över klimatet än icke-akademiker (se tabell 4), således stämmer hypotesen om             

akademikers höga oro över klimatet som grundades på tidigare forskning .  

 

 1-Inte alls orolig  2 3 4-Mycket orolig  

Akademiker  4,1% 18,8% 41,2% 35,9% 

Icke-akademiker  7,2% 33% 48,5% 11,3% 

Tabell 4. Fördelning över hur akademiker och icke-akademiker svarade på frågan Känner du en oro över                

klimatet?  

 

Respondenterna ombads sedan att svara på frågan om hur mycket de tänker på miljön i sina                

val på en skala 1 - 4 där 1 innebar Inte alls och 4 innebar Mycket. Resultatet tyder på att                    

akademiker och icke-akademiker tänker ungefär lika mycket på miljön i sina val, vilket är              

intressant då betydligt större andel av akademikerna uppgav att de är mer oroliga över miljön               

än icke-akademikerna (se tabell 4 & 5). Således stämmer hypotesen om att akademiker är              

mer oroliga över miljön men trots detta ändå inte tänker mer på miljön i sina val än en som är                    

mindre orolig över miljön.  

 

 1-Inte alls 2 3 4-Mycket  

Akademiker  2,9% 22,8% 57,6% 10,6% 

Icke-akademiker  5,2% 34% 55,7% 5,2% 

Tabell 5. Fördelning över hur akademiker och icke-akademiker svarade på frågan Hur mycket tänker du på                

miljön i dina val? 

 

Vidare undersöktes även om de respondenter som åker på staycation väljer det            

semesteralternativet för att det är bättre för miljön. Respondenterna ombads att välja bland             

olika givna orsaker till varför de åker på staycation där miljön var ett av dessa alternativ. Av                 
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totalt 160 akademiker svarade enbart 29,4 procent att de åker på staycation för att det är                

bättre för miljön och av totalt 92 icke-akademiker svarade bara 9,8 procent att de åker på                

staycation för att det är bättre för miljön (se tabell 6). Majoriteten av respondenterna hade               

således inte miljön som anledning till varför de åker på staycations, vilket är i linje med                

Jusslin och Lagergrens (2019) teori om att klimatfrågan inte påverkar konsumentens           

beslutsprocess gällande semesterval. Däremot är det okänt om respondenterna i Jusslin och            

Lagergrens (2019) undersökning är akademiker eller inte. Dessutom baserades deras teori på            

djupintervjuer av enbart tio respondenter vilket är ett för lågt antal för att kunna dra en                

legitim slutsats, därmed blir deras teori inte helt jämförbar med vårt resultat.  

 

 Åker på staycation för att det är bättre för miljön 

Akademiker  29,4%  

Icke-akademiker  9,8% 

Tabell 6. Fördelning över hur stor andel av akademikerna och icke-akademikerna som åker på staycation för att                 

det är bättre för miljön 
 

Studiens resultat visar att antagandet stämmer om att akademiker är mer oroliga över miljön              

än icke-akademiker, vilket baserades på den tidigare forskningen om att akademiker skulle ha             

en större förståelse för miljön (Hess & Maki, 2019; Harring & Sverker, 2018; Cordero et al.,                

2020). Däremot visade undersökningen även att akademikerna inte tänker så mycket på            

miljön i sina val vilket går i linje med hur majoriteten av akademikerna inte åker på                

staycation för att det är bättre för miljön. Detta överensstämmer även med hur Hueng et al.                

(2001) och Wynen (2012) menar att akademiker åker på längre fritidsresor och dagsresor             

trots en större oro över klimatet vilket i sig presenterar en tanke om att akademiker tenderar                

att inte vara miljövänliga i sina semesterval. På så sätt är akademikernas inställning till miljön               

och valet av semester komplext.  

  

6.2 Att uttrycka kulturellt kapital genom staycation  

I syfte att försöka förstå akademikernas komplexa inställning till miljön och valet att åka på               

staycation används modellen The Conceptual Model Showing Operationalization of Taste          

31 
 



 

som utgångspunkt (se figur 1). På så sätt kan det även utläsas hur kulturellt kapital kan                

uttryckas genom valet att åka på en staycation. 

 

Figur 1. The Conceptual Model Showing Operationalization of Taste  

 

Då akademiker generellt sett är mer oroliga över miljön och har en bättre förståelse för               

miljöpåverkan än icke-akademiker kan det härledas från akademikernas utbildning och          

därmed institutionaliserade kulturella kapital. Kapitalet formar i sin tur akademikernas          

habitus och bestämmer deras smak och därmed deras slutliga beslut (se figur 1). Eftersom det               

institutionaliserade kulturella kapitalet säkerställer en viss nivå av bildning och kunskap hos            

individen (Nilsson, 2014; Quaglione et al., 2020; Broady, 1998, s. 16-17), kan akademikern             

erhålla en kunskap om exempelvis klimatförändringar genom sin akademiska utbildning som           

därmed blir en del av deras kulturella kapital.  

 

En komplexitet uppstod när enkätundersökningen visade att trots mer oro över klimatet än             

icke-akademiker tänker båda respondentgrupper ungefär lika mycket på miljön i sina val.            

Den delen i akademikernas habitus som står för förståelse och oro för klimatförändringen             

uttrycks därmed inte mer tydligt i deras val än i icke-akademikernas val. Det kan förklaras               

med att akademikernas beteenden som kommer från det förkroppsligade kulturella kapitalet           

särskiljer sig från deras kunskaper från det institutionaliserade kulturella kapitalet. Dessutom           

är majoriteten av akademikerna i åldrarna 18 - 27 år (se tabell 7), sett till respondenternas                

åldrar tyder det på att respondenterna inte har varit akademiker under en lång period av deras                

liv än. Det institutionaliserade kulturella kapitalet är således ett nytt tillskott till            
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akademikernas habitus där akademikerna kan ha mottagit kunskaper om klimatpåverkan och           

anammat en tankegång om att vara miljömedveten från deras utbildning.  

 

 18-27 år 28-37 år  38-47 år  48-57 år  57-67 år  58-77 år 77+ år 

Akademiker  55,9% 18,2% 7,6% 12,9% 4,1% 1,2% 0% 

Tabell 7. Fördelning över akademikernas åldrar  

 

Det förkroppsligade kulturella kapitalet har å andra sidan funnits i akademikerns habitus            

under en längre tid än det institutionaliserade kulturella kapitalet då akademikernas beteenden            

och tankemönster har formats ända sedan tidig ålder medan den akademiska utbildningen är             

anskaffad på senare år. Miljömedvetenheten är med andra ord ny i det kulturella kapitalet och               

har ännu inte präntats in i individens habitus och därmed även i dennes beslutsprocess. Detta               

förklarar varför akademikerna uppvisar en stor oro över klimatet i enkätundersökningen men            

att det inte reflekteras i deras val då det inte är naturlig del av habitus ännu.  

 

Detta kan även förklara varför enbart en liten del av akademikerna åker på staycation för att                

det är bättre för miljön då kunskaperna från utbildningen fortfarande är nya. Tidigare             

forskning har nämligen föreslagit staycation som ett miljövänligare semesteralternativ då det           

innebär en minskad eller ingen transportsträcka alls eftersom man reser i hemstaden eller i              

omkringliggande destinationer (Bloom et al., 2017; Jeuring & Haartsen, 2016). Staycations           

kan således ses som mer miljömässigt hållbart då det i teorin innebär en minskning av               

transportutsläpp vilket Gössling et al. (2010) och Peeters et al. (2018) lyfter fram som viktigt               

för en hållbar utveckling inom turism. En staycation är därmed inte enbart ett sätt att semestra                

på, utan valet att åka på en staycation kan även visa vilken kunskap individen besitter kring                

den rådande miljöproblematiken och på så sätt uttrycka kulturellt kapital.  

 

Östberg och Kaijser (2010, s. 55-58) förklarar dock att inställningen bakom konsumtionen            

måste vara rätt och framstå som naturlig för att det ska fungera som en statusmarkör och i sin                  

tur kunna uppvisa ett kulturellt kapital. Det räcker alltså inte att bara åka på en staycation för                 

att uttrycka kulturellt kapital, utan individens inställning bakom agerandet måste förstås som            

ett miljömedvetet val då det representerar en viss kunskap bakom valet som gruppen anser              

vara värdefullt. Tabell 6 visar att 29,4 procent av akademikerna åker på staycation för att det                
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är bättre för miljön, således kan det antas att det är en del av dessa akademikernas                

förkroppsligade kulturella kapital att göra miljömedvetna val som att åka på staycation.            

Enligt The Conceptual Model Showing Operationalization of Taste uppvisar individen kapital           

genom valen individen gör (Shimona, 2017). Att åka på staycation för att det är bättre för                

miljön kan därmed vara ett sätt för en del av akademikerna att uppvisa vilken kunskap de                

besitter om den rådande miljöproblematiken och på så sätt uttrycka institutionaliserat och            

förkroppsligat kulturellt kapital.  
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7. Slutdiskussion och vidare forskning 

I nedanstående del kommer resultatet av analysen diskuteras vidare utifrån tidigare forskning            

och hypoteser. Det kommer även att presenteras förslag på vidare forskning i detta             

slutkapitel. 

 

7.1 Semester i hemstaden och omkringliggande destinationer  

Dokumentanalysen identifierade en mängd olika definitioner av staycation på både webbsidor           

från Google, där skribenter har fri tolkning om fenomenet, men också bland akademiska             

texter på Lubsearch. Resultatet av dokumentanalysen visade däremot att den mest frekvent            

använda definitionen av staycation är följande; staycation innebär en semester i hemstaden            

och omkringliggande destinationer. Definitionen kom till att användas som utgångspremiss i           

enkätundersökningen och resterande del av arbetet.  

 

Det upptäcktes även att det fanns en otydlig geografisk gräns för var staycation slutar, detta               

skulle kunna vara en orsak till varför det finns olika tolkningar om dess innebörd i media. De                 

akademiska artiklarnas olika definitioner av staycation gör att studierna inte heller går att             

jämföras med varandra eftersom de har utgått från olika premisser. Det är därför av stor vikt                

att framtida forskning utgår från en och samma definition för ett jämförbart resultat. Vidare              

forskning uppmanas därför även att undersöka var den geografiska gränsen går mellan            

staycation och inhemsk turism eftersom kunskapen saknas i den befintliga forskningen.  

 

Vi anser dock att fenomenet i sig är gammalt då människor genom all tid har åkt på utflykter i                   

och i närheten av sin hemort, men själva benämningen av staycation är relativt nytt. En fråga                

som då dyker upp är varför det i så fall är nödvändigt att skapa ett nytt begrepp för att                   

ompaketera ett gammalt fenomen. Begreppet myntades efter Lehman-kraschen år 2008 som           

ett billigare semesteralternativ för amerikanerna som följd av en dålig ekonomi (James el al.,              

2017). Sålunda kan begreppets framkomst ses som ett sätt att förfina en till synes alldaglig               

aktivitet för att göra den mer attraktiv och populär. Om konceptet staycation ska lyckas bli en                
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del av svaret på hållbar turism kan det då vara nödvändigt att aktiviteten benämns just som                

staycation för att göra det mindre alldagligt och verka mer spännande och modernt för att fler                

personer ska välja den semestertypen framför långväga semestrar. Tidigare forskning har lyft            

fram staycation som en av lösningarna på hållbar turism, det bör dock tas i beaktande att                

staycation i så fall ska fungera som ett substitut till långväga resor och inte vara resor som                 

görs utöver semestrar som kräver transport med exempelvis flyg eftersom det skulle innebära             

en ännu mer negativ miljöpåverkan.  

 

Om en individ flyger eller kör från Malmö till Jukkasjärvi och räknar resan som en staycation                

kan hen tro att resan automatiskt är ett miljövänligt semesterval fast det inte är miljövänligt               

då det kräver en lång transportsträcka som släpper ut mycket koldioxid. Eftersom personen i              

fråga har en felaktig definition av staycation och då uppmuntras till en miljömässigt ohållbar              

semester, är det således viktigt att det finns en bestämd definition av staycation vilket detta               

arbete har bidragit med. En bestämd definition tillför kunskap om vad en staycation innebär              

och i sin tur underlättar för individen att genomföra en miljövänlig semester.  

 

7.2 Staycation möter demografiska variabler  

Den andra delen av arbetet undersökte hur ofta olika människor åker på staycation. Den              

första demografiska variabeln som undersöktes var kön. Tidigare forskning har visat att            

kvinnor generellt sett oftare åker på fritidsresor än vad män gör (Boarnet & Sharon, 1997),               

däremot visade resultatet från enkätundersökningen att så inte var fallet.          

Enkätundersökningen visade att männen oftare åker på staycations än kvinnorna och således            

stämmer inte vår hypotes. En anledning till denna motsägelse kan vara att den forskning som               

visade på att kvinnor åkte oftare baserades på begreppet fritidsresor (ibid.), vilket kan             

innebära många fler typer av resor än begreppet staycation.  

 

Gällande variabeln ålder framkom det att hypotesen stämmer om att den yngsta            

åldersgruppen oftare åker på staycations än de äldre åldersgrupperna. Det skulle dock kunna             

tänkas att äldre som har gått i pension och har mer ledig tid borde åka på staycations mer                  

frekvent än vad enkätundersökningen visade. Däremot menar tidigare forskning på att äldre            
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ser dagsresor, vilket kan liknas vid staycations, som ett komplement till utlandsresor och             

tyder därmed på att äldre hellre åker på utlandsresor än staycations (Kim et al., 2019).  

 

Enkätundersökningen visade även att respondenterna i de lägre och högre          

inkomstintervallerna åker mer sällan på staycations än respondenterna i de mellersta           

inkomstintervallen, således stämmer inte vår hypotes. Vidare framkom det även att           

akademiker oftare åker på staycations än icke-akademiker vilket innebär att den hypotes som             

formades vid studiens start inte stämmer. Resultatet om vilka som oftast åker på staycations              

kan fungera som en prognos till vidare forskning eftersom enkätundersökningen inte är            

representativ och inte går att generaliseras på hela befolkningen. Vidare önskas det att             

resultatet ska väcka tankar och idéer hos andra forskare om nya undersökningar inom ämnet              

staycation eftersom det finns ett behov av ett miljömässigt hållbart semesteralternativ samt av             

de fysiska begränsningar Covid-19 medför i resandet. Detta lär bidra till att staycation blir ett               

ännu mer populärt sätt att semestra på och kommer att göra att besöksnäringen även kan få ett                 

allt större behov av underlag till verksamhetsutveckling för att anpassa sig efter den växande              

staycation-trenden, vilket också kan kräva mer forskning inom ämnet staycation. Det kan            

exempelvis vara nyttigt för destinationsutvecklare att veta vilka grupper i samhället som inte             

åker på staycations så ofta som därmed är individer som är bra att satsa mer på vid                 

utvecklandet av destinationen för att göra det mer attraktivt och lättillgängligt för alla. 

 

Det är värt att nämna att arbetets studier genomfördes i början av pandemin Covid-19, vilket               

innebär att det kan ha förändrat respondenternas arbetssituationer och deras månatliga           

inkomst. Detta kan påverka enkätundersökningens replikerbarhet då svaren kan ha sett           

annorlunda ut om undersökningen istället genomfördes för ett år sedan eller om den görs ett               

år fram i tiden.  

 

7.3 Staycation - ett uttryck för kulturellt kapital?  

Den tredje delen i arbetet syftade till att studera akademikers staycation-vanor ur ett             

miljöperspektiv för att undersöka om huruvida staycation kan fungera som ett uttryck för             

kulturellt kapital. Akademikerna har ett institutionaliserat kulturellt kapital från sin utbildning           

37 
 



 

där de anskaffat kunskaper om rådande miljöproblem samt känner sig oroliga över klimatet.             

Sett till deras unga ålder är detta kapital så pass nytt att det ännu inte format habitus och                  

därmed smak och då inte reflekteras i de flesta akademikernas semesterval. Däremot uppgav             

29,4 procent av akademikerna att de faktiskt åker på staycation för att det är bättre för miljön                 

och därmed tog ett miljömedvetet beslut. Således kan de antas ha ett annat förkroppsligat              

kulturellt kapital än resterande akademiker som är ett mer miljömedvetet beteende. Genom            

att de åker på staycation som ett miljömedvetet val uttrycks deras institutionaliserade            

kulturella kapital genom kunskapen om en hållbar semester, och deras förkroppsligade           

kulturella kapital genom ett miljömedvetet beteende då de uppvisar både den rätta kunskapen             

och beteendet. Detta utesluter dock inte att staycation kan fungera som ett uttryck av              

kulturellt kapital för den resterande andelen av akademiker också, dessa kan istället ha en              

annan inställning än miljömedvetenhet som studien inte har tagit hänsyn till. Således kan det              

finnas olika motiv bakom att åka på en staycation som uppvisar kulturellt kapital hos              

akademikerna, och miljön är bara en av dem vilket innebär att det finns fler intressanta               

faktorer för vidare forskning att studera. De akademiker som inte åker på staycation för              

miljöns skull kan möjligen ha andra dispositioner och kapital i sin bakgrund som därmed              

format ett annat habitus och smak och därför skiljer sig från de som åker på staycation som                 

ett miljömedvetet val.  

 

Den komplexa relationen där akademiker är oroliga över klimatet men tänker inte så mycket              

på det i sina val, visar på att förståelsen och oron för klimatförändringen inte leder till                

handling eftersom det förkroppsligade kulturella kapitalet inte innehåller ett avsevärt          

miljömedvetet beteende. Vidare forskning kan då studera hur miljömedvetna val har kunnat            

bli en del av det förkroppsligade kulturella kapitalet hos de som faktiskt åker på staycation               

för att det är bättre för miljön. På så sätt kan man ta reda på hur man kan se till att övriga                      

individer också tar del av detta miljömedvetna beteende. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Dokumentanalys  

Hur presenteras fenomenet staycation på webbsidor och i akademiska artiklar?  

 

Kategorier: 

1. Staycation innebär en semester i hemorten  

Webbsidor: 4 st  

Akademiska artiklar: 3 st  

Totalt: 7 st 

 

2. Staycation innebär en semester i hemstaden och omkringliggande destinationer 

Webbsidor: 14 st 

Akademiska artiklar: 4 st 

Totalt: 18 st 

 

3. Staycation innebär en semester inom hemlandet 

Webbsidor: 4 st  

Akademiska artiklar: 1 st  

Totalt: 5 st 

 

Akademiska artiklar: 8 resultat 

● James, A., Ravichandran, S., Chuang, N.-K., & Bolden III, E. (2017). Using Lifestyle 

Analysis to Develop Lodging Packages for Staycation Travelers: An Exploratory 

Study. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 18(4), 387–415. DOI: 

10.1080/1528008X.2016.1250240  

“Although a number of different definitions are available, this study uses the definition 

provided by Yesawich (2010) which states that staycations involve at least one overnight 

leisure trip/vacation within a 50-mile drive radius of their home. “ 
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https://www-tandfonline-com.ludwig.lub.lu.se/doi/full/10.1080/1528008X.2016.1250240


 

 

● Jessica de Bloom, Jeroen Nawijn, Sabine Geurts, Ulla Kinnunen & Kalevi Korpela. 

(2017). Holiday travel, staycations, and subjective well-being, Journal of Sustainable 

Tourism, 25(4), s. 573-588. DOI: 10.1080/09669582.2016.1229323 

“Does free time at a person’s usual domicile - a staycation … Holidays close to or at one’s 

usual domicile (reffered to as “home” interchangeably) …” 

 

 

● Kay, M. J., & Yawei Wang. (2010). Marketing the Staycation: The Salience of the 

Local in Destinations Branding. Proceedings of the Northeast Business & Economics 

Association, s. 590–592.  

This marketing tendency has largely overlooked the local market of residents, those living in 

the immediate vicinity. Tourism has always had a local component. Certainly “local” 

vacation trips were common when transport modes were not as swift. In fact, local tourism 

has been historically common, labeled as a day excursion, a daytrip, excursionist, or more 

recently, a “staycation.”  

 

● Staycation recommendation. (2014). Archaeology Ireland, 28(3), s. 50. 

Staycation recommendation. Cesar Otway does some straight talking on the tourist industry 

in his Sketches in Ireland: descriptive of interesting and hitherto unnoticed districts in the 

north and south, published in 1827: ‘Ireland is such an unfashionable country that to travel 

out of it seems the pursuit of every one who is not forced by poverty to stay at home. 

 

● Andrea Kennedy. (2009). Regional Staycations. Palaestra, 24(4), s. 43-47  

Staycations are vacations within a gas tank or two of your own home, places you do not 

normally think of going, because they are not the typical exotic escape for relief from your 

everyday life. 

 

● Sharma, Sarah. (2009). The Great American Staycation and the Risk of Stillness, M/C 

Journal, 12(1), s. 5 

The Staycation is a neologism that refers to the activity of making a vacation out of staying at 

home 
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● Pokorny, H., Holley, D., & Kane, S. (2017). Commuting, transitions and belonging: 

the experiences of students living at home in their first year at university. Higher 

Education (00181560), 74(3), s. 543–558. 

https://doi-org.ludwig.lub.lu.se/10.1007/s10734-016-0063-3 

We argue that as with stay-at-home holidays, or ‘‘staycations’  

 

● Bronner, F., & de Hoog, R. (2013). Economizing on vacations: the role of information 

searching. International Journal of Culture, Tourism & Hospitality Research, 7(1), s. 

28. 

An important economizing strategy appears to be that vacationers do not give up their holiday 

but are likely to travel closer to home, a phenomenon called ‘‘staycation’’ 

 

Webbsidor: 22 resultat 

● https://www.vivus.se/blog/staycation-mysigt-och-billigt/ Hämtad 7 april 2020 kl. 

08:28  

“Hemester = att semestra i stan där du bor eller i Sverige är helt rätt och trendigt.” 

 

● https://metromode.se/noje/hemma-ar-verkligen-bast-5-tips-for-en-perfekt-staycation/ 

Hämtad 7 april 2020 kl. 08:36 

“En staycation känns inte bara bra för plånboken, utan såklart också för själen. Passa på att ta 

en weekend hemma hos dig själv i helgen och njut av allt din egen hemstad har att erbjuda” 

 

● https://sv.wikipedia.org/wiki/Hemester 7 april 2020 kl. 08:42  

“Hemester är en semester som ägnas i eller i närheten av hemmet” 

 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Staycation Hämtad 7 april 2020 kl. 08:46 

A staycation (a portmanteau of "stay" and "vacation"), or holistay (a portmanteau of 

"holiday" and "stay"), is a period in which an individual or family stays home and 

participates in leisure activities within driving distance of their home and does not require 

overnight accommodations. 
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● https://www.tui.se/resor/staycation/ Hämtad 7 april 2020 kl. 08:50 

Staycation med Tui, semester i Sverige 

 

● https://www.staycation.co/en/ Hämtad 7 april 2020 kl. 08:59  

Enjoy 24-hour getaways in the best luxury hotels near you for up to 70% off*  

 

●  https://www.rum21.se/inspiration/staycation Hämtad 7 april 2020 kl. 09:08 

“Staycation är inte något som måste ske på ett hotell nära dig, du kan även ha staycation i din 

egen bostad – något som minst sagt är högaktuellt just nu. “ 

 

● https://www.nordicchoicehotels.se/kampanjer-och-erbjudanden/staycation/ Hämtad 7 

april 2020 kl. 09:13 

 Har du en inställd semester, en födelsedag eller liknande du vill överraska någon på, eller 

bara fly vardagen som faktiskt nu är hemma eller bara unna dig något extra i vardagen så är 

du varmt välkommen att njuta av våren på ett av våra fantastiska hotell nära dig. Kom ihåg, 

bo borta hemma. Ta en promenad eller kort bilfärd ner till vardagslyxen.  

 

● https://www.elle.se/resor/10-harliga-hotell-i-sverige-perfekt-for-en-staycation/ 

Hämtad 7 april 2020 kl. 09:20 

“Ibland behöver man bara en paus. När vardagen tragglat på länge och man går runt i samma 

rutmönster kan det vara dags att släppa taget. Och det behöver inte vara så svårt. När 

klimatångesten gör sig påmind eller tiden för en långresa till andra sidan jordklotet inte finns, 

kommer man långt med en riktigt härlig staycation. … Det är lätt att bli hemmablind och 

glömma hur många vackra platser vårt avlånga land har att bjuda på. Men överallt gömmer 

sig små guldkorn, perfekta att besöka över helgen. Passa på att ta en behandling på ett spa 

eller beställa middagen till sängen, lämna alla måsten och upptäck en ny stad! Här är våra 

favorithotell just nu:” 

● https://www.elle.se/decoration/staycation-helg-hemma-tips/ Hämtad 7 april kl. 09:25 
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“Ska du stanna hemma i helgen? Gör det till en lyxig staycation med några enkla knep! Vi 

har samlat tipsen som ger hotellkänsla till hemmet och helgen.” 

 

● https://fantasiresor.se/tag/staycation/ Hämtad 7 april 2020 kl. 09:29 

Staycation – eller hemester som det heter på svenska – handlar kort och gott om att ha 

semester på hemmaplan. Både tidseffektivt och billigt för den som är ressugen men inte 

hinner eller har råd. 

 

● https://www.skyscanner.se/nyheter/staycation-8-mysiga-platser-i-sverige-i-narheten-a

v-en-storstad Hämtad 7 april 2020 kl. 09:36 

Varför resa utomlands när det går att få ihop en fantastisk semester på hemmaplan? Här är 8 

alternativ för en perfekt staycation i Sverige! 

 

● https://www.juliak.nu/2020/02/26/staycation/ Hämtad 7 april 2020 kl. 09:40 

”Staycation – En semester som tillbringas i eller i närheten av hemmet” 

 

● https://sv.glosbe.com/en/sv/staycation Hämtad 7 april 2020 kl. 09:44 

Staycation - A vacation spent close to home 

 

● https://www.hotellhavanna.se/staycation-2/ Hämtad 7 april 2020 kl. 09:50 

Staycation - Läge för semester på hemmaplan! 

 

● https://www.countrysidehotels.se/weekend/staycation-underbara-hotell-nara-goteborg

/ Hämtad 7 april 2020 kl. 09:53 

Du behöver inte resa långt för att komma iväg. En så kallad hemester eller staycation blir allt 

mer populärt och innebär att du tar in på hotell i närheten av vart du bor.  

 

 

● https://lomervarde.se/kommunal/erbjudande/staycation-bo-borta-hemma/ Hämtad 7 

april 2020 kl. 09:57 
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Aldrig tidigare har behovet för en Staycation varit så stor. Har du en inställd semester, en 

födelsedag eller liknande du vill överraska någon på, eller bara fly vardagen som faktiskt nu 

är hemma? Unna dig att möta våren på ett av våra fantastiska hotell nära dig. 

 

● https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/staycation Hämtad 7 april 2020 kl. 

10:04 

“ a holiday that you take at home or near your home rather than travelling to another place:” 

 

● https://www.castle3.com/next-generation-articles/133-the-vacation-alternative-the-sta

ycation Hämtad 7 april kl. 10:08 

“… a new term was coined: the Staycation. If you are unfamiliar with the term, this is where 

you don’t jet off to Florida or cruise the Caribbean, but stay close to home during your time 

off. However, many people think that the only thing they can do on a Staycation is clean out 

their garage or veg in front of the TV. Au Contraire! There are dozens of things you can do 

for some rest and relaxation without going too far from home. Here are 10 ideas that you can 

use to enjoy yourself (and save some money) during your next Staycation:” 

● http://www.carlia.com/staycation.aspx Hämtad 7 april 2020 kl. 10:12 

Det är OKEJ att vilja åka hemifrån ibland! Är du från Uddevalla eller närområdet och har 

möjligheten att komma hemifrån för en natt? Vill du också slippa diska, städa eller laga mat? 

Då har vi erbjudandet för er! 

 

● https://ordbok.woxikon.se/sv-en/staycation Hämtad 7 april 2020 kl. 10:17 

Staycation - a vacation spent close to home  

 

● https://en.wiktionary.org/wiki/staycation Hämtad 7 april kl. 10:34 

“To spend a vacation close to home. “ 
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Bilaga 2 - Missivbrev + enkätundersökning 
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Bilaga 3 - Korstabeller  
 
Korstabeller mellan demografiska variabler och Om ja, hur ofta åker du på en 
staycation?  

 
Resultat av Chi2-test med Ålder och Om ja, hur ofta åker du på staycation? 
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Resultat av Chi2-test med Ålder och Om ja, hur ofta åker du på staycation? 
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Resultat av Chi2-test med Vad är hushållets totala bruttoinkomst i sek per månad och Om ja, hur ofta 
åker du på staycation? 
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Resultat av Chi2-test med Vilken är din högsta utbildningsnivå? (Pågående/avklarad utbildning) och 
Om ja, hur ofta åker du på staycation?  
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