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Förord 

 

Resande har alltid varit en stor del av mitt liv och ett brinnande intresse. 

Resemotiv är det som står bakom alla fritidsresor som gör det ett väldigt tänkvärt 

ämne att undersöka. Ryssland är både mitt hemland och en spännande 

turistdestination som skiljer sig från många andra destinationer som svenskar 

brukar åka till. Det landet är inte bland de mest populära resmål för svenskar trots 

att det har mycket att erbjuda med tanke på populära svenska restrender. Ämnet 

svenskars resemotiv till Ryssland baserad på stereotypiska förståelser omfattar 

flera intresseområde för mig och verkar vara viktigt för turistbranschen i stort så 

etik och reflexivitet är av stor betydelse i detta arbete. Ibland var det svårt att hålla 

sina personliga åsikter borta från studien så det var viktigt att vara noggrann men 

alla källor.  

 

Efter att ha läst turism på två olika universitet har mitt intresse och kunskap för 

den branschen ökat ännu mer. Genom kurser i bland annat marknadsföring, 

kulturgrafiska metoder och destinationer utvecklades en analytisk kunskap om 

olika typer av turism, destinationsutveckling och sambandet mellan den 

branschen och olika omgivningsfaktorer.  

 

Jag vill tacka min handledare Lars Larsson för all hjälp jag har fått. Det var väldigt 

viktigt att få höra ett annat perspektiv från personen med både utökade kunskaper 

och erfarenheter från kulturgeografi, turism och vetenskaplig skrivande. 

Dessutom vill jag tacka Katarina och Lena Paulson från Lattitude Travel för att 

jag har fått möjligheten att intervjua dem och på så sätt göra den studien möjlig. 

Det var otroligt givande och intressant att få höra om deras åsikter och 

erfarenheter. 

 

TACK! 
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Abstract  

 

Tourism is a giant industry that has a great influence on among other things 

economic and social well-being of many countries and the whole world. Travel 

motivation can be considered as one of the basis of the whole tourism industry. 

There are a lot of factors that influence this motivation and stereotypes are part of 

these factors. Therefore, it is important to study this subject, increased knowledge 

in the field of travel motivation and stereotyping can maximize all the positive 

effects that tourism industry has on the world, for example strengthen the 

economy and improve social relationships between countries. It can also help 

minimize all the negative effects like othering and negative stereotyping. 

 

The aim of this study is to analyze what stereotypical views Swedes have about 

Russia and, from there, analyze the impact they have on Swedish travel motives 

to Russia. This will be examined through literature study and an interview with a 

Swedish travel agency employee that have worked with trips to Russia for several 

decades. 

 

The results indicate that Swedish stereotypical views of Russia are predominately 

negative and have adverse impact on Swedes’ willingness to travel to Russia. 

Culture nevertheless plays a big role in image of the country and is the main 

attraction for tourists who choose to travel to Russia. 

 

Keywords: Russia, travel motivation, Swedish tourists, stereotyping, resemotiv, 

svenska turister, Ryssland, stereotyper. 
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1. Inledning 
 

Fokus i detta arbete ligger på turistiska resemotiv. Det kan exempelvis handla om 

nya erfarenheter eller intressen för olika traditioner och kulturer. Detta ämne är 

nära förbundit med psykologi och har undersökts tidigare av bland annat Plog 

(1974), Dann (1977), Crompton (1979) och Iso Ahola (1982). Turistens 

motivation och beteende är de största faktorer som används av kompententa 

experter för att definiera kommunikationsformer med sina kunder. Det är omöjligt 

att minimera och förebygga destinationsförstörning utan fullständiga kunskaper 

om resemotiv (Šimková & Holzner 2014). Motivationen att resa kommer från 

interna psykologiska faktorer såsom behov och vilja som man känner att man 

måste uppfylla. De faktorerna påverkar personens beteende så beslutet att besöka 

en turistdestination eller att resa överlag sätts igång av önskan att träffa ett behov 

(Crompton & McKay 1997). 

 

Denna uppsats handlar om svenskarnas resemotiv till Ryssland baserade på 

stereotyper. Ryssland är en stor turistdestination men den är annorlunda från de 

flesta destinationer som svenskar brukar resa till. Enligt Resia-barometern från 

2016 ingår inte Ryssland i top mest bokade eller mest önskade resmål bland 

svenskar (Resia 2016). Detta land är inte ett självklart val för de flesta svenskar 

trots att det kan uppfylla nästan alla moderna restrender, som är bland annat besök 

av historiska platser och sevärdheter, roadtrip och storstäder. En till stor trend 

bland svenskar är sol och bad som också finns i Ryssland men mer 

säsongavgränsad och okänd än resten av listan (Resia 2016). Det som ofta 

attraherar svenskar i detta land är att Ryssland verkar vara mystiskt och fyllt av 

stereotyper. Det är ingen överraskning då under sovjetiska tider var det nästan helt 

stängt för utländska turister. Och det som är okänt kan ofta verka främmande, vilt 

och outforskat. Den okunnigheten eldar upp fördomar och skapar den främmande 

bilden som man ofta ser i till exempel amerikanska och brittiska filmer. Själva 

fråga mellan USA och Ryssland kräver en del resonemang. De länderna har haft 

en lång historia av konkurrens och fienderelationer, så det är ingen överraskning 

att i de amerikanska filmerna som hela världen har kollat på sedan barnår visas 

Ryssland på ett negativt sätt, ofta med en tydlig fördelning på ”vi och dom”. 

Stereotyper hjälper att förstärka den bilden och dessutom håller sig fast i huvudet 

väldigt länge för att det är så enkelt att komma ihåg något avvikande och 

förenklande. Ett typiskt exempel från filmindustri är James Bond filmer där 

Ryssland ofta visas som boven. Det är en klassiker som miljoner människor runt 



6 

 

hela världen har kollat på under de senaste dekaderna. Detta exempel kommer 

behandlas i resultatdelen av detta arbete.  

 

Litteratur inom turism beskriver en nöjesresa som ett resultat av oftast fler än ett 

motiv (Crompton & McKay 1997). I fall med Ryssland stämmer inte det 

vanligaste resemotiv för svenskar som är sol och bad eftersom Ryssland inte är 

känt för det, däremot associerar de flesta detta land med kylan och snö. Frågan är 

hur viktiga de stereotypiska förståelser är för svenskar när det gäller besök till 

Ryssland. Denna fråga kommer undersökas med hjälp av framförallt 

vetenskapliga artiklar om stereotyper och fördomar samt Rysslands image för 

utlänningar. Det kommer kompletteras med en intervju med en resebyrå som 

jobbar med svenskar som vill åka till Ryssland. 

 

Turism är en av de snabbast växande industrier i världen. Det finns en direkt 

koppling mellan den branschen och tillväxt av olika slag (UNWTO 2017). Turism 

precis som alla andra branscher har sina fördelar och nackdelar, men det som är 

klart är att den behöver studeras för att maximera positiva konsekvenser och 

minimera negativa. Den innebär bland annat en del sociala konsekvenser för 

samhället, hållbar turismutveckling kan uppnås bara genom att studera den 

ständigt förändrade branschen. Enligt Morgan, Pritchard & Pride (2004) finns det 

ett antal krav som handlar om att uppnå ett uthålligt samhälle, det är exempelvis 

att öka personens kontroll över sitt liv och upprätthålla och stärka samhällets 

identitet. 

 

Destination är ett begrepp som kan bland annat innebära en komplex turistprodukt 

som bygger på varierande resurser, produkter och tjänster. Destinationsutveckling 

är en kontroversiell och politiskt laddad fråga som kan planeras på många olika 

sätt som har beskrivits i litteraturen (Tillväxtverket 2017). Det finns många teorier 

som beskriver typer av destinationer och turister (bl.a. Morgan, Pritchard & Pride 

2004; Kotler, Bowen & Makens 2010). I verkligheten existerar knappt de typerna 

i sin rena form, så att utveckla en destination på ett effektivt sätt är en utmaning 

som kräver synsätt från flera infallsvinkel och perspektiv (Morgan, Pritchard & 

Pride 2004). Denna uppsats kan förtydliggöra och på så sätt hjälpa med att förstå 

destinationsutveckling, eller i alla fall dess litet segment.  
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Det finns en direkt koppling mellan turism och stereotypisk tänkande. Landets 

image i form av alla åsikter som människor har om det landet har en enorm 

påverkan på val av resmål. En mycket stor del av den imagen baseras på 

ekonomiska, sociala, kulturella och politiska stereotyper (Stepchenkova & 

Morrison 2006). 

 

Stereotyper är ett ämne som har undersökts inom många discipliner såsom bland 

annat sociologi, psykologi, etnologi och statsvetenskap. De disciplinerna 

levererar ganska olika beskrivningar av fenomenet då det inte finns en tydlig 

definition (Törnquist-Plewa 2000). Vetenskapliga undersökningar av stereotyper 

har börjats på 1920-talet då Walter Lippman beskrev stereotyper som "pictures in 

our heads" eller ”tankestrukturer som människor skapar för att bearbeta den 

information de får från omvärlden” (Törnquist-Plewa 2000, s 1). 

 

Det sätts ofta likhetstecken mellan stereotyp och fördom, följaktligen kan 

stereotyper betraktas som falska, vilseledande och farliga föreställningar. Detta 

bör ifrågasättas eftersom det finns anledningar till att skilja mellan fördomar och 

stereotyper. Fördomar innebär en negativ attityd mot individer, då stereotyper 

vanligtvis beskrivs som en grovt förenklad föreställning om egenskaper hos alla 

som tillhör en viss grupp (t.ex. en nation eller en ras) eller en kategori av 

företeelser (Eriksson 2010). Stereotyper kan vara negativa och därmed utgöra ett 

underlag för fördomar. De kan emellertid också vara positiva eller neutrala som 

t.ex. "svenskar är långa och blonda" (Törnquist-Plewa 2000). Men det är ofta svårt 

att sätta en gräns mellan de olika stereotyperna då alla har olika uppfattningar om 

vad är positivt, negativt eller neutralt. De flesta stereotyper har en social betydelse 

som innebär att de uppkommer och reproduceras inom människogrupper, ett 

tydligt exempel är nationella stereotyper. De uppstår då medlemmar i en nation 

beskriver medlemmarna i en annan nation genom att fokusera på vissa drag eller 

beteenden och generalisera dem (Törnquist-Plewa 2000). 

 

Forskningen om stereotyper kan fördelas i två delar. Den ena är social-kulturell, 

då stereotyper betraktas som sociala konstruktioner eller föreställningar, det vill 

säga produkter av interaktion mellan människor. Den andra kallas för kognitiv 

som innebär att stereotyper är en typ av kognitiva redskap som är inbyggda i 

personens tankeprocesser. Den andra strömningen ses som resultat av hjärnans 

begränsade kapacitet att bearbeta information som leder till behov av att göra ett 

slags urval i informationsströmmen (Törnquist-Plewa 2000). Skillnaden mellan 
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de typerna är att första typen kan förknippas med hela samhället och människors 

interaktion i det och den andra ligger på individuell nivå.  

Medier har en stor makt över samhället och ofta kritiseras eftersom det finns 

många som vill gripa chansen att vinna på de effekterna som medierna har på 

människor genom att framföra sina intressen. Det kan ofta innebära oetiska 

situationer, felaktig information och så vidare. Politisk-ekonomisk forskning 

tyder på att medierna har varit en del av kapitalismens ideologiproduktion. Den 

bilden av landet som vissas i medier stämmer ofta inte överens med verkligheten 

och det är ett stort problem allt eftersom medierna har så pass stor påverkan på 

allmänheten och imageskapelsen (Ek & Hultman 2007). 

”Representationen är alltid ett tolkande porträtt, ett urval, i vilket vissa 

egenskaper lyfts fram och betonas samtidigt som andra hamnar i skymundan eller 

saknas.” (Ek & Hultman 2007, s 134)  

På så sätt kan platsens beskrivning i medier ha en liten verklighetsförankring men 

trots allt upplevas som sanningen (Ek & Hultman 2007). 

 

Ämnet är både samhälls- och forskningsrelevant. Stereotyper och fördomar av 

olika slag har en stor påverkan på platsens image och därför 

destinationsutveckling (Stepchenkova & Morris 2006). Turism är en jätteindustri 

som har sin inflyttande på olika länders ekonomi, politik, sociala aspekter etc. 

samt världen i stort. Trots allt detta är rollen av stereotyper i turismindustri är ett 

ganska outforskat ämne som behöver undersökas och tas i beaktning vid 

utveckling av turistdestinationer och platsmarknadsföring. Stereotyper 

överhuvudtaget behöver hanteras som något känsligt och mäktigt eftersom de kan 

bidra både till positiva effekter som till exempel ökning av turistinflöde som ofta 

leder till ekonomisk utveckling, utveckling av infrastruktur, skapande av 

arbetstillfällen med flera. Men även negativa effekter i form av ogrundat 

fördömande, rädsla och okunnighet samt potentiella besökare som väljer att inte 

resa till en specifik destination på grund av ogrundade fördomar. 

 

Förståelse mellan människor är av stor betydelse för hela världen för att den bidrar 

till att alla kommer överens som i sin tur förebygger eventuella konflikter såsom 

krig. Stereotyper och othering kan ofta motarbeta den förståelsen och därför bör 

undersökas och bekämpas. Turistens motivation och beteende behöver också 

undersökas för att åka kunskap och förståelse, annars är det omöjligt att undvika 

skadegörelse av turistdestinationer då ett stort turistflöde och försumligt beteende 

som inte kontrolleras kan leda till sociala, politiska, kulturella och andra konflikter 
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(Šimková & Holzner 2014). Andra sidan av mynt är att en destination som har 

förutsättningar att bli populär inte blir det eftersom potentiella besökare har 

negativa fördomar angående denna destination. I detta fall förlorar både 

potentiella turister som inte får att besöka något som är verkligen värt att besöka 

och turismindustri samt ekonomi av denna destination som inte får finansiella 

resurser eller uppmärksamhet. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka stereotypiska åsikter svenskar har 

om Ryssland och utifrån dessa utreda vilken påverkan de har på svenskarnas 

motiv till fritidsresor till Ryssland. 

 

1.2 Frågeställning 

1.Vilka stereotypiska förståelser finns om Ryssland som destination? 

2.Hur påverkar de stereotypiska förståelserna svenskars vilja att åka till 

Ryssland? 

 

2. Teori 

2.1 Resemotiv 

Det finns ganska mycket litteratur som behandlar resemotiv. Eva Šimková och 

Jindřich Holzner i sin artikel Motivation of Tourism Participants (2014) nämner 

några teorier och modeller som brukar tillämpas i forskning om resemotiv. Det är 

bland annat Maslows behovstrappa (1954), Iso Aholas motivationsmodell (1982) 

och ”push-pull” teori. Crompton and McKay (1997) förklarar push-faktorer 

(interna motiv) som slags flyktmotiver och pull-faktorer (externt stimulus) som 

sökande motiv. Iso Aholas modell av socialpsykologi av turism är byggd på push-

pull effekter och hävdar personlig flykt och sökande, interpersonlig flykt och 

sökande som motiverar turism och rekreation. De elementen kan kombineras 

beroende på situationen och turistmål (Iso Ahola 1982).   

 

Maslows behovstrappa eller behovshierarki är en modell som förklarar hur de 

mänskliga behoven brukar prioriteras. Enligt Maslow kan alla behov delas in i 

fem olika kategorier och varje kategori har en viss nivå av prioritering för 

individen. Behoven kan existera samtidigt men behov i de högre kategorierna har 

mindre betydelse för individen förrän behov som har lägre placering, det vill säga 

basbehov uppfyllts. I Šimkovás och Holzners artikel de klassiska behoven utökas 

med estetiska och kognitiva behov (Zelenka & Pásková 2012). Första nivå innebär 
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fysiologiska behov: i turism fysiologiska behov är kopplat till gastronomi och 

boende. Andra nivå innebär behov av trygghet, det vill säga turistens säkerhet, 

destinationens karaktär, risker och så vidare. Varje turismdestination måste täcka 

två basbehov – fysiologiska och behov av trygghet. Tredje och fjärde nivåer 

innebär sociala behov i form av gemenskap och självkänsla. I turism kan det 

kopplas till vänskaplighet av lokalbefolkning och andra aktörer inom 

besöksnäringen. Femte och sjätte nivåerna innebär estetiska och kognitiva behov. 

Kognitiva behov kan betyda kunskap och förståelse av lokala levnadssättet, 

traditioner och kulturarv. Estetiska behov innebär uppskattning och sökande av 

skönhet och balans. Sista och högsta nivån innebär självförverkligande, det vill 

säga ett behov som inte kan uppfyllas helt, utan ständigt förändras. En liten del av 

befolkningen når det steget eftersom man först måste tillfredsställa alla 

underliggande behov för att kunna försöka förverkliga sig själv, utnyttja alla sina 

resurser och potentialer (Šimková & Holzner 2014). 

 

Šimkovás och Holzners undersökning baserades på en enkätundersökning med 

160 respondenter som var studenter (Šimková & Holzner 2014). Det 

gemensamma med deras artikel och denna uppsats är att båda arbeten handlar om 

resemotiv. Men till skillnad mot Motivation of Tourism Participants detta arbetet 

fokuserar på resemotiv baserade på stereotyper och omfattar bara svenskarnas 

motiv för att åka till Ryssland. Šimkovás och Holzners artikel har en teoretisk bas 

som förklarar resemotiv, men nackdelen med deras undersökning är att det var 

bara studenter från ett universitet som deltog i enkätundersökningen, det gör 

urvalet väldigt begränsat både när det gäller ålder, bakgrund och andra sociala och 

ekonomiska förutsättningar.  

 

Heitmann (2011) beskriver med hjälp av tidigare forskning hur skapandet av 

resemotiv ser ut. Processen av beslutfattande består av fem steg (Kotler, Bowen 

& Makens 2010). Först uppstår det erkännandet av behov – då potentiella turisten 

känner skillnaden mellan hans/hennes nuvarande tillstånd och önskat tillstånd. 

Detta behov kan sättas igång med innestimuli och med någon form av upplevelse 

då personen har upptäckt vilka produkter och tjänster kan tillfredsställa personens 

behov. Dessutom kan det sättas igång med externa stimuli, till exempel genom 

vänner, familj eller sociala nätverk. Andra steget innebär informationssökande 

som inte alla kunder behöver eftersom vissa har redan ett tillräckligt starkt motiv 

och tillgång till produkten som passar. Annars kan sökandet genomföras via olika 

informationskällor såsom bland annat personliga källor (familj, vänner osv.) och 

kommersiella källor (reklam och annan marknadsföring). Tredje och fjärde stegen 
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innebär utvärdering av alla alternativ och eventuell påverkan av synpunkter som 

andra individer såsom till exempel barn, partner eller vänner har, samt oväntade 

situationer som exempelvis sjukdom eller prishöjning. Det femte och sista steget 

handlar om efterköpsbeteende, det vill säga om kunden är nöjd eller missnöjd. Det 

beror på vad man hade för förväntningar innan och vad man har fått i verkligheten 

(Kotler, Bowen & Makens 2010). 

 

Beslutfattande påverkas av många olika faktorer såsom kulturella, sociala, 

individuella och psykologiska egenskaper; demografi, det vill säga ålder, kön och 

socialklass och så vidare. De faktorerna kombineras ofta och leder till att det blir 

svårare att definiera olika typer av (potentiella) turister. Det finns flera sätt att 

kategorisera turister i olika typer – bland annat Cohens (1972), Plogs (2001) och 

Smiths (1989) angreppsätt. De tar upp olika typer av turister sorterade efter de 

som vill ha något bekant och välkänt till de som vill ha något nytt och outforskat. 

Till exempel charterturist/organiserad massturist/beroende och psykocentrisk 

beskriver dem som vill ha något välkänt och explorer/drifter/vågad och 

allocentrisk vill utforska nytt. Det finns en överlappning mellan de sätten som 

visas i figur 2.1 (Heitmann 2011). I fall med svenskars besök till Ryssland faller 

de översta typerna såsom charter och massturister bort eftersom det inte finns 

några charterflyg från Sverige till Ryssland och Ryssland som resmål är inte så 

stort för svenska resebranschen.  

 

Alla de typerna förklarar dock inte varför människor väljer att åka på semester 

och varför de beter sig som de gör. Det förklaras snarare av Maslows 

behovshierarki, push-pull faktorer och andra teorier som har beskrivits ovanför 

(Heitmann 2011). 
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Figur 2.1. Typer av turister (Cohen, 1972; Smith, 1989; Plog, 2001) 

Källa: Heitmann, S. (2011). Tourist Behaviour and Tourism Motivation. I 

Robinsons, P., Heitmanns, S., Diekes, P.U.C, & Diekes P. (2011). Research 

themes for tourism. Wallingford: CABI, s.37. 

En annan källa som är relevant för denna studie är Resia-barometern. Det är en 

återkommande trendrapport som beskriver svenskarnas resvanor och innehåller 

mycket statistik, fakta och annan information som kan hjälpa med att analysera 

svenskarnas resemotiv. Informationen hämtas från TNS SIFO och intervjuer med 

Resias kunder, säljare och andra branschaktörer. Dessutom används kartläggning 

över hur potentiella svenska turister söker efter information om resor på Google. 

Det finns rapporter från år 2006 fram till 2017 som omfattar olika tendenser och 

säsonger.  

 

Enligt Resia-barometern 2016 prioriterar 65 % av svenskar utlandsresor högre än 

konsumtion av andra saker såsom kläder, möbler och restaurangbesök. De 

upplevelser som svenskarna drömmer om när det gäller resor är historiska platser 

och sevärdheter, sol och bad, roadtrip, safari och storstad. Ryssland kan erbjuda 

alla de aspekterna, trots att till exempel safari brukar kopplas med Afrika.  
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2.2 Sterotyper 

Enligt Walter Lippmann har stereotyper fyra stora drag: mycket enklare än 

verkligheten; anskaffat från kulturella medlare, inte från egen erfarenhet; falska i 

sitt slag samt väldigt svårt att förändra om inskaffat i barndom eftersom de leder 

till formering av människans beteende och uppfattning (Albu 2013).  

 

Kulturella stereotyper är särskilt motståndskraftiga eftersom de är förknippade 

med bilden av hel nation. Problemet med kulturella stereotyper är att det är just 

den typen av stereotyper som leder till negativa åsikter och fördomar om andra 

och kan förhindra kommunikation. Men just i turismen kan den stereotypen 

varieras (Albu 2013).  

 

Landets image kan definieras som sammanläggning av alla åsikter och intryck 

som människor har om detta land. Denna image har en viktig roll när det gäller 

val av resmål och består av tidigare kunskaper och erfarenheter samt sociala, 

politiska och ekonomiska aspekter. Negativa aspekters effekter kan ha en dålig 

inflytande på personen som har inte än valt den destinationen. Stereotyper kan 

börja bygga upp en nationell brand. Kulturella moment som exempelvis 

traditioner och folklore kan ha en stor påverkan på uppfattning av nationella 

stereotyper och kan användas för marknadsföring av landet (Albu 2013). 

 

Madeleine Eriksson i sin studie (Re)producing a periphery: Popular 

representations of the Swedish North (2010) skriver mycket om stereotypiska 

förståelser och tyder på att stereotypiska beskrivningar påverkar människor 

eftersom de utsättas för konstanta upprepningen. En stereotyp skapas av 

människor och reproduktion av den stereotypen har rejäla materiella 

konsekvenserna som kan bland annat påverka maktrelationer i världen.  

 

Undersökning av hur filmindustri påverkar samhället ur stereotypiska 

perspektivet är en stor del av Eriksson studien. Hon tyder på att filmer ses som 

representation av verkligheten och kan spela en viktig roll i skapande av nationella 

och regionala identiteter. Film har en ideologisk funktion och kan vara ansvarig 

för reproduktion och bevaring av samhällets värderingar. Filmindustri är en 

bransch där risker är höga och de flesta filmproducenter gör allt möjligt för att 

minska finansiella risken genom att imitera och adaptera från tidigare 

framgångsrika filmer, på så sätt väljer de helst att reproducera stereotyper än att 
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utmana dem. Produktion av internationellt säljbara filmer leder har mycket att 

göra med internationellt säljbara stereotyper (Eriksson 2010).  

 

Stereotyper handlar om mentala uppfattningar och då denna studie handlar om 

internationella stereotypiska förståelser är det värt att nämna så kallade mentala 

kartor. Begreppet kan definieras som en kognitiv karta som beskriver hur 

människor navigerar i omgivningen (Archambault & Purchase 2013). Fenomenet 

har undersökts både ur psykologiska och geografiska perspektiven. Det har 

uppstått för att hjälpa hjärnan så att den inte behöver memorera hela fysiska 

området (Archambault & Purchase 2013). Det finns en direkt koppling mellan en 

mental karta och ett mentalt avstånd och ”det mentala” kan skilja sig väldigt 

mycket från ”det fysiska”, det vill säga från verkligheten. 

 

Informationssökning har visat en viss brist av litteratur som behandlar hur 

stereotyper och resemotiv går ihop. Denna studie syftar bland annat på att öka 

kunskap om det ämnet och uppfylla den bristen. 

 

3. Metod 
 

Denna studie består av två delar, ena delen besvarar första frågeställningen ”Vilka 

stereotypiska förståelser finns om Ryssland som destination?”. Andra delen 

besvarar frågan ”Hur påverkar de stereotypiska förståelserna svenskars vilja att 

åka till Ryssland?”. 

 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie är en metod som kan användas både för att belysa bakgrunden och 

fördjupa sig i ämnet som studeras. Med en litteraturstudie kan forskaren få ta reda 

på vad som redan har studerats i det valda ämnet, metoden hjälper även att 

formulera en lämplig frågeställning och hitta teorier som preciserar resultaten som 

skulle viljas få ut av studien (Svenning 2003).  

 

För sökning av passande material användes framför allt Umeå 

Universitetsbiblioteks söktjänst där man kunde välja ut ”vetenskapliga artiklar”, 

dessutom användes Scopus samt Google Scholar. De sökorden som har använts 
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är stereotyp*, other*, Russia* och några varianter av dessa. Sökningen 

genomfördes på både svenska och engelska. Detaljerade beskrivningar av artiklar 

analyserades och artiklar som handlade om migration, stereotyper om andra 

länder, alldeles för mycket politik och så vidare valdes bort. Sedan har en sökning 

på bland annat ”Ryssland”, ”Putin” och ”stereotyper” genomförts i de utvalda 

artiklarna för att ta reda på om de relevanta orden nämns och hur ofta. Beroende 

på exakta ämnet som artikeln handlar om har flera äldre artiklar valts bort om 

ämnet var tidskänsligt. Ett exempel är Burns Tourism in Russia: background and 

structure från 1998. Turismindustri befinner sig i en konstant förändring och till 

och med några år kan ändra situationen rejält. Det är speciellt aktuellt i fallet med 

Ryssland och den enorma förändringen som landet har genomgått från 1990-talet 

till 2010-talet, då turism är en av företeelser som har förvandlats mest. Med de få 

artiklarna som återstod kvar har en sorts innehållsanalys/tematisk analys 

genomförts för att skapa en fördjupad bild av stereotypiska förståelser om 

Ryssland. Alla artiklarna har lästs genom några gånger, analyserats och 

sammanfattas för att ta upp de aktuella detaljerna och kunna dra en gemensam 

slutsats. Totalt har tre artiklar valts ut: 

- Lennhan, Föredömligt folk förvandlar gränsland till Europaland: Bilden av 

Ukraina i svensk press januari 2004 till mars 2006 (2009) 

- Stepchenkova & Morrison, The destination image of Russia: From the online 

induced perspective (2006) 

- Lawless, Constructing the ‘other’: construction of Russian identity in the 

discourse of James Bond films (2014) 

 

I analysen av Lennhans artikel Föredömligt folk förvandlar gränsland till 

Europaland: Bilden av Ukraina i svensk press januari 2004 till mars 2006 (2009) 

har det valts att ofta använda citeringen eftersom det var nödvändigt att visa 

läsaren exakt de orden som har använts i pressen och författarens beskrivning av 

de orden. Det är viktigt eftersom orden är det främsta verktyget för pressen att 

uttrycka åsikter och få fram informationen och meningen kan få en helt annan 

betydelse om den förändras till och med lite grann. Dessutom var det viktigt att få 

med de källorna samt datumen att belysa skillnaden mellan olika källor och 

ändringen genom tiden. 

 

De flesta källorna som används i denna studie är från akademiska eller 

vetenskapliga tidskrifter. De granskas vanligtvis av experter innan de går i tryck, 

det innebär en viss försäkran om kvalitén men ger inte en absolut garanti. Det 
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finns några sätt som ökar chansen att hitta pålitliga källor och som har tagits i 

hänsyn vid informationssökning. Dessa sätt innebär bland annat att försöka 

använda tidskrifter som har funnits länge och som har universitetsförlag som 

utgivare (Denscombe 2014). De källorna som inte är akademiska kan fortfarande 

vara pålitliga. Till exempel Resia-barometern är återkommande trendrapport 

sammanställd av Resia. Den baseras på Resias egen analys av bokningsstatistik 

för resor inom flyg, charter, kryssningar och paketresor tillsammans med en 

undersökning från TNS SIFO och intervjuer med kunder, säljare och andra 

branschaktörer. Dessutom finns det exakta datum av när undersökningen 

genomfördes och data samlades (Resia 2016).  

 

3.2 Intervjumetod 

Syftet med denna studie är att gå djupt in i ämnet och enkätundersökning kan inte 

ge den möjligheten. Observation i sin tur är för tidskrävande och på grund av 

tidsbegränsning funkar inte i detta fall, därför har intervju valts som metod i denna 

studie. 

 

Intervju är den vanligaste typen av kvalitativa undersökningar och det finns 

många olika typer av intervju att välja emellan. Exempelvis 

strukturerad/ostrukturerad, personliga/gruppintervjuer osv. Intervju kan ofta vara 

den lämpligaste metoden när ämnet som studeras är komplext och känsligt. 

Intervju hjälper att få ta reda på personens åsikter, uppfattningar och erfarenheter 

som är ofta ganska personliga (Denscombe 2014). Det finns olika typer av 

intervjuar och olika typer av frågor som kan ställas under en intervju. För denna 

studie har en semi-strukturerad intervju används, det innebär att intervjuaren har 

en lista med förbestämda frågor som han eller hon vill ha besvarat, men för att 

göra konversationen så flytande och smidig som möjligt kan intervjuaren byta 

plats på frågornas ordning och ofta låta respondenten tala fritt inom det ämnet som 

diskuteras (Denscombe 2014). I fall med denna studie var bedömnings- och 

värderingsfrågor mest relevanta, lista med frågor finns i bilaga 1. 

 

Urvalsprocess är en viktig del av intervju som metod, den görs för att få fram vem 

som passar för intervju för den specifika studien. För varje enstaka studie finns ett 

antal personer som kan vara med och delta i en intervju, detta antal kallas för 

populationen, men att studera alla dessa personer är förmodligen olämpligt för 

ämnet som och därför görs ett urval (Denscombe 2014). Urvalet består av de 

personerna som är relevanta för studien och det beror på ämnets inriktning.  
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En viktig del av denna studie är en intervju med resebyråpersonal i Sverige kring 

hur de uppfattar sina kunders resemotiv till att (inte) resa till Ryssland. Urvalet 

för resebyråer har skett på följande sätt: frasen ”resa till Ryssland” har använts i 

Google sökmotor för att avgränsa resebyråer med inriktning Ryssland/Östeuropa. 

Sex resebyråer som jobbar med resor till Ryssland har hittats, de är bland annat 

Östresor, Lattitude Travel, Viking line och Expedia. De resebyråerna har 

kontaktats via mejl. Hälften av potentiella respondenter har inte svarat på mejlet. 

Kontaktpersonen från Viking Line har svarat att de inte hade några egna resor till 

Ryssland utan att det är Östresor som bokar resor åt dem. Personal från Expedia 

har skrivit att de ska försöka ge svar inom två veckor och då blev det inte relevant 

för att frågan var ganska tidskänslig. Kontaktpersonen från Lattitude Travel hörde 

av sig dagen efter mejlet var skickat och skrev att de gärna kunde delta i intervjun.  

 

Personlig intervju där respondenten ska besvara frågor på ett personligt möte har 

valts över mejl- eller telefonintervju eftersom det finns många detaljer som 

intervjuaren kan missa om man inte har personlig kontakt med respondenten. Det 

kan exempelvis vara kroppsspråk eller intonation som i fall med mejlintervju 

faller bort. Dessutom är det lättare att ställa följdfrågor om svaret inte är 

tillräckligt fullständigt eller om intervjuaren vill höra någon förklaring eller ett 

exempel (Denscombe 2014). 

 

Intervju som metod baseras på att respondenten ska vilja att delta i den helt 

frivilligt utan press så det har bestämts att inte ringa potentiella respondenter via 

telefon efter de har valt att inte svara på mejl (Denscombe 2014). 

 

Det finns vissa effekter som uppstår när man använder en eller annan metod. När 

det gäller intervju kan det uppstå något som kallas för intervjueffekt, det kan ske 

under analys av en intervju eller under intervjuns gång, exempelvis styrning av 

intervju eller oengagemang (Svenning 2003). 

 

Stereotyper och fördomar erbjuder ofta en negativ bild av gruppmedlemmars 

egenskaper och därför kan vara ett väldigt känsligt ämne för många. Därför är det 

viktigt att ta hänsyn till ordval oavsett om det gäller intervju, beskrivningen av 

ämnet eller resultaten. Det kallas för etiska övervägande. Det är viktigt att 

intervjuaren respekterar respondentens värderingar, undviker att respondenten 
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skadas på något vis under studiens gång och arbetar på ett ärligt och respektfullt 

sätt. Vid användning utav intervju ska intervjuaren vara medveten om att olika 

uppfattningar kan tolkas på olika sätt av andra. Ett exempel kan vara då en 

respondent menar något som intervjuaren uppfattar på ett helt annat sätt. Det 

handlar om så kallade mänskliga faktorerna som kan påverka intervjun och dess 

resultat (Denscombe 2014). 

 

Det är viktigt att respondenten känner sig bekväm under intervjuns gång eftersom 

det hjälper respondenten att slappna av, tänka klart, ge tydligare, mer relevanta 

och detaljerade svar och inte missa något som kan vara viktigt för studien 

(Denscombe 2014). Förslaget var att respondenten skulle intervjuas på sin 

arbetsplats i Sollentuna där hon kunde förhoppningsvis känna sig bekväm och hon 

tyckte att det passade bra. Där kändes det till och med att hon tog på sig en ledande 

roll eftersom hon var en av företagets ägare och kanske kände sig som hemma. 

Maktposition är egentligen en stor fråga när det gäller intervju som metod. Det är 

nästan oundvikligt då det är intervjuaren som ställer frågor och ”kräver” svar, men 

man kan försöka undvika det genom att låta respondenten tala mer eller mindre 

fritt utan att avbryta en (Denscombe 2014). 

 

Efter att har kommit på plats insågs det att det var två ägare Katarina och Lena 

Paulsen som var närvarande och båda var villiga att bidra med sina åsikter. 

Fokuset låg på en av dem - Katarina, hon som besvarade mejl och tackade ja till 

intervjun från början, då Lena var ganska upptagen med jobbet men sa att hon 

skulle lyssna på diskussionen och lägga till någonting om hon tyckte att det 

behövdes. På detta sätt har intervju blivit en blandning mellan en personlig- och 

en gruppintervju. 

 

Innan påbörjan av frågeformuläret bestämdes det att berätta lite om sig själv och 

studien så att respondenten vet vad detta handlar om och kan känna sig mer 

bekväm och öppen för diskussion. Sedan bads respondenten att berätta om sig 

själv och verksamheten. Det gjordes både för att få överblick kring företaget samt 

rollen som respondenten har i det och att förberedda respondenten för svårare 

frågor. Första frågorna ur frågeformuläret (Bilaga 1) som ställdes var också 

relativt enkla och rent informativa så att respondenten kan svara utan att anstränga 

sig för mycket (Denscombe 2014). 
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Det var Katarina som besvarade de frågorna som ställdes från formuläret, men 

både två deltog i avlutande diskussionen efter sista frågan ställdes. Tidsmässigt 

tog introduktionen av intervjuaren och respondenten med lite företagsfakta och 

allmän information runt 5 minuter, besvarande av frågeformuläret runt 15 minuter 

och avslutande diskussionen ca 15 minuter, då både Lena och Katarina gick in på 

sina egna erfarenheter från resebranschen, jobbet med resor till Ryssland och 

berättelsen om hur situationen har ändrats sedan de har börjat bedriva 

verksamheten. De återkom även till vissa frågor från frågeformuläret då Lena 

hade någonting att säga. 

 

Det är tur att få tag i en verksamhet som har jobbat med resor till Ryssland i över 

50 år, erfaren personal som har jobbat inom den branschen så pass länge kan bidra 

med sina åsikter kring hur situationen har ändrats under senaste dekaderna och 

det finns större chans att de ser den omfattande bilden än de som har liten 

erfarenhet av att jobba med resor till Ryssland. 

 

Analys av en intervju börjas redan vid själva intervjutillfälle då det är viktigt att 

lägga märke till respondentens kroppsspråk, tal och så vidare. Intervju har blivit 

inspelat så att alla detaljer kan följa med till analysen och transkriberas. 

Inspelningen påbörjades efter respondenterna gav sitt samtycke till det.  

 

Intervjuinspelningen bearbetades och transkriberades för att inte missa någonting 

och kunna analysera informationen med alla detaljer. Svaren har inte bara 

transkriberats utan inspelningen även lyssnades genom flera gånger för att 

observera intonation och få fram bilden av hur respondenten betedde sig just då 

hon svarade på en specifik fråga.  

 

Anonymitet är inte så relevant i fall med denna studie eftersom respondenten var 

villig att uttrycka sina åsikter och erfarenhet av att arbeta med svenskar som vill 

åka/åker till Ryssland. Det är svårt att komma på en situation då den 

informationen som hon har förmedlat under intervjuns gång kan verkligen skada 

henne och hennes verksamhet. Hon var inte emot att hennes och verksamhetens 

namn ska meddelas i den studien. Dessutom så är det ganska viktigt för just den 

studien att använda företagets riktiga namn eftersom verksamhetens och 

respondentens bakgrund är relevant för analysen av intervju. Förutom detta har en 
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del information om företaget hämtats från dess officiella web-sida och det är 

nödvändigt att få med den referensen.   

 

4. Resultat och diskussion  
 

4.1 Bakgrund 

Ryssland är världens största land till ytan och är bland 10 mest besökta 

internationella destinationer i världen år 2015 (UNWTO 2016). På 1990-talet 

pågick en kaotisk och svår omställning från kommunistisk diktatur till 

marknadsekonomi och ett friare samhälle. Under sovjetiska perioden fanns det 

väldigt lite internationellturism, men det har varit för över 25 år sedan så landet 

har återhämtat sig och utvecklats som en turistdestination. Sedan början av 1990-

talet har landet undergått politiska, ekonomiska och sociala förändringar som har 

haft en enorm påverkan på inkommande turism (Stepchenkova & Morrison 2006). 

Trots det uppnår inte Ryssland som turistdestination sin potential. Enligt WTO 

som har analyserad landets turismpotential, kan Ryssland ta emot upp till 40 

miljoner utländska turister per år som är fem gånger mer än det gör idag 

(Maloletko m.fl. 2014). 

 

När det gäller svenska turisters resande till Ryssland så har det ökat med ca 18% 

året 2010 respektive förra året eftersom 2010 var ett stärkande år för svenska 

kronan. År 2011 öppnades en färjelinje mellan Stockholm och Sankt Petersburg 

som är väldigt aktuell med tanke på att sedan år 2009 får utländska turister som 

kommer till Ryssland med färjor stanna i Ryssland för 72 timmar utan att behöva 

ansöka om visum (Ryska Federationens Ambassad i Konungariket Sverige 2017). 

Turistflöde från Sverige till Ryssland har minskat under de senaste åren då 

politiska situationen har blivit svårare. Under första tre månaderna av år 2017 har 

6000 svenska turister kommit till Ryssland, samma antal som för första tre 

månaderna förra året (Turstat 2017).  

 

4.2 Litteraturstudie 

Lennhan M. i sin artikel Föredömligt folk förvandlar gränsland till Europaland: 

Bilden av Ukraina i svensk press januari 2004 till mars 2006 (2009), som 

presenterar en narrativ medieanalys utifrån sex rikstäckande svenska tidningar, 

skriver att bilden av ett land och det som händer där skapas till stor del utifrån 

tidnings rapportering. ”Sanningen” påverkas väldigt mycket av det som tidningar 
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väljer att skriva/inte skriva och belysa/inte belysa. Mer än 80% av svenska 

befolkningen i åldern mellan 9 – 79 år uppger att de tar del av tidningspress 

dagligen, och nästan 95% nås av dagspressen på veckobasis. De senaste 15 åren 

har statistiken nästan inte ändrats.  

 

Lennhans artikel är relevant för denna studie eftersom Ryssland nämns där över 

100 gånger. Dessutom ligger fokus i den artikeln på politik och media i form av 

tidningar, de två ämnen utöver en stor del av ”klassiska” stereotyper om Ryssland. 

Ordet ”Putin”, som också tillhör den allmänanda bilden om landet, och 

”stereotyp” nämnas tiotals gånger, som bekräftar relevansen av den valda artikeln. 

Artikeln omfattar även bakgrundsskildringar, spekulationer om framtid, visioner, 

historiska och kulturella associationer och så vidare. Författaren tyder på att hon 

kan synliggöra ett mönster i hur rapporteringen om ett land eller en händelse ser 

ut (Lennhan 2009). 

 

Artikeln handlar egentligen om Ukraina och bilden av det landet i svenskpress, 

men Ryssland är en stor aktör bakom den analysen. Utifrån beskrivningen av olika 

händelser, citat från tidningar samt författarens åsikter kan en viss föreställning 

om Ryssland formas. Vidare kommer några citat som representerar den bilden 

som framkallas i artikeln.  

”Det finns dock historiska beröringspunkter i relationerna mellan länderna, 

såsom det stora nordiska kriget på ukrainsk mark eller perioder av rädsla för 

Ryssland” (Lennhan 2009, s 1) 

”…jag noterar dels att Ryssland ofta setts som ett hot i de östeuropeiska länderna, 

dels att debatten i Sverige de senaste åren vänt mot att åter framhålla ett rustande 

Ryssland som ett hot, exempelvis i SvD:s artikel ”Försvaret reviderar 

Rysslandshot” eller historikern Kristian Gerners debattinlägg ”Rusta mot ett 

Ryssland på väg mot fascism”.  ”Försvaret reviderar Rysslandshot” i SvD 

(070214) ”Rusta mot ett Ryssland på väg mot fascism” i Expressen (061201).” 

(Lennhan 2009, s 11) 

De citaten ovan beskriver Ryssland som någonting hotande, med stor makt, 

någonting skrämmande med perioder av ”rädsla för Ryssland”. Men den bilden 

är inte konstant genom hela artikeln, i citaten nedan till exempel beskrivas 

Ryssland som en fiende och det påpekas att relationerna mellan EU och Ryssland 

är komplicerade på ett negativt sätt. Utifrån många aspekter i den artikeln skapas 

en förståelse om att de ”perioder av rädsla” är inte riktigt borta och Ryssland är 
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inte en ”forne” fiende, som det då och då påpekas, utan förfarande en ganska 

aktuell hot.   

”Ukrainas orange revolution beskrivs också som en faktor som satt Rysslands och 

västs relationer på prov med artiklar som ”Ryssland och EU oeniga om Ukraina” 

och ”Sprickan mellan EU och Ryssland den djupaste sedan kalla kriget” i DN 

(041128).” (Lennhan 2009, s 25) 

”Ukraina är inte längre lika tydligt ”den Andre” i Europa, stor del genom ett folk 

som framhålls som att de blivit mer lika oss när de kämpat för demokrati och tagit 

avstånd från ”vår” forne, gemensamme fiende Ryssland.” (Lennhan 2009, s37) 

Trots allt detta som påpekas ovanför framställs även Ryssland ”som i behov av 

ett Ukraina inom sin intressesfär av politiska skäl, men dessutom som beroende 

av Ukrainas lojalitet för den egna ryska identiteten.” (Lennhan 2009, s 26) 

Svenskpressens inställning till Ryssland när det gäller historia och identitet märks 

väldigt tydligt i rapporteringen om de relationerna mellan Ukraina och Ryssland 

(Lennhan 2009). Lennhan påpekar att resonemangen omkring de relationerna är 

fast i stereotyper, framför allt historiska, dessutom förekommer det inte tillräckligt 

många bakgrundsbeskrivningar.  

 

Stereotyper och fördomar är mest farliga då man antar någonting som är felaktigt 

eller stämmer bara till en liten del. Människor ser hela situation från en specifik 

vinkel som är baserad på deras stereotypiska förståelser. ”I det här fallet är det 

möjligt att vi som Törnquist-Plewa skriver ser det vi förväntar oss: vi förväntar 

oss en stor skillnad och en splittring mellan Ryssland och Europa.” (Lennhan 

2009, s 27) 

 

Författaren belyser olika sätt som media använder för att påverka människors 

uppfattning om situationen. Ett exempel är att försöka hitta grunden för någonting 

gemensamt som i detta fall kan vara en gemensam fiende. Det hjälper läsaren att 

kunna relatera och skapa en känslomässigt förhållande (Lennhan 2009). 

”På ledarplats ställer Aftonbladet frågan ”Vad angår oss Ukrainas affärer?” och 

svarar ”Rätt mycket” eftersom ”Sverige och Ukraina har en lång gemensam 

historia”. Det görs dock få försök att etablera gemenskap mellan Ukraina och 

Sverige i nutid.” (Lennhan 2009, s 28) 

”Jag anser att bilden av ett kämpande och stundtals kuvat Ukraina i förhållande 

till Ryssland med dess stormaktsdrömmar blivit ett sådant ämne, som ofta 
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återkommer i känslomässiga reportage med intervjuer på plats i Ukraina.” 

(Lennhan 2009, s 28) 

 

En annan artikel som också omfattar medias påverkan, men denna gång i form av 

Internet är The destination image of Russia: From the online induced perspective 

(2006). I sin artikel Svetlana Stepchenkova och Alastair M. Morrison påpekar att 

Internet blir mer och mer framstående sätt att marknadsföra en destination. Deras 

studie syftar på att jämföra materialet relaterad till resande på amerikanska och 

ryska web-sidor, bedöma platserna som nämnas oftast inom de länderna samt 

jämföra hur Ryssland beskrivas som en turistdestination. Artikeln belyser hur 

Ryssland positioneras för amerikanska turister men den kan även vara relevant i 

fallet med Sverige då de flesta svenskar kan engelska och ofta använder 

amerikanska web-sidor. Dessutom har den amerikanska uppfattningen av 

Ryssland en stor påverkan på resten av världen eftersom en enorm del av världens 

media inklusive filmindustri skapas och kontrolleras av USA och sprids till bland 

annat Sverige.  

 

Stepchenkova och Morrison (2006) belyser att holistiska och unika bilder, med 

andra ord stereotypiska förståelser, av en destination spelar en viktig roll i 

karakterisering av den destinationen och hur den uppfattas av potentiella 

besökare. Studien genomfördes med hjälp av flera statistiska verktyg såsom t-test 

och Chao. 79 amerikanska och 84 ryska web-sidor har analyserats för att få fram 

populäraste destinationer. Resmål såsom Moskva, Sankt Petersburg och 

Kamchatka hamnade inom top 10 för både ryska och amerikanska web-sidor. 

Sedan har en lista av mest använda ord för att beskriva Ryssland tagits fram (figur 

4.1) (Stepchenkova & Morrison 2006). Listan visar att större städer såsom 

Moskva och Sankt Petersburg samt kulturella sevärdheter såsom museer och slott 

är mest populära bland turister. 
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Figur 4.1. Listan över mest använda ord för att beskriva Ryssland i turism 

sammanhäng.  

Källa: Stepchenkova, S., Morrison, A.M. (2006). Tourism Management 27 

(2006), s.951. 

 

Katerina Lawless i sin artikel Constructing the ‘other’: construction of Russian 

identity in the discourse of James Bond films (2014) undersöker hur Ryssland 

representeras i James Bond filmer. Hon tyder på att film och språk har en stor 

betydelse för skapelse av ideologier, representationer och stereotyper i moderna 

samhället. Men varför ska James Bond filmer tas på allvar? Först och främst anses 

de filmerna att vara ett kinematografiskt fenomen. Första filmen lanserades år 

1962 och serien har redan pågått i över 50 år. Det beräknas att nästan hälften av 

världens befolkning har sett minst en James Bond film. De filmerna speglar 

internationella politiska situationen i världen såsom till exempel Kalla Kriget. 

Analysen har visat att endast 3 av 23 filmer inte har någon direkt referens till 

ryssar eller dess kultur. (Lawless 2014). Alla dessa fakta tyder på att James Bond 

filmer har en viss påverkan på största delen av världens befolkning samt att 

Ryssland tas upp i de flesta filmerna, det vill säga att bilden av Ryssland som det 

visas i James Bond filmer har en stor internationell spridning. 
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En del av studien var att genomföra en kvantitativ analys att ta reda på hur många 

referenser till Sovjetunionen, Ryssland och ryssar de 23 filmerna hade. Sedan 

analyserades alla ryska figurer och kategoriserades enligt lingvistiska drag (ex. 

användningen av ryska språket och brytning), sociodemografiska drag (ex. kön, 

sysselsättning), narrativ utvärdering (positiv, negativ eller neutral). 

 

I figur 4.2 redovisas en lista av mest använda ord kopplade till Ryssland. Det finns 

en tydlig koppling till militären (t.ex. ”general” och ”commander”) och krigtema 

överlag (t.ex. ”war” och ”nuclear”). Dessutom är kriminalitet och spionage ett 

populärt ämne (t.ex. ”KGB”, ”spy” och ”criminal”). Mat och dryck är också ett 

markant ämne (t.ex. ”vodka” och ”caviar”)  Adjektiv såsom ”beautiful”, 

”charming” och ”lovely” används förmodligen i relation till ordet ”girl”, då ryska 

kvinnor har sin plats i Bond filmerna. 

 

  

Figur 4.2. Listan av vanligaste orden som har använts i James Bond filmerna 

kopplade till Ryssland eller ryska kulturen, rankad från mest vanliga till mindre 

vanliga.  

Källa: Katerina Lawless, Constructing the ‘other’: construction of Russian 

identity in the discourse of James Bond films (2014), s.91. 
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Analysen av lexikon i 23 Bondfilmerna har visat att förutom namn på ryska städer 

och regioner, mat och dryck samt politiskt laddade ord det finns referenser till 

kalla klimatet, historien och kulturarvet. Militärterminologi används också ofta då 

både manliga och kvinnliga figurer tilltalas med deras militär grad (Lawless 

2014).  

 

Författaren anser att språket i fallet med James Bond filmerna spelar en viktig roll 

i skapelse av negativa stereotyper om ryska nationen. Hon tyder även på att 

skapelse av ryska identitet i fallet med Bond är inte slumpmässig utan formade 

genom ett ideologiskt mönster. Språkvariationer och brytning använts för att 

forma ryska figurer. En kvalitativ utvärdering av 59 figurer har visat att 

ideologiska meddelandet från Bond filmerna angående ryssar och deras kultur är 

övervägande negativt (Lawless 2014). 

 

Det finns en ganska tydlig skillnad mellan ryska män och kvinnor i James Bond 

filmerna. Män associeras ofta med makt och hot, exempelvis Kristatos som var 

en dubbelagent och använde Bond för smutsgöra. Kvinnor däremot associeras 

med konst, ett exempel kan vara Tania som var en av de finaste Bondtjejer som 

hade tre älskare och dansade balett (Lawless 2014).  

 

Användning av orden kopplade till armé och krig konflikter identifierar Ryssland 

som en militärmakt och därför hot till resten av världen. Filmerna sätter en tydlig 

gräns mellan Väst och Öst och på så sätt visar publiken att Ryssland tillhör ”den 

andra sidan”. Det är självklart att det finns ganska mycket ”othering” mot ryssar 

i Bondfilmerna, men det är inte den enda nationaliteten som visas från den 

vinkeln. Undersökningen av andra nationaliteter som nämns i de filmerna visar 

däremot att ryssar figurerar som fiender till det Brittiska Imperiet och resten av 

världen flertal gånger. Den negativa beskrivningen av Ryssland baseras oftast på 

ideologiska värderingar. Trots att Ryssland är väldigt annorlunda och ett land av 

möjligheter nu (Lawless 2014), det representeras fortfarande som oresonligt, 

kontrollerat och kaotiskt så som det var direkt efter Sovjetiska tider tog slut. Den 

ihållande och begränsade representationen av Ryssland i Bondfilmerna leder till 

skapelse och förstärkning av ”othering” (Lawless 2014). 

 

Konstanta upprepningen av den negativa bilden av ryssar som ”the bad guys” 

normaliserar den stereotypen. Det händer bland annat eftersom filmer anses att 
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vara en relativt pålitlig indikator av socialt beteende (Robinson m.fl. 2011). 

Rysslands och dess invånare image så som det visas i Bondfilmerna skaffar en 

enorm påverkan på publiken, speciellt om det inte finns alternativa pålitliga 

informationskällor. 

 

4.3 Intervju 

Intervjun börjades med en kort inåkning i respondentens och intervjuarens 

bakgrund samt några rent informativa frågor - om det var många resor till 

Ryssland som såldes under de senaste åren och vad det är för typer av resor som 

de säljer. Katarina svarade att det såldes mer för några år sedan än det gör nu. 

 

Katarina berättade att Lattitide travel grundades av Bo Paulson på 1960-talet och 

att arrangera resor till flera destinationer i Ryssland var en stor del av företagets 

verksamhet redan då. Ryssland var ett väldigt populärt turistmål och det 

arrangerades hundratals resor dit både med grupper, företag, familjen och på egen 

hand. Lattitude travel är ett familjeföretag och många av de resorna som de 

presenterar är till de länderna eller städerna som de har fått en relation till 

(Lattitude Travel 2017).  

 

Det var viktigt för studien att få fram en profil av de som åker till Ryssland. Den 

profilen som Lattitude Travels kunder verkar ha kan beskrivas som till det mesta 

medelålders och äldre resenärer med ett stort intresse för kultur och historia såsom 

exempelvis balett och museibesök. Det kan bekräftas med att de flesta av deras 

kunder åker till Sankt Petersburg på en paketerad weekend/kulturresa. Många av 

resenärer som har valt att åka till Ryssland är redan ganska beresta och är 

intresserade av att se något nytt. Det som är annorlunda med just Ryssland är att 

många av de som brukar ordna sina resor själv väljer att vända sig till en resebyrå 

på grund av visumregler.  

 

När det gäller de frågorna som handlar om stereotyper säger Katarina att ”det är 

någonting som vi slåss med dagligen”. Hon tycker att de stereotypiska förståelser 

som finns om Ryssland påverkar resandet negativt. Det kan handla om allt från 

säkerhetsfrågor såsom om man får gå på gatorna själv till om man blir övervakad 

av staten. En stor del av de stereotyperna baseras på minnen från 90-talet då 

kriminalitetsnivån var mycket hög samt sovjetiska tider då samhället 

kontrollerades rejält.  



28 

 

 

Hon menar att det enda som är positivt med alla de stereotypiska förståelser är 

exempelvis att ”det gamla” som lever kvar i tankarna ofta förändras efter första 

besöket. Turisterna ser hur modernt allt är och föruppfattade meningar slåss 

sönder så de blir positivt överraskade. Kunskapsbrist gällande Ryssland är så pass 

stor så att några av de som vill åka dit ställer frågor såsom om det finns 

mobiltelefoner där och om man får använda dem eller om det finns restauranger 

där man kan äta.  

 

För att sammanfatta intervjun kan det sägas att Katarina tycker att påverkan av 

stereotyper på svenskars resande till Ryssland är negativ och att det finns en stor 

kunskapsbrist bland potentiella besökare. Politiska situationen har också haft en 

kraftig negativ inflytande, det märks exempelvis på turistiska mässor då 

människor kan komma fram och säga att de inte vill åka till Ryssland för att de 

inte vill stödja det landet. Sådant händer till exempel inte i fallet med Thailand 

och Kina som är båda i princip diktatoriska länder. Det indikerar på att det inte är 

endast politiska situationen i landet som leder till sådana åsikter och uppfattningar 

utan att det bör finnas andra faktorer som påverkar människors uppfattning på ett 

negativt sätt. Trots allt detta så finns det fortfarande ett flertal som är intresserade 

av hur det är i Ryssland idag och väljer att besöka landet och se för sig själv. 

Katarina påstår även att mentala avståndet till Ryssland är mycket större än det 

fysiska. Katarinas ord kan bekräftas med litteratur som har skrivits om stereotyper 

och Ryssland och nämnts tidigare i denna studie. Ett exempel är Eriksson (2010) 

som beskriver mentala och fysiska avståndet.  

 

5. Generell diskussion 
 

Undersökning av svenskars resemotiv till Ryssland baserade på stereotypiska 

förståelser är viktigt för att bland annat kunna planera en hållbar 

platsmarknadsföring som tar hänsyn till individer, deras uppfattningar och 

känslor. Stereotyper har en stor potential för användning i utvecklingen och 

marknadsföringen av destinationer. De kan användas för att locka fler turister som 

i sin tur gynnar ekonomin, skapar jobbtillfälle och kan ha andra positiva effekter. 

Dessutom genom att öka kunskap kan även förståelse för andra kulturer ökas. 
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Ryssland med sin rika historia, kultur och natur har mycket att erbjuda till 

potentiella turister och har en stor potential för turismutveckling. Resultat av detta 

arbete kan öka kunskaper inom ämnet som kan i sin tur bidra till mer hållbara och 

effektiva lösningar inom turistindustrin, marknadsföra landet och skapa ett ökat 

turisttillflöde. Svenskar reser mycket och många är intresserade av att upptäcka 

någonting nytt, i detta fall en ny destination, men negativa fördomar hindrar 

många från att åka till Ryssland. Om kunskapen om Ryssland som 

turistdestination ökas och negativa fördomar skingras kan fler svenskar 

uppmärksamma det landet som ett intressant turistmål. Genom att upptäcka 

Ryssland kan potentiella turister uppfylla sina kognitiva behov som innebär 

kunskap och förståelse av lokala levnadssättet, traditioner och kulturarv (Šimková 

& Holzner 2014). Svenskar prioriterar resande väldigt högt då de flesta prioriterar 

utlandsresor högre än konsumtion av andra saker såsom kläder, möbler och 

restaurangbesök. Ryssland kan uppfylla en stor del av de upplevelserna som de 

flesta svenskarna drömmer om, då det är bland annat besök till historiska platser 

och sevärdheter, storstadsresor och roadtrip (Resia 2016). 

 

Som det nämns i teoriavsnittet påverkas beslutfattande av olika faktorer såsom 

kulturella, sociala, individuella och psykologiska (Heitmann 2011). Stereotyper 

kan sägas att tillhöra de faktorerna och på så sätt påverkar stereotyper personens 

beslutfattande, bland annat när det gäller val av turistdestination. 

 

Syftet med denna studie var att utreda vilka stereotypiska förståelser bland 

svenska befolkningen det finns om Ryssland och hur de förståelserna påverkar 

svenskars resemotiv till det landet. Slutsatsen som kan dras efter bearbetning av 

vetenskapliga artiklar och intervju är att majoriteten av stereotypiska förståelser 

är ganska negativa precis som hela landets image. Och de negativa stereotyper 

och fördomar har i sin tur en negativ påverkan på resemotiv till Ryssland. Bilden 

av landet som visas upp i media och filmindustri är i stort sätt fientlig. ”Othering” 

är väldigt relevant i fallet med Ryssland och hur stora delen av världen inklusive 

Sverige ser på landet. Den fördelningen på ”vi och dom” märks ganska tydlig i 

internationella tendenser och majoriteten av svenska medborgare påverkas av de 

tendenserna. Det kan även anses att det uppstår kausalitet då media skapar och 

påverkar stereotypiska förståelser.  Mentala avståndet är större än det geografiska 

och det kan kopplas med othering då många känner den stora skillnaden mellan 

”vi och dom” och det är en av orsakerna som leder till ökning av det avståndet.  
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Å andra sidan spelar Rysslands kultur en viktig roll i landets image. Det är 

kulturen som lockar de flesta turister att vilja åka till detta land. Med kultur menas 

det allt från historiska platser till museer och balett. Matkultur som kan inkludera 

bland annat vodka som nationalprodukt kan också sägas att vara en del av 

kulturen, men vodka kan även kopplas med alkoholism och på det sättet bli en 

negativ stereotyp. Samtidigt som vissa potentiella besökare kan dras till sådana 

speciella stereotyper såsom ”vodkakulturen” då den kan ses som någonting häftigt 

och ovanligt.  

 

Politiska frågor spelar också en stor roll i skapelse av stereotyper och landets 

image i stort. Det är både efterdyningar av gamla sovjetiska tider som innebär 

kommunistiska ideologin, rejäla kontrollering och övervakning av samhället, men 

även moderna politiken med Putin som ofta associeras med diktatur och tar 

mycket plats i dagens media på internationell nivå. Militära styrkor speglas också 

ofta i media och filmindustri, det syns väldigt tydligt i exemplet med James Bond 

filmer. Militär makt kan ofta kopplas med hot, krig och diktatur så det leder till 

förstärkning av Rysslands fientliga image.  

 

Kriminalitet verkar vara en av de större och mest negativa stereotyper när det 

gäller Ryssland. Det kan sägas vara en av de vanligaste orsakerna till varför 

turister väljer att inte besöka landet. Den stereotypen tar förmodligen sin grund 

från 1990-talet då sovjetiska unionen stod utan ledning och i praktiken var upplöst 

som ledde till många kaotiska händelser i landet och kriminalitets kraftiga ökning.  

 

Det är självklart att landets tidigare historia har påverkan på nutid, det gäller vilket 

land som helst men i fallet med Ryssland är det speciellt aktuellt eftersom landet 

har synts mycket i media och haft en viss inverkan på internationell nivå. Det är 

nästan oundvikligt för ett land som är så stort och har haft märkbara relationer 

med många av världens andra länder. Speciellt om en stor del av de relationerna 

hade en stridig karaktär, sådana typer av relationer märks mest, oavsett om det 

gäller media eller tidigare historiska händelser. Rysslands och Sveriges 

krigshistoria är lång och det är kanske svårt att glömma bort den trots att sista 

kriget mellan de länderna tog plats för mer än 200 år sedan. Den relationen till 

Ryssland kan ses som något som har gått från en generation till nästa och därför 

fortfarande lever kvar. 
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5.1 Problematisering 

Det finns många sätt att genomföra en studie och många metoder som man kan 

använda sig av. En litteraturstudie och en intervju ger möjlighet att se bilden från 

olika vinklar. En intervju med resebyråpersonal kan ge ett bredare perspektiv då 

den personen som dagligen jobbar med resor till Ryssland under flera år har träffat 

tusentals människor som vill besöka det landet. Det skulle vara omöjligt att 

intervjua så många olika potentiella besökare för att få så brett perspektiv. Å andra 

sidan blir studien mer begränsad då det finns en viss målgrupp som väjer att vända 

sig till en resebyrå eftersom nuförtiden kan vem som helst arrangera sin resa själv 

med hjälp av Internet. Men Ryssland har ganska svåra visumregler och det innebär 

att fler turister väljer att få hjälp med researrangemang.  

 

Trots att en intervju med en resebyrå ger ett mer omfattande perspektiv än en 

intervju med en potentiell besökare så skulle den studien ändå kunna utökas 

genom på något sätt ta i beaktande turistens perspektiv. Om detta arbete hade mer 

resurser skulle en anonym enkätundersökning genomföras, men då skulle det 

behövas göra ett komplicerat urval för att kunna representera alla målgrupper, få 

in tillräcklig många svar och så vidare. Under studiens gång har det faktiskt gjorts 

ett försök att genomföra en sorts rundfråga på en anonym community. En del 

intressanta svar har samlats men metoden verkade inte vara tillräcklig 

vetenskaplig och representativ för att fortsätta utveckla idén i denna studie.  

 

Att göra en fullständig undersökning av en tillräckligt representativ målgrupp i 

fall med denna studie är i princip omöjligt med tanke på de resurserna och 

förutsättningarna, bland annat tidsmässiga, som fanns från början. Faktum att det 

vara endast en resebyrå som var villig att delta i en intervju bevisar den 

svårigheten. 

 

En annan svårighet som har uppstått under studiens gång är att databas och 

statistik för turismindustri i Ryssland inte är tillräckligt grundlig, öppen och 

fullständig som statistik i Sverige. Svenska statistiken i sin tur, exempelvis från 

tillväxtverket och SCB, fokuserar bara på det som händer i landet, det vill säga 

turism i Sverige. Det finns knappt någon information om svenskars resande 

utomlands. I princip alla trådar avbryts när svenska turister lämnar Sverige.  
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Dessutom är stereotyper och resemotiv i sig är ganska diffusa begrepp som svårt 

att få tag i. Det är inte svårt att presentera statistik för till exempel antal 

övernattningar men människors resemotiv, speciellt om de baseras på stereotyper, 

är någonting som är väldigt svårt att samla data om och följaktligen presentera 

statistik för. Det kan även vara orsaken till att det inte finns så många 

vetenskapliga artiklar om stereotypiska förståelser i stort och speciellt inte om ett 

specifikt land – Ryssland. Efter ett noggrant urval har ett fåtal vetenskapliga 

artiklar valts ut för att presenteras i litteraturstudie i resultatdelen av arbetet. Alla 

andra artiklar som har lästs och analyseras under det urvalet har uppenbarligen 

lämnat sitt avtryck. Exempelvis i form av funderingar över att detta ämne behöver 

undersökas mer samt till en viss del bekräftelsen av att stereotypiska förståelser 

om Ryssland är ganska starka och av negativ karaktär. 

 

Reflexivitet är en viktig fråga i den studie, det innebär bl.a. problematiken för 

personen att vara neutral i en forskning avseende andra kulturer, åsikter och 

folkgrupper med tanke på sin tillhörighet till en viss kultur. Dessutom vet vi att 

intervjurespondenternas bakgrund var annorlunda från intervjuarens och det gör 

problemet ännu mer aktuellt (Rose 1997). 

 

5.2 Vidare studier 

Undersökningen av svenskars resemotiv till Ryssland baserade på stereotypiska 

förståelser kan fördjupas och utbredas på många olika sätt. Denna studie är ganska 

begränsad då den har genomförts av endast en person under en tidsbegränsad 

period. Denna studie ger en överblick från ett relativt avgränsat perspektiv då 

situationen har beskrivits bara från resebyrås sida (när det gäller intervju). 

 

Det skulle vara intressant att få intervjua själva potentiella besökare och dem som 

har redan varit i Ryssland. Möjligtvis analysera hur turistens åsikter förändras 

efter besöket. Som en komplettering eller en separat studie skulle undersökningen 

av vilka stereotyper exakt som finns om Ryssland bland svenska befolkningen, 

det skulle kunna göras exempelvis med hjälp av ord som associeras med Ryssland. 

För en mer omfattande studie skulle kunna anonym enkätundersökning och 

intervju användas för att få så varierande och ärliga svar som möjligt.  

 

Ett annat förslag för vidare studier är att undersöka samma fråga men från 

Rysslands perspektiv. Det vill säga ryssars resemotiv till Sverige baserade på 

stereotypiska förståelser. Det kommer många ryska turister till Sverige, framför 
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allt Stockholm och det skulle vara både intressant och givande att undersöka hur 

stereotyper påverkar deras resande. Nästa steg skulle kunna vara att jämföra de 

två länderna och hur turisternas resemotiv mellan Sverige och Ryssland ser ut. 

 

6.  Sammanfattning 
 

Turismbranschen växer ständigt och påverkar världen på många olika sätt, både 

positiva och negativa. Därför är det viktigt att studera turistiska resemotiv då det 

är utgångspunkt för turism, på så sätt kan positiva konsekvenserna maximeras och 

negativa konsekvenserna minimeras.  

 

Syftet med denna studie var att belysa vilka stereotyper bland svenska 

befolkningen det finns om Ryssland och hur de stereotyperna påverkar svenskars 

val att åka eller inte åka till detta land. En utförlig litteratursökning har genomförts 

för att få fram de vetenskapliga artiklarna som är verkligen relevanta för studien. 

Bearbetning av litteratur som behandlar stereotyper och resemotiv samt analysen 

av en intervju med en resebyrås medarbetare har visat att de flesta stereotypiska 

förståelser som svenskar har om Ryssland har en negativ karaktär som karaktär 

påverkar uppenbarligen svenskars destinationsval, i detta fall på ett negativt sätt.  

 

Tidigare studier har visat att det finns koppling mellan stereotypiska förståelser 

och resemotiv, vilket empirin i den studien visar. Resultat från litteraturstudien 

tyder på att det finns många stereotypiska förståelser om Ryssland, de har en bred 

internationell spridning och de är i stort sätt negativa bland annat eftersom landet 

ofta förknippas med gamla uppfattningar från Sovjetiska tider och 90-talet. Kultur 

spelar också en viktig roll i landets image och uppmärksams både i filmindustri, 

Internet och media. Intervjun med Lattitude Travel som har jobbat med resor till 

Ryssland i många år bekräftar den imagen. Respondenten menade att det finns en 

hel del negativa stereotyper om Ryssland, bland annat när det gäller personlig 

säkerhet, statlig övervakning och politik i stort. Hon tycker att de stereotyperna 

behöver bekämpas eftersom de påverkar svenskars resemotiv till Ryssland på ett 

ogynnsamt sätt, men även för att det finns andra negativa konsekvenser. 

 

Det uppstod en del svårigheter med att få fram litteratur och statistik som är både 

relevant och vetenskaplig/pålitlig. Ett annat problem var att de flesta potentiella 
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respondenter till intervjun valde att inte delta i studien eller kunde inte bidra med 

någon relevant information. Alternativ metod skulle kunna tillämpas/tillägas i 

denna studie för att visa situationen från ett annat perspektiv. Det skulle vara 

intressant att se en fortsättning av den studien eller ämnet. Det finns flera 

potentiella varianter som skulle kunna hjälpa till att utöka kunskap inom ämnet 

resemotiv och stereotypiska förståelser. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Frågeformulär 

1. Säljs det många resor till Ryssland? 

2. Vad är det för typer av resor till Ryssland ni säljer? 

3. Vilka typer av resor är mest populära bland era kunder? 

4. Vad tycker du personligen de flesta söker/förväntar sig av en resa till 

Ryssland? 

5. Vilka stereotyper tycker du finns det om Ryssland som destination? 

6. Vad är det för människor som vill åka till Ryssland? 

7. Känner du att stereotyper om landet snarare har en positiv eller negativ 

effekt på dem som vill åka till Ryssland? Kan du komma på något exempel? 

Hur påverkar de stereotyper svenskars resemotiv till Ryssland? 

 


