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Abstract 
 

Robin Frisk 
 

Finns visit Sweden to a greater extent than Swedes visit Finland. 
This travel pattern also holds true for the regional travel pattern 
between Österbotten and Västerbotten. This study examines if the 
distinctive travel habits of each population and the attitudes 
towards each other can explain the uneven travel pattern between 
the two regions.  
 
Tourism between Österbotten and Västerbotten is a valuable 
source of income for both regions. In order to further develop the 
tourism routes between the regions, it’s important to examine their 
travel habits, motives and attitudes. Furthermore, this study will 
gather in depth data on size of travel groups, travel frequency, 
travel companionship and common destinations.  
 
An mixed methods approach will be used in order to understand 
and explain the uneven travel patterns between both regions. Data 
is collected through an online survey published in both Österbotten 
and Västerbotten. The results show differences and similarities 
between how the populations of both regions tend to travel. These 
differences could support an explanation for the uneven travel 
patterns between the regions. The empirical data shows that the 
populations of both regions hold predjucice attitudes towards each 
other. However, this only affects travel patterns from Västerbotten 
to Österbotten negatively.  
 
Keywords: Cross-border tourism, travel patterns, stereotypes, 
Österbotten, Västerbotten, Sweden, Finland  
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1. Inledning  

Trots att de finländska turisterna som reser till Sverige minskat under den 
senaste tiden, ökade antalet finländska gästnätter i Umeå med 12,7 % under 
perioden 2017 och 2018 (Visit Umeå, 2018). Även färjan Wasaline, som 
transporterar omkring 200 tusen passagerare mellan Umeå och Vasa årligen, 
rapporterar goda resultat och en hög uppgång. Däremot vittnar F. Moliis som 
är operativchef på Wasaline om en snedvriden fördelning, där ungefär 70 % 
av passagerarna är finländare som besöker Umeå och 30 % är svenskar som 
besöker Vasa (Personlig kommunikation 8 maj). Totalt 8,3 miljoner turister 
reste till Finland 2017, majoriteten av dessa resor gick till 
huvudstadsregionen, bland det svenska resandet till Finland, gick flest resor 
till Österbotten (Visit Finland, 2018). Trots den ojämna fördelningen, är 
alltså Österbotten det vanligaste resmålet bland svenska, och Västerbotten är 
onekligen en destination finländare finner intressant. På grund av detta, blir 
detta intressanta destinationer att bygga en studie kring.  

På uppdrag av Finlands institut, gjorde Novus en undersökning kring 
svenskarnas kunskap och synsätt till Finland. Sammanfattningsvis visade 
resultatet på stor okunskap, dessutom är ”bastu, Koskenkorva och vodka” 
vanliga förknippningar med landet (Charlotte Stenbäck, 2018). Är det den 
stereotypa bilden av att finländare är alkoholiserade mumintroll som gör att 
färre västerbottningar reser till Österbotten än tvärt om? I Novus studie var 
det även endast 9 % av de 1030 respondenter studien baserar sig på, som är 
bosatta i Norrland. Egentligen vet vi alltså inte vad västerbottningar tycker 
och tänker kring Finland, och ännu mindre vet vi om vad österbottningar, 
eller finländare för den delen tycker om Sverige, eftersom en sån studie inte 
existerar. För att kunna erbjuda turister attraktiva och hållbara erbjudanden 
krävs en förståelse kring den befintliga och potentiella kundgruppen 
(Tillväxtverket, 2017). I och med att turismflödet mellan Österbotten och 
Västerbotten region är omfattande och viktigt för båda regionerna, samt de 
facto att informationen är bristfällig, kommer denna studie undersöka precis 
det. I försök att lyfta fram potentiella förklaringar till den snedvridna 
resefördelningen, kommer studien först undersöka likheter och skillnader i  
österbottningars och västerbottningars resmönster. Studien går sedan vidare 
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till att undersöka ifall eventuella stereotyper och fördomar existerar mellan 
regionerna, samt ifall det är något som kan påverka resandet däremellan.  

Intresset för att undersöka just detta ämne uppkom i och med mitt jobb på 
Wasaline. Månad efter månad visade passagerarsiffrorna att flera finländare 
än svenskar reste över. Som finlandssvensk boendes i Sverige har jag även 
fått höra otaliga stereotypa skämt om bastun, och att finländarna alltid dricker 
mycket sprit och är fulla. Efter ett tag insåg jag att detta faktiskt är en 
relevant fråga att studera, påverkar dessa stereotypa bilderna gentemot 
Finland svenskars resande dit? Och finns det stereotypa bilder kring Sverige 
som påverkar finländares resande dit?  

Det smidigaste och snabbaste sättet att ta sig mellan Österbotten och 
Västerbotten är med färjeförbindelse, eller närmare sagt Wasaline. Detta i 
och med att någon flygförbindelse mellan städerna inte gått att upprätthålla. 
Väljer man att köra bil till från Vasa till Umeå, eller tvärt om, är den kortaste 
sträckan 835 kilometer. Wasaline är ett rederi som dagligen kör mellan Vasa 
och Umeå, och som ägs av Vasa stad och Umeå kommun. En resa med 
Wasaline tar mellan tre och en halv timme till fyra och en halv timme och 
blir därmed det snabbaste och billigaste alternativet att förflytta sig mellan 
regionerna. Nyligen har rederiet även fått klartecken att beställa en ny båt 
vilket skall stå klart till 2021.  

Den snedvridna resefördelningen, eller färjeförbindelsen mellan Vasa och 
Umeå är dock ingen nyhet. På slutet av 90-talet avvecklades möjligheten att 
bedriva taxfree försäljning ombord på färjan som då trafikerade mellan Vasa 
och Umeå (Regeringen, 1998). Taxfree försäljningen ombord var så viktig 
för den dåvarande färjan, att den tillslut fick försättas i konkurs efter 
avvecklingen. Enligt F. Moliis som redan då var aktiv inom det dåvarande 
rederiet, var passagerantalet stort medans taxfree försäljningen fortfarande 
var möjlig ombord. Han vittnar även om att den snedvridna fördelningen vi 
ser idag mellan regionerna, inte är någon nyhet. Redan under taxfree tiden 
och enda fram tills idag, har det varit flera finländare som reser till Umeå än 
vad svenskar reser till Vasa (Personlig kommunikation, 29 maj).  
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1.2 Problemformulering 
 
Finland, ett land varit en del av Sverige i 800 år och har omkring 290 tusen 
invånare som har svenska som modersmål (Info Finland & NE, 2019). Trots 
detta har 56 % av den svenska befolkningen liten eller ingen kunskap om 
Finland. Som redan nämnts förknippar svenskar ord som ”bastu, 
Koskenkorva och vodka” med landet, och den allmänna bilden är fördomar 
om alkoholkonsumtionen, svårt språk och att Finland är ett väldigt homogent 
land (Stenbäck, 2018). Baserat på ovanstående text är den stereotypiska 
bilden av Finland inte vidare positiv. Detta blir problematiskt i och med att 
stereotyper går i generationer, och påverkar individer innan de haft chansen 
att skaffa sin egna uppfattning (Albu, 2013). Länder är ett mycket komplext 
objekt, därför används ofta stereotyper som ett förenklande verktyg vars 
mission är att enkelt förstå ett land (Hallberg, 1999). En stereotyp är en 
förenkling av verkligheten, en bild som skapas kring någon eller något utan 
att veta om det faktiskt är korrekt. En stereotyp i sig är inte negativ, men 
leder ofta fram till fördomar, som i sin tur är negativt laddad (Ne, 2019). 

Österbotten, en kust region med drygt 181 000 och Vasa som den överlägset 
största staden i regionen. I Österbotten återfinns även större delen av landets 
finlandssvenskar (Ne, 2019). Finlandssvenskar läser svenska tidningar, läser 
svensk litteratur och tittar på SVT (Mazzarella, 2009). Även Hedberg (2005) 
menar att finlandssvenskar har starka sociala, kulturella och en språklig 
närhet till Sverige, vilket gör att samhörigheten med landet känns stor. Detta 
bekräftas även av migrationsstatistik, under 2000-talet har 17 000 eller 6 % 
av den finlandssvenska populationen flyttat till Sverige (Kepsu, 2016). 
Västerbotten är en region som tillhör Norrland och har en befolkningsmängd 
på drygt 224 000, där Umeå är den största staden.  

Som framgår ovan finns det onekligen skillnader i attityd och tankesätt kring 
grannländerna, men är det förklaringen till varför flera finländare besöker 
Sverige än tvärt om? Finlandssvenskarna utgör trots allt endast 5,5 % av hela 
Finlands befolkning (Ne, 2019). I besökssiffrorna tillväxtverket samlar in, 
går det inte heller att utskilja vilka av resenärerna som är finlandssvenskar 
och vilka som är finnar (Tillväxtverket, 2019). Trots att den finlandssvenskar 
till synes sätt känner stark samhörighet till Sverige, finns det ingen statistik 
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som styrker att de reser till Sverige i större utsträckning än andra. På grund 
av detta, är det intressant att jämföra hur österbottningarna och 
västerbottningarnas resmönster ser ut, för att identifiera potentiella 
förklaringar till den snedvridna resefördelningen mellan länderna.  

1.3 Syfte och frågeställning  
 
Syftet med denna studie är att undersöka om resmönstret mellan 
österbottningar och västerbottningar skiljer sig åt. Studien ämnar också att 
undersöka om fördomar kan upplevas destinationerna emellan, och om detta 
kan påverka resandet däremellan.  
 
Ur detta syfte kan följande frågeställningar härledas:  
i: Finns det skillnader i hur österbottningar och västerbottningar reser?  
ii: Upplever österbottningar och västerbottningar att det finns fördomar 
gentemot varandra och påverkar detta resandet regionerna emellan? 

2. Teori  
 
2.1. Resemotiv 
 
Turism kan ses som en nöjes-, affärs- eller utbildningsresa, viktiga aspekter 
av resandet är turistens personlighet, attityder, värderingar och livsstil. En 
resa innebär möten med nya människor, platser, traditioner, kultur och anses 
därför vara nära kopplad till psykologi. Den psykologiska aspekten är en 
viktig komponent för att förstå vad som motiverar en individ till en resa, 
okunskap kring hur en turist fungerar kan skada en destination eller skapa 
sociala konflikter (Šimková & Holzner 2014). 
 
Push – pull ramverket används för att förklara vad som motiverar en individ 
att genomföra en resa. Push faktorer är de omständigheter i våra liv som leder 
fram till beslutet att resa utanför vår dagliga miljö. Push faktorerna är 
individuella från person till person och utgår generellt sett från en individs 
behov. En individs behov kan ofta vara viljan att fly vardagen, social 
interaktion, hälsa, äventyr, koppla av och vila upp sig. Pull faktorerna är de 
som lockar oss till en destination, och är orsaken varför vi väljer vissa 
destinationer framför andra. Pull faktorerna präglas av egenskaper på en 
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destination, attraktioner, klimat, sportanläggningar och billiga flygbiljetter är 
några få exempel (Klenosky, 2002). 
 
Människans behov kan till viss del förklaras med Maslows behovstrappa, 
Maslow (1943) utvecklade teorin om behovstrappan i ett försök att förstå vad 
som motiverar människan. Behovstrappan består utav fem nivåer av behov, 
där det slutliga målet är självförverkligande. För att nå självförverkligande, 
kräver det att alla underliggande nivåer är uppfyllda.  
 
Nivå 1, fysiologiska behov: luft, mat, vatten, värme, sex och sömn 
Nivå 2, Trygghetsbehov: Säkerhet, ordning, lagar, regler, stabilitet, frihet från 
rädsla 
Nivå 3, Sociala behov: Tillhörighet, ömhet, kärlek från kollegor, familj, 
vänner och partner 
Nivå 4, Självhävdelsebehov: Att prestera bra, vara oberoende, ha status, ha 
självrespekt och respekt från andra 
Nivå 5, Självförverkligande: Realiserar personlig potential, självuppfyllelse, 
personlig tillväxt och upplevelser 
(Maslows, 1943) 
 
2.2  Gränsturism    
 
Internationella gränser har traditionellt definierats för att hindra flödet av 
människor, varor och tjänster mellan länderna (Timothy, 1999). I en allt mer 
globaliserad värld, blir gränsöverskridande aktivitet såsom resandet, handeln 
och samarbeten mellan gränsländer allt smidigare (Weidenfeld, 2013). 
Således för gränsturismen med sig ekonomisk vinning och jobb i en 
destination (Hampton, 2010). Definitionen för en gränsregion är att det måste 
vara ett område som har intilliggande territorier som tillhör olika nationer. En 
gränsregion påverkas även av det sociala- och ekonomiska livet på grund av 
närheten till en internationell gräns. Gränsregionens storlek, historia eller 
kulturella skiljaktigheter har ingen betydelse i definitionen av en gränsregion 
(Hansen, 1981). 
 
Många studier har gjorts kring gränsturism, däremot är det väldigt få som har 
undersökt en helhetsbild i de bakomliggande motiv som finns för en resa 
över gränserna (Boonchai & Freathy, 2018). Enligt Wang, Dos och Guo 
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(2010) är shopping en av de vanligaste orsakerna för gränsturism, turisten är 
ofta på jakt efter exklusiva lyxprodukter som inte finns i landet de bor i. 
Dock är även shopping av vanliga praktiska saker är vanligt förekommande. 
Murphy et al. (2011) menar att gränsöverskridande turism beror på en flykt 
från de vardagliga rutinerna och skapandet av nya minnen, precis som all 
annan turism.  

Enligt Gelbman & Timothy (2011) kan gränsturismen motiveras genom 
politiska och ekonomiska faktorer länderna emellan, lägre skatt, olika lagar 
och regler. Exempel på detta är Sverige-Norge gränsen där gränsturismen är 
stor, detta beror på de stora prisskillnaderna länderna emellan (Tillväxtverket, 
2017). Timothy och Tosun (2003) Nämner att det finns två hinder som kan 
påverka turismflödet vid två internationella gränser, den ena är fysiska hinder 
som t.ex. murar och andra installationer, och den andra är psykiska hinder 
som t.ex. sociokulturella skillnader.  

I en studie gjord av Stoffelen & Ioannides och Vanneste (2017) framkom det 
att gränsöverskridande turism kan användas för att utveckla ett politiskt 
samarbete mellan länder. Dock är gränsturism mellan länder komplext och 
svårt att upprätthålla. Destinationerna måste balansera mellan satsningar i det 
egna området och satsningar på turismen mellan länderna. Ofta krävs det 
stora satsningar i infrastruktur, vilket blir ett politiskt spel, vem skall betala 
vad? I sin studie vittnar de även om bristfällande informationsflöde mellan 
länder, vilket försvårar planeringsarbetet.  
 
Schengenavtalet mellan de europeiska länderna samt Island, Liechtenstein, 
Norge och Schweiz innebär att du slipper genomgå gränskontroll vid de inre 
gränserna. Dessutom måste samtliga Schengenländer ta bort allt som hindrar 
trafiken från att passera smidigt (Europeiska Kommissionen, 2019). Gränsen 
mellan Sverige och Finland kännetecknas främst av endast gränsdragningar 
på kartor och skyltar som påvisar att du lämnar det befintliga landet (Sveriges 
Riksdag, 1984). 
 
2.3 Stereotyper & fördomar  
 
För att leva upp till de krav och förväntningar turister har, krävs det att både 
de yrkesmän som jobbar med turism samt värdlandet förstår kulturella 
skillnader hos en turist (Albu, 2013). Olika kulturella skillnader påverkar hur 
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en turist beter sig, skillnaderna har en betydande roll i hur turismpolitikens 
planering, utveckling, ledning och marknadsföring utspelar sig.  
 
Kulturella stereotyper kring ett helt land är särskilt motståndskraftiga mot 
tidens verkan. Detta eftersom stereotyper ofta går vidare i arv, i barndomen 
påverkas barnets uppfattning starkt av föräldrarnas åsikter och attityder. Har 
en individ skapat en stereotypisk bild av t.ex. ett land redan i sin barndom, är 
det väldigt svårt att förändra individens uppfattning. Länder är ofta något 
individer skaffar stereotyper kring, landets invånare och landet i sig 
kategoriseras ofta kring fördomar, som sedan skapar en viss typ av attityd till 
landet, trots att individerna ofta inte ens besökt landet i fråga. Därför kan 
stereotyper leda till en falsk och felaktig bild av en destination eller land. De 
stereotypa bilderna är något som byggts upp under flera år, vad rapporteras i 
medierna kring landet, hur har turister upplevt landets kultur, hur bra är 
kvalitén på landets service, detta år frågor som påverkat ett lands image 
(Albu, 2013)  
 
Ett lands image formas utav dess kultur, värderingar, historia och traditioner, 
men formas också enligt hur bra kvalitén är på service gentemot turister. Ett 
lands image tar ofta många år att formas men får turister positiva erfarenheter 
av landet över tid, förbättras också imagen, får de däremot negativa 
erfarenheter, förstörs landets image. Effekten av negativa erfarenheter kan 
även ha ett dåligt inflytande på individer som inte ens besökt destinationen 
(Albu, 2013). Enligt Albu (2013) är därför landets image viktig, eftersom det 
är en faktor individer tar i beaktande när de väljer resedestination.  
 
Enligt Hallberg (1999) finns det två stereotyper, en som är sluten och en som 
är öppen. I en öppen stereotyp, är individen öppen för att ändra sin attityd 
gentemot landet. I en sluten stereotyp är individen väldigt låst i sin stereotypa 
uppfattning, vilket gör det svårt att ändra dessa individers förutfattade 
meningar, även om de i många fall visar sig vara felaktiga. I en sluten 
stereotyp besöker individen ett land med sina förutfattade meningar, vilket 
ofta gör att personen är stängd till nya intryck som eventuellt skulle förändra 
personens bild av landet (Hallberg, 1999).  

3. Metod  
 
I en kvantitativ studie, samlas oftast data in via enkäter med slutna alternativ, 
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informationen fås ofta i form av siffror, som sedan bör analyseras för att 
beskriva, förklara och bevisa samband. I en kvalitativ studie, består oftast 
data av ord och texter, som samlas in via t.ex. intervjuer och enkäter med 
öppna svar. Informationen analyseras sedan för att få en djupare förståelse 
kring det aktuella forskningsområdet (Bryman, 2001).  
 
I och med att denna studie både undersöker resmönster som är kvantitativt 
präglat, men även attityder som är kvalitativt, där respondenterna får uttrycka 
sig fritt i öppna frågor, anses metodologin mixed methods som lämplig. 
Mixed methods metodologin innebär att både ett kvalitativt och kvantitativt 
tillvägagångsätt används. 
 
”It recognizes the importance of traditional quantitative and qualitative 
research but also offers a powerful third paradigm choice that often will 
provide the most informative, complete, balanced, and useful research 
results.” (Johnson, 2007, p. 129).  
 
Johnson (2007) menar alltså att mixed methods är ett bra tredje alternativ 
som kan användas istället för de traditionella kvalitativa och kvantitativa 
tillvägagångssättet. Genom att kombinera de två, kan forskaren få en djupare 
förståelse, samtidigt som samband kan förklaras eller bevisas. 
 
3.1 Etiska överväganden  
 
Att bedriva forskning är en nödvändighet för samhällets utveckling, för att 
skydda individers integritet finns det några allmänna krav (Vetenskapsrådet, 
2012). 
 
Informationskravet: Forskaren måste upplysa undersökningsdeltagarna om 
vad deras uppgift är i projektet och vilka regler som gäller för dem. Det 
måste även framkomma att deltagandet är av egen fri vilja.  
 
Konfidentialitetskravet: Ifall personuppgifter samlas in, måste forskaren 
förvara uppgifterna så att ingen utomstående kan ta del av dem. Forskaren 
måste garantera deltagarnas anonymitet. 
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Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter skall endast användas till avsedd 
forskning, de får inte nyttjas i kommersiellt bruk. 
(Vetenskapsrådet, 2012)  
 
Även Veal (2001) betonar att etik en viktig aspekt i en social undersökning, i 
och med att denna undersökning behandlar individers resmönster och 
attityder, kan den anses som en social undersökning. Även om studiens syfte 
är okontroversiellt, är det viktigt att vara medveten om vad som är etiskt rätt 
och agera enligt det. Dessa allmänna krav har även tillämpats på denna 
studie, enkätrespondenterna har informerats vad studien handlar om samt att 
deltagandet är av egen vilja. Respondenternas identitet går ej att ta fasta på, 
samt att de insamlade uppgifterna endast används till denna studie, ingen 
annan har möjlighet att ta del av dem.  
 
3.2 Utformning av enkät 

Enkäten består utav 36 frågor och följer många av vetenskapsrådets allmänna 
krav för att skydda individers integritet. I enkäten får respondenterna välja ett 
av de förutbestämda alternativen, i vissa frågor finns även möjligheten att 
välja flera alternativ. I en del frågor har även respondenterna möjlighet att 
fylla i sitt eget svar, så kallade öppna frågor. Öppna frågor ger ofta mer 
information än de slutna, däremot kräver ofta öppna frågor mera 
efterbearbetning (Dyste & Borlie, 1996). Även Ornstein (1998) menar att 
svar från öppna frågor ofta är svårhanterliga, respondenterna kan uppge 
irrelevanta, komplexa svar som är svåra att klassificera. 

Enkäten är uppdelad i två sektioner, varav första behandlar mera allmänna 
frågor kring hur och varför respondenterna reser. Sektion två fokuserar på 
frågor kring resandet mellan Finland och Sverige, samt frågor kring attityd 
och uppfattning gentemot varandra. Sektion ett börjar med att fråga efter kön, 
ålder och boendeort, för att se ifall urvalet stämmer överens med 
populationen i de aktuella regionerna. Sektion ett frågar sedan efter 
resmönster, där frågorna utformats med hjälp av push - pull ramverket. 
Exempel på frågor i enkäten som utformats för att ta reda på push faktorerna 
är ”vad motiverar dig att resa? Och vad var den primära reseorsaken för dina 
tre senaste utlandsresor?”. Exempel frågor som utformats för att ta reda på 
pull faktorer är ” Hur mycket håller du med om följande påståenden?”, där 
respondenterna får svara på hur viktigt kultur, transportmöjligheter, restid, 
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höga priser etc. Respondenterna fick även svara på frågan ”hur viktigt är 
följande faktorer vid val av resmål”, där de fick uppge hur viktigt bra boende, 
kulturliv, shoppingutbud, väder, säkerhet etc. är för valet av destination.  

I och med studiens syfte och undersökningsgrupp, var det en nödvändighet 
att utveckla två enkäter, en som riktar sig till västerbottningar och en som 
riktar sig till österbottningar. Frågorna i sektion ett är samma i båda 
enkäterna, det som skiljer dom åt är att enkäten som riktas till österbottningar 
är skriven både på finska och svenska, medans den som riktas till 
västerbottningar endast är på svenska. Sektion två har samma grund, däremot 
frågar den västerbottniska enkäten efter deras attityd och resemotiv till 
Finland, och den österbottniska enkäten frågar efter finländarnas attityd och 
resemotiv till Sverige.  

3.3 Datainsamling 

För att nå ut till så många som möjligt under en begränsad tid, publicerades 
den västerbottniska enkäten i Facebook gruppen Umeå tipsgrupp. 
Tipsgruppen bestod vid tillfället utav 25 933 medlemmar, och majoriteten av 
medlemmarna bor i Västerbotten län. Enkäten publicerades i gruppen och var 
öppen under fem dygn, under dessa fem dygn fick enkäten totalt 165 
respondenter. Den österbottniska enkäten publicerades i tre stycken grupper, i 
och med att ingen grupp i Österbotten når upp till lika stort antal medlemmar 
som Umeå tipsgrupp. De tre grupperna är Malax, Petalax och Puskaradio 
Vaasa, Malax gruppen bestod utav 1549 medlemmar, Petalax bestod utav 
1229 medlemmar och Puskaradio Vaasa bestod utav 17389 medlemmar vid 
tidpunkten som enkäten publicerades. Majoriteten av medlemmarna i dessa 
grupper bor i Österbotten, dessutom hade Puskaradio Vaasa som krav att man 
skall vara bosatt i Österbotten för att få medlemskap i gruppen. Enkäten 
publicerades samtidigt i alla tre grupper och var öppen under fem dygn, 
under dessa fem dygn fick enkäten totalt 568 respondenter. Samtliga grupper 
valdes ut för att få ett stratifierat urval, vilket enligt Stukát (1993) innebär att 
man försäkrar sig om att vissa grupper blir representerade i urvalet, vilket i 
detta fall var individer boendes i Österbotten eller Västerbotten region.   
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3.4 Data bearbetning   
 
Enkäten genomfördes med webbsidan Easyquest, där enkätdata i efterhand 
kan laddas ner till Excel. Första steget var att sammanställa svaren från båda 
enkäterna i tabeller och grafer. Tabeller och grafer är en viktig del av 
presentationer som baserar sig på statistik. En graf anses ofta som ett 
användbart verktyg i att presentera statistik tydligt och enkelt (SCB, 2014). I 
enkäten finns det frågor som har öppna svarsalternativ såsom t.ex. ”Vad är 
det första du tänker på när du hör Finland”. Vilket innebär att majoriteten av 
respondenterna ger olika svar. För få data från de öppna frågorna 
användningsbar, kodades svaren om till siffror. Alla liknande t.ex. negativt 
betonade svar, tilldelades siffran 1, alla positivt betonade svar, tilldelades 
siffran 2. Svarsalternativ som inte gick att koppla till någon större kategori, 
sattes i kategorin ”Övrigt”.  
 
I den österbottniska och västerbottniska enkäten svarade 5 % respektive 4% 
att de bor i Övriga Finland och Sverige eller utomlands. I och med att 
uppsatsen behandlar Österbotten och Västerbotten, plockades dessa bort, 
vilket innebär att 27 respondenter i den österbottniska enkäten respektive sex 
från den västerbottniska enkäten plockats bort.  
 
3.5 Metoddiskussion 
 
Även om Facebook är ett billigt och snabbt sätt att få många respondenter 
snabbt, finns det problem. Först och främst blev bortfallet i båda enkäterna 
väldigt högt, i enkäten riktad mot Västerbotten, svarade endast 165 personer 
av de totalt 25 933 som är medlem i gruppen. Bortfallet i enkäten riktad mot 
Österbotten är lite bättre men fortfarande väldigt högt, där 568 personer 
svarade av de totalt 20 167 som är medlem i grupperna. Enligt SCB (2016) 
innebär bortfall att den slumpmässiga osäkerheten blir större, vilket leder till 
sämre precision. Ett stort bortfall innebär även en större risk för missvisande 
statistik. Däremot är det svårt att sätta en gräns över hur stort bortfallet får 
vara, det intressanta är hur bortfallet påverkar statistiken. Problematiken i 
denna studie är att det finns väldigt lite information om bortfallet, det går inte 
att säga vad bortfallet beror på eller hur det påverkar statistiken. I och med 



 16 

detta har inte heller någon metod använts för att hantera bortfallen, resultatet 
presenteras som de är. Detta är givetvis inte optimalt och innebär att 
felmarginalen kan vara väldigt hög. För att göra resultatet representativt, hade 
det varit med fördel att göra regressionsanalyser. Med hjälp av en 
regressionsanalys hade korrelation och mellan olika scenarion endera 
bevisats eller förkastas.  
 
I enkäten finns några få frågor som frågar efter ålder, kön och boendeort, för 
att få koll på urvalet, dock tas ej t.ex. socioekonomiska faktorer i beaktande. 
Denna typ av information hade varit bra att få kring urvalet, eftersom resor 
bland annat kräver tid och pengar. Det finns även en skevhet i resultatet, 
majoriteten av respondenterna i båda enkäterna är kvinnor. Detta fenomen 
kan delvis förklaras med hjälp av Lindén-Boström & Persson (2010) studie, 
som visar att kvinnor har större svarsfrekvens än vad män har i 
enkätundersökningar. Dock bör läsaren känna till att skevheten kan ha en 
effekt på resultatet som visas i denna undersökning.  
 
Att använda Facebook som verktyg för att samla in data tåls också att 
diskuteras. Denna studie ämnar att undersöka Österbotten och Västerbotten, 
och har använt Facebook grupper som återfinns inom dessa regioner som 
grund för resultatet. På grund av detta finns det egentligen tre olika 
kategorier, Österbotten och Västerbotten, medlemmarna i Facebook 
grupperna och de som faktiskt svarade på enkäten. Går det att göra 
påståenden kring Österbotten och Västerbotten baserat på vad 733 
respondenter svarat i grupper som består av totalt 46 100 personer? Går det 
att göra påståenden kring individerna i grupperna eller går det endast att göra 
påståenden på de 733 personerna som svarat på enkäten? Det är viktigt att 
läsaren också är medveten om detta, även om studien ämnar sig åt att göra 
påståenden kring Österbotten och Västerbotten, kan studien endast med 
säkerhet säga hur de 733 respondenterna reser och vad deras attityder är. All 
tolkning i resultatet på Österbotten och Västerbotten region är endast 
spekulationer, som baseras på urvalet som gjorts.  
 

We strongly encourage our fellow social scientists to not only train themselves 
in modern computational methods, but to immerse themselves in new human 
environments, including Facebook. These digital arenas offer new 
opportunities for social science research and new challenges for researchers in 
their own right. Additionally, with proper training, psychologists and others 
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can conduct studies at a lower cost and larger scale than ever before. (Kosinski 
et al, 2016, Conclusion) 

 
Trots de många problem som finns med att använda Facebook som verktyg, 
menar Kosinski (2016) i citatet ovanför att flera forskare borde anamma nya 
tillvägagångsätt, t.ex. genom att använda Facebook. Med hjälp av Facebook 
går det att utföra stora studier till låg kostnad. Vore det inte för studiens 
avgränsningar i form av tid och ekonomiska medel, hade Facebook 
fortfarande använts, dock på ett annat sätt. Genom att använda sig av 
Facebook betalda annonseringar, kan man rikta in sig till olika målgrupper. I 
det scenario, hade studien haft möjlighet att ta t.ex. olika åldrar och 
socioekonomiska faktorer i beaktande, och sett till att representerar 
populationen i Österbotten och Västerbotten. Genom detta tillvägagångsätt 
hade även bortfallet minskat samt kunskapen kring bortfallet ökat, vilket 
hade gjort att felmarginalen minskat och resultatet i studien blir mera precist.  
 
Det finns även för och nackdelar med att använda sig av en 
enkätundersökning för att ta fram data. Fördelen är att undersökningen kan 
göras på ett stort geografiskt område samt göras på ett stort urval. Känsliga 
frågor får också ärligare svar i en enkät, eftersom respondenter slipper den 
mänskliga kontakten. En nackdel är att en enkät inte kan ändras efter att den 
publicerats och respondenter angivit svar, dessutom försvinner möjligheten 
till följdfrågor. Kroppsspråk är en viktig del i hur människor kommunicerar, 
även denna faktor faller bort i en enkät, och kan innebära att viktig 
information utlämnas (Repstad, 2007). Även om en enkätundersökning 
innebär en del nackdelar, ansågs det tillvägagångssättet som det enda rätta för 
studiens syfte. Tillvägagångsättet hur de öppna frågorna kodats för att få fram 
en summering kan också anses vara problematiskt. Först och främst har 
kodningen utförts av mig, skribenten av denna studie, vilket gör att 
objektiviteten kan ifrågasättas. Det är även svårt att veta exakt vad 
respondenterna menar i de öppna frågorna, tolkar jag som författare deras 
svar rätt eller menar de någonting annat? Exempel på hur detta kan 
misstolkas är när klassificeringar gjordes, bland annat har kategorin ”allmänt 
positivt” skapats, det som jag tolkar som positivt, kanske inte var det 
respondenten menade.  
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4. Resultat & Diskussion  
 

 
Figur 1. Boendeort hos respondenterna, angivet i procent. (n= 568 (Österbotten) och n=165 Västerbotten))  

Av de totalt 568 respondenterna i den finländska enkäten, är 95 % från 
Österbotten, 4 % från övriga Finland och 1 % bor utomlands. Av de totalt 
165 respondenterna i den svenska enkäten, kom 96 % från Västerbotten, 3 % 
från övriga Sverige och 1 % bor utomlands. 
 

 
Figur 2. Fördelningen mellan de österbottniska respondenternas modersmål, Angivet i procent. (n=568) 

I den österbottniska enkäten tillfrågades respondenterna vilket modersmål de 
har. Majoriteten av de svarande uppger att de har svenska som modersmål, 
vilket tyder på att flera finlandssvenskar än finnar har deltagit i enkäten. 
Finnar definieras vanligtvis med det finska språket och den finska kulturen.  
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Tabell 1. Åldersfördelning bland respondenterna, angivet i procent och totala antalet respondenter. 

. 

Ålder österbottningar 
K 

Ålder västerbottningar  
K2 

  Frequency Percent % Frequency Percent %  
0-15 1 0,2% 1 0,6% 
16-24 92 17,0% 41 25,8% 
25-34 123 22,7% 53 33,3% 
35-44 107 19,8% 27 17,0% 
45-54 116 21,4% 27 17,0% 
55-64 67 12,4% 8 5,0% 
65-74 30 5,6% 2 1,3% 
75-84 5 0,9% 0 0,0% 
Total 541 100,0 159 100% 

 
För att ta reda på hur åldersfördelningen skiljer sig åt frågades efter 
respondenternas ålder. I tabell 1 framgår att respondenternas åldrar skiljer sig 
marginellt, där de västerbottniska respondenterna är något yngre i medeltal.  
Majoriteten av respondenterna är mellan åldrarna 16-54, vilket kan ses som 
ett tecken på en bra fördelning, i och med att det stämmer bra överens med 
Sveriges befolkningspyramid (Scb, 2019). Däremot går det att diskutera ifall 
den något högre åldern bland österbottningarna, har påverkat jämförelsen 
mellan de två. Enligt Carstensen (1995) spenderar man mera tid på aktiviteter 
som bidrar till ens egna välmående ju äldre man blir. Yngre människor 
tenderar att spendera tid på saker som de kommer ha nytta av i framtiden, 
t.ex. utbildning. Välmående korrelerar ofta med lycka, enligt Bhattacharjee & 
Mogilner (2013) är det bästa sättet att uppnå lycka, att uppleva saker och 
resa. Detta är en faktor som i viss mån kan ha påverkat resultatet, i och med 
att respondenterna i den Österbottniska enkäten hade en högre ålder.  
 
Tabell 2. Könsfördelning bland respondenterna, angivet i antal och procent. 

  
Kön 
österbottningar   

Kön 
västerbottningar    

  Frequency Percent %  Frequency Percent %  
Annat 3 0,6% 0 0,0% 
Kvinna  408 75,4% 132 83,0% 
Man 130 24,0% 27 17,0% 
Total 541 100,0% 159 100,0% 
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I enkäten riktad åt österbottningar bestod majoriteten, 75,4 % eller 408 
respondenter av kvinnor och 24 % eller 130 respondenter av män. Liknande 
siffror ses i enkäten riktad till västerbottningar där 83 % eller 132 
respondenter var kvinnor och 17 % eller 27 män.  
 

 
Bild 1. Skillnader i hur män och kvinnor reser. (Collins & Tisdell 2002) 
 
Den ojämna könsfördelningen är givetvis något som bör tas i beaktande vid 
tolkning av resultat, däremot har både män och kvinnor liknande resmönster. 
Enligt Collins & Tidsell (2002) är den största skillnaden över hur män och 
kvinnor reser affärsrelaterat, i övrigt är reseorsakerna liknande. I och med att 
affärsresor är en obetydlig del av denna studie, bör den snedfördrivna 
könsfördelningen inte påverka resultatets utkomst allt för mycket (bild 1).  
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4.1 Österbottningar och västerbottningars resmönster  

 

Figur 3. Vart reser oftast österbottningar och västerbottningar på semester? Angivet i procent. (n= 541 (Österbotten) 
och n= 159 (Västerbotten)) 

I enkäten tillfrågades respondenterna frågan ” När du semestrar utomlands, 
vart brukar du oftast resa?” Både österbottningarna och västerbottningarna 
semestrar främst inom Europa när de reser utomlands. Resandet till 
Australien, Afrika, Nord, Syd och Centralamerika är nästan obefintlig bland 
österbottningarna, endast 2,3 % av respondenterna uppger att de oftast 
semestrar till de destinationerna. Något högre men väldigt liknande siffror ses 
bland de västerbottniska resenärerna, där uppger 4,2 %  att de oftast reser till 
Australien, Afrika, Nord, Syd och Centralamerika (Figur 3).  
 
Orsaken kring varför den absoluta majoriteten av österbottningar och 
västerbottningar reser inom Europa har flera förklaringar. En bidragande 
faktor är att det är simpelt att resa inom Europa, alla europeiska länder är 
tvungen att ta bort allt som hindrar en smidig passage inom dess gränser 
(Europeiska Kommissionen, 2019). Resetiden kan även vara en förklaring, 
resetiden till Asien, Australien, Afrika, Nord, syd och Centralamerika är 
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generellt längre än vad den är till de europeiska länderna. västerbottningar 
tenderar att resa till andra ställen än Europa i större utsträckning än vad 
österbottningarna gör (Figur 3). I figur 8 och 9 framgår det att drygt 50 % av 
österbottningarna helt och hållet eller huvudsakligen med om att lång resetid 
gör att de undviker vissa destinationer. Västerbottningarna ser inte lång 
resetid som ett lika stort hinder för att resa till en destination, 35 % håller helt 
och hållet eller huvudsakligen med om att lång resetid gör att de undviker 
vissa destinationer.  
 

 
Figur 4. I snitt hur många utlandssemestrar åker österbottningar och västerbottningar varje år, angivet i procent. (n= 
541 (Österbotten) och n= 159 (Västerbotten)) 

I enkäten tillfrågades respondenterna frågan ”I snitt, hur ofta reser du på en 
utlandssemestrar årligen?”. Igen ses stora likheter bland österbottningarna 
och västerbottningarna, där största delen reser 1-2 gånger per år. I övrigt reser 
österbottningarna något mera än vad västerbottningarna gör och har högre 
svarsfrekvens på samtliga alternativ förutom ”aldrig” (Figur 4).  
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Figur 5. Med vem reser oftast österbottningar och västerbottningar på semester med, angivet i procent. (n= 541 
(Österbotten) och n= 159 (Västerbotten)) 

I enkäten tillfrågades respondenterna frågan ”Vem reser du oftast med”. 
Baserat på respondenternas svar går det att påstå att både österbottningarna 
och västerbottningarna främst reser med sin familj och partner. Att resa 
ensam är inte lika vanligt (Figur 5). 
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Figur 6.  Vad är den primära reseorsaken för österbottningarnas och västerbottningarnas tre senaste utlandsresor? 
Angivet i procent. (n= 541 (Österbotten) och n= 159 (Västerbotten)) 

I enkäten tillfrågades respondenterna frågan ”Vad var den primära 
reseorsaken för dina tre senaste resor?” Avkoppling och hälsa är den 
vanligaste reseorsaken bland österbottningarna och västerbottningarna. 
Utöver det är de primära reseorsakerna väldigt liknande bland 
destinationerna, förutom att kultur inte är lika vanligt för Österbottningar och 
affärsrelaterade reseorsaker inte är lika vanligt för Västerbottningarna (Figur 
6). Respondenterna hade även möjlighet att skriva sitt egna svarsalternativ 
ifall de hade andra primärorsaker, dock var det för små antal och utsprida 
svar för att ta med alla, därav hamnar dessa svar i ”övrigt” 
 
Att österbottningar har större antal respondenter vars primärsyftet bakom 
resan varit affärsrelaterat, kan förklaras med Collins & Tisdell (2002) som 
kom fram till att största skillnaden i varför män och kvinnor reser, var 
affärsrelaterat (Bild 1). Den österbottniska enkäten hade 24 % manliga 
respondenter jämfört med den västerbottniska som hade 17 % manliga 
respondenter. Större antal västerbottningar än österbottningar uppger att 
kultur varit den primära orsaken bakom deras resa, en potentiell förklaring till 
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detta kan vara att västerbottningarna ser mindre hinder i att resa till en 
destination med okänd kultur jämfört med österbottningarna (Figur 8 och 9).  
 
 

 
Figur 7. Vad motiverar österbottningar och västerbottningar att resa? Angivet i procentform. (n=159) 

I enkäten tillfrågades respondenterna frågan ”Vad motiverar dig att resa?”  
Som framgår i figur 7 är behovet att fly vardagen det främsta motivet för 
österbottningar, följt av behovet att upptäcka nya platser. För 
västerbottningar är det behovet att upptäcka nya platser den främsta motivet 
bakom en resa, följt av behovet att fly vardagen. Behovet att lära sig nya 
saker och träffa nya människor anser inte österbottningarna och 
västerbottningarna vara lika viktiga faktorer.  
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Figur 8. Undviker österbottningar vissa resmål på grund av okända kulturer, okända språk, dålig transportmöjlighet, 
hög resekostnad, höga priser på destinationen eller lång restid? Angivet i procent. (n=529)  
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Figur 9. Undviker västerbottningarna vissa resmål på grund av okända kulturer, okända språk, dålig 
transportmöjlighet, hög resekostnad, höga priser på destinationen eller lång restid? Angivet i procent. (n=159)  

I enkäten fick respondenterna svara hur mycket de håller med om följande 
påståenden. De fick välja mellan alternativen ”Instämmer helt och hållet, 
instämmer huvudsakligen, neutral, instämmer huvudsakligen inte, instämmer 
inte alls”. Delfrågorna bestod av ifall andra/okända kulturer, andra/okända 
språk, dålig transportmöjlighet, hög resekostnad, höga priser på destinationen 
eller lång restid, påverkar deras val av resmål. För att få en tydlig bild av 
resultatet summerades ”instämmer helt och hållet” och ”instämmer 
huvudsakligen ihop, och även ”instämmer inte alls” och ”instämmer 
huvudsakligen inte”. 
 
Många österbottningar och västerbottningar uppger att hög resekostnad och 
höga priser på destinationen gör att de undviker vissa resmål. Lång restid, 
okända kulturer och okända språk är däremot större hinder för österbottningar 
än västerbottningar (Figur 8 & 9).  
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De Nordiska länderna delar en gemensam kultur och historia och har 
samarbeten genom t.ex. det Nordiska rådet (Norbert, 2010). Drygt 26 % av 
österbottningarna upplevde okända kulturer som ett hinder för vissa resmål, 
jämfört med västerbottningarna där 11 % upplevde samma sak. I alternativet 
”Lång restid” har österbottningarna och västerbottningarna också olika 
preferenser. Österbottningarna upplever att lång restid är ett större hinder för 
vissa resmål än vad västerbottningarna gjorde. Vasa och Umeå har bekant 
kultur, och för det mesta är det smidigt, snabbt och enkelt att resa dit. Detta 
kan vara en förklarande faktor till att österbottningar i större utsträckning 
reser till Västerbotten än tvärt om.  
  

 
Figur 10. Hur viktigt är faktorerna boendemöjlighet, natur, kulturliv, shoppingutbud, renlighet, aktivitetsutbud, säkerhet 
och väder vid val av resmål för österbottningar? Angivet i procent. (n=533)  
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Figur 11. Hur viktigt är faktorerna boendemöjlighet, natur, kulturliv, shoppingutbud, renlighet, aktivitetsutbud, säkerhet 
och väder vid val av resmål för västerbottningar? Angivet i procent. (n=159) 

I enkäten fick respondenterna svara på hur viktigt följande faktorer är vid val 
av resmål. Respondenterna fick välja mellan alternativen ”Mycket viktigt, 
viktigt, neutralt, inte viktigt och inte alls viktigt”. Delfrågorna bestod av hur 
viktigt boendemöjlighet, natur, kulturliv, shoppingutbud, renlighet, 
aktivitetsutbud, säkerhet och väder är vid val av resmål. För att få en tydlig 
bild av resultatet summerades ”mycket viktigt” och ”viktigt” ihop, och även 
”inte viktigt alls” och ”inte viktigt”.  
 
Precis som i många andra jämförelser med österbottningar och 
västerbottningar ses stora likheter. Säkerhet, boendemöjligheter och väder 
anses vara viktiga faktorer för respondenterna i båda regionerna. Renligheten 
på en destination är något viktigare för österbottningarna, medans 
aktivitetsutbud och kulturlivet är något viktigare för västerbottningarna 
(Figur 10 & 11). 
 
 

86
,1

%

83
,7

%

70
,9

%

54
,0

%

54
,0

%

53
,4

%

42
,4

%

29
,6

%

9,
1% 12

,1
%

18
,8

% 31
,5

%

32
,1

%

32
,1

%

37
,0

%

27
,9

%

4,
8%

4,
2% 10

,3
%

14
,5

%

13
,9

%

14
,5

%

20
,6

%

42
,5

%

B O ENDEM
Ö J L

I G
H E T

SÄK ERHE T

VÄDER

AK T I V
I T

E T SU TBUD

REN L I G
H E T

KU L TUR

NATUR

SHOPP IN
G

H U R  V I K T I G T  Ä R  F Ö L J A N D E  F A K T O R E R  V I D  V A L  A V  R E S MÅ L  F Ö R  
V Ä S T E R B O T T NI NG A R ?  

Viktigt Neutral Inte viktigt



 30 

4.2. Upplever österbottningar och västerbottningar fördomar gentemot 
varandra och påverkar det resandet mellan destinationerna?   
 

   
Figur 12. Hur intresserad är österbottningarna av att lära känna de Nordiska ländernas kultur? Angivet i procent. 
(n=527)  

I enkäten fick respondenterna svara på hur intresserade de är att lära känna de 
nordiska ländernas kultur. Respondenterna fick välja mellan alternativen 
”väldigt intresserad, intresserad, neutral, inte intresserad och väldigt 
ointresserad”. För att få en tydlig bild av resultatet summerades ”väldigt 
intresserad” och ”intresserad” ihop, och även ”väldigt ointresserad” och ”inte 
intresserad”.  
 
Som framgår i figur 12, är intresset för att lära känna de Nordiska ländernas 
kultur bland österbottningarna generellt sett stort. Det största intresset riktas 
mot Norge och Island där 83,8 % respektive 81,7 % anser att de är 
intresserade av länderna. Intresset för Sverige och Danmark är relativt 
liknande, något färre anser att de inte är intresserade av Sverige jämfört med 
Danmark. Intresset för det egna hemlandet är lägst bland alla nordiska länder, 
däremot är det stort antal som valde alternativet neutralt.   
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Figur 13. Hur intresserad är västerbottningarna av att lära känna de Nordiska ländernas kultur? Angivet i procent. 
(n=159) 

Resultatet som framgår i figur 13 är baserat på samma frågeställning som 
ovanstående text. Västerbottningar visar inte lika stort intresse gentemot de 
nordiska länderna som österbottningarna gjorde, med undantag för Island. 
Intresset för Norge är även något större än vad det är för Danmark, och det 
egna landet Sverige. Intresset för Finland är lägst medans ointresset är högst. 
Precis som i figur 12 var det många respondenter som valde alternativet 
neutralt för det egna landet.  
 
Trots att intresset för Island är störst, är Island det land som svenskar reser 
minst till bland de Nordiska länderna (Andersson, 2019). Enligt Silvia (2001) 
väcks intresse för saker som liknar det bekanta men fortfarande är märkbar 
annorlunda än det vi upplever vanligen. Stort intresse men lågt inresande 
stämmer även överens med Norge, dit ett relativt stort intresse riktas bland 
västerbottningarna, trots att resor till Danmark och Finland är vanligare. 
Västerbottningarna finner Finland som det minst intressanta Nordiska landet, 
trots detta är Finland på en andra plats för det svenska resandet inom Norden, 
endast Danmark har flera inresanden (Andersson, 2019). 
 
Tabell 3. Hur många av de österbottniska respondenterna har besökt Sverige och Umeå? 

Har du besökt Sverige?   Antal Procent %  
Ja 536 99% 
Nej 5 1% 
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Har du besökt Umeå?   Antal  Procent %  
Ja 516 95% 
Nej 25 5% 

 
Tabell 4. Hur många av de västerbottniska respondenterna har besökt Sverige och Umeå? 

Har du besökt Finland?   Antal Procent %  
Ja 136 86% 
Nej  23 14% 
Har du besökt Vasa?   Antal Procent %  
Ja  108 68% 
Nej  51 32% 

 
Av de österbottniska respondenterna uppger 99 % att de besökt Sverige och 
95 % uppger att de besökt Umeå. Av de västerbottniska respondenterna 
uppger 86 % att de besökt Finland och 68 % uppger att de besökt Vasa. 
Respondenternas svar reflekterar Wasalines passagerar siffror där finländarna 
stod för cirka 70 % och svenskarna 30 % (Wasaline, 2019). Trots att 
västerbottningarna gör mindre resor till Finland, är det ändå 86 % av dem 
som besökt landet (Tabell 3 och 4). Detta tyder på att ointresset för Finland 
som presenterades i figur 13 inte stämmer överens med hur det verkliga 
resandet ser ut. Av de fem personerna som inte besökt Sverige, har tre 
stycken finska som modersmål. Tidigare i texten beskrevs det hur 
finlandssvenskar känner samhörighet med Sverige. Räknar man bort de med 
finskt modersmål, är det endast en halv procent av österbottningarna med 
svenskt modersmål som ej besökt Sverige. Detta tyder på att samhörigheten 
finlandssvenskarna känner med Sverige, gör dem väldigt benägna att också 
besöka landet. De tre personer med finskt modersmål som inte besökt landet, 
upplever inte att det finns fördomar gentemot Sverige, och svarar samtidigt 
att de är intresserad av Sveriges kultur.  
 
Tabell 5. Vad är det första österbottningar tänker på när de hör ”Sverige? Angivet i antal och procent 

Vad förknippar österbottningar med Sverige?  Antal Procent %  
Allmänt Positivt  105 22,4% 
Nära grannland  71 15,2% 
Stockholm 47 10% 
Svenska språket  47 10% 
Släkt och vänner  44 9,4% 
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Hockey 24 5,1% 
Allmänt negativt  20 4,3% 
Umeå  19 4,1% 
Snus  12 2,6% 
Kungafamiljen  10 2,1% 
övrigt  69 14,8% 
Totalt  468 100% 

 
Österbottningarna fick i enkäten svara på vad de förknippar Sverige med, 
svarandes med sina egna ord. I tabell 5 ses en summering av de tio mest 
förekommande förknippningarna österbottningar gör med Sverige. 105 eller 
22 % av respondenterna förknippar Sverige med någonting positivt, många 
tyckte att svenskar är väldigt trevliga och att det är ett inbjudande land med 
hög standard. Högt uppe på listan återfinns förknippningar som grannland, 
Stockholm, svenska språket samt släkt och vänner. 20 eller 4 % av 
respondenterna förknippar Sverige med någonting negativt, flera ansåg att 
svenskarna är övertrevliga och oseriösa samt att landet känns otryggt. Andra 
förknippningar som var återkommande var hockey, snus och kungafamiljen. 
69 eller 15 % av svaren gick inte att klassificera i någon kategori och räknas 
därför som övriga svar.  
 
Tabell 6. Vad är det första västerbottningar tänker på när de hör ”Finland”? Angivet i antal och procent. 

Vad förknippar västerbottningar med Finland?  Antal Procent %  
Bastu 30 20% 
Sjöar 13 8,7% 
Svårt språk  11 7,3% 
Wasaline 11 7,3% 
Släkt och vänner  10 6,7% 
Alkohol  10 6,7% 
Allmänt negativt  9 6% 
Mumin  9 6% 
Vasa 9 6% 
Allmänt positivt 7 4,7% 
Övrigt  31 20,7% 
Totalt  150 100% 

 
Precis som österbottningarna, fick västerbottningarna svara på vad de 
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förknippar Finland med, svarandes med sina egna ord. I tabell 6 ses en 
summering av de tio mest förekommande förknippningarna västerbottningar 
gör med Finland. 30 eller 20 % av respondenterna förknippar Finland med 
Bastu. Andra förknippningar som förekom var sjöar, svårt språk, Wasaline, 
släkt och vänner alkohol och allmänt negativt. 9 respondenter eller 6 % 
förknippar Finland med ogästvänliga, knivslagsmål och misshandel. 7 
respondenter eller 5 % förknippade Finland med någonting positivt, fin natur 
och trevligt land. 31 eller 21 % av svaren gick inte att klassificera i någon 
kategori och räknas därför som övriga svar.  
 

  
Figur 14. Vilket intryck fick österbottningarna och västerbottningarna efter att ha besökt Finland respektive Sverige? 
Angivet i procent. (n=538 (Österbotten) och 139 (Västerbotten)) 

 
Respondenterna tillfrågades vilket intryck de fick av Finland/Sverige efter sin 
senaste vistelse där. Respondenterna fick välja mellan alternativen ”fick ett 
väldigt bra intryck, fick ett bra intryck, neutralt, fick ett dåligt intryck, fick ett 
väldigt dåligt intryck och har inte besökt Finland/Sverige”. För att få en 
tydlig bild av resultatet summerades ”fick ett väldigt bra intryck” och ”fick 
ett bra intryck” ihop, och även ”fick ett väldigt dåligt intryck” och ”fick ett 
dåligt intryck”.  
 
I figur 14 framgår det att väldigt få österbottningar har fått ett dåligt intryck 
grannlandet efter ett besök. 1,6 % av de österbottniska respondenterna och 
3,8 % av de västerbottniska uppger att de fått ett dåligt intryck. Däremot har 
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österbottningar generellt sett fått en bättre upplevelse av Sverige än vad 
västerbottningar fått av Finland. 87,1 % av österbottningarna anser att de fått 
ett bra intryck av landet. Siffran är lägre bland de västerbottniska 
respondenterna där 63,2 % uppger att de fått ett bra intryck. ”Har ej besökt 
Finland/Sverige” var även ett alternativ som ej tagits med i beaktande vid 
figurerna (Figur 14). 
 

   
Figur 15. Upplever västerbottningar att det finns fördomar gentemot Finland & upplever österbottningar att det finns 
fördomar gentemot Sverige, angivet i procent. (n=159 (Västerbotten) och 541 (Österbotten)). 

I figur 15 framgår det att 65 % av västerbottningarna upplever att det finns 
fördomar gentemot Finland. 39 % av österbottningarna upplever att det finns 
fördomar gentemot Sverige. Fördomar ett ord som är negativt laddat och 
innebär en negativ inställning till saken i fråga (Ne, 2019). 
 
Tabell 5 och 6 visar att österbottningarna har en positivare bild av Sverige än 
tvärt om, cirka 22 % av respondenterna utrycker sig positivt kring landet. 
Bland de västerbottniska respondenterna, är det flera som uttrycker sig 
negativt till landet än positivt. Endast 3,8 % av de som besökt Finland fick ett 
dåligt intryck av landet (Figur 14). Detta tyder på att majoriteten som besöker 
landet, får en trevlig upplevelse, trots att många av dem har stereotypa bilder 
och fördomar gentemot landet. Tillämpas detta till Hallbergs (1999) teori om 
en öppen stereotyp, kan den stereotypa bilden kring Finland förändrats till det 
positiva hos de 63 % västerbottniska respondenterna som fick ett bra intryck 
av landet. 
 
Separerar man österbottningarna mellan de som har svenska som modersmål 
och finska, upplever de med svenskt modersmål i större utsträckning att det 
finns fördomar gentemot Sverige. 47 % av de med svenska som modersmål 
upplever att det finns fördomar jämfört med 21 % av de med finskt 
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modersmål. Detta tyder på att fördomarna de svenskspråkiga 
österbottningarna hyser mot Sverige, inte alls har någon betydelse för hur de 
reser till Sverige, i och med att endast en halv procent av dem aldrig besökt 
Sverige (Tabell 4).  
 

 
Figur 16. Vad var primära reseorsaken bakom österbottningarnas tre senaste resor samt den primära reseorsaken till 
att besöka Sverige. (n=541) 

De österbottniska respondenterna tillfrågades vad den primära reseorsaken 
varit under deras tre senaste resor, samt vad den primära reseorsaken till 
Sverige var. I mångt och mycket liknar primärorsakerna varandra, den 
vanligaste orsaken både allmänt och till Sverige var avkoppling och hälsa, 
även om den skiljer sig en del. Shopping är en vanligare reseorsak till 
Sverige än vad det är allmänt. Alternativet ”Snus” var endast ett alternativ 
vid frågan kring primära reseorsaken till Sverige och förklarar varför det är 0 
% vid reseorsak allmänt (Figur 16).   
 
Enligt Gelbman & Timothy (2011) kan gränsturism kan motiveras av olika 
lagar och regler. I Finland förbjöds snusförsäljning år 1992. Trots förbudet är 
snus fortfarande väldigt vanligt i Finland, med stora delar av befolkningen 
som snusar (Svenska yle, 2018). Att ta sig från Vasa till Umeå och köpa snus 
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där det är lagligt tar tre till fyra och en halvt timme per väg med båten 
Wasaline. Det är så vanligt att göra en ”snus-kryssning” att Wasaline har 
öppnat en snus kiosk vid terminalen i Umeå (VK, 2017). Motiverat av 
ovanstående text fick således snus en egen kategori för att se i hur stor 
utsträckning österbottningarna till Sverige med primär orsaken att köpa snus . 
Slår man dock ihop snus och shopping, innebär det att 30 % av de 
österbottniska respondenterna reser till Sverige för shoppingens skull. Ikea 
öppnade sitt nya varuhus i Umeå år 2016, i samband med Ikea, öppnades 
även Utopia, ett varuhus med över 80 butiker (Avion, 2019). Innan Ikea 
öppnade i Umeå, kämpade Vasa hårt för att företaget istället skulle etablera 
sig i staden (Yle, 2015). Att Umeå besitter ett eftertraktat Ikea samt ett 
relativt nytt varuhus med 80 butiker kan således vara en förklaring varför stor 
andel respondenter uppger shopping som primära reseorsak. Även Wasaline 
kan styrka detta påstående, enligt F. Moliis har öppnandet av Ikea bidragit till 
en stor passagerarökning, ”på marknadsföringsavdelningen brukar vi 
skämtsamt prata om tiden innan Ikea och efter Ikea” (Personlig 
kommunikation 8 maj). 
 

 
Figur 17. Vad var primära reseorsaken bakom västerbottningarnas tre senaste resor samt den primära reseorsaken till 
att besöka Finland, angivet i procent. (n=159) 

30
%

17
%

12
%

11
%

11
%

8% 6% 5%

37
%

16
%

10
%

19
%

4%

8%

4% 2%

A V KOPP L I N
G  &

 H
Ä L SA

B E SÖKA  N
ÄRA  O

CH  K
ÄRA  

SHOPP IN
G  

KU L TUR  
F E S T

S POR T  &
 Ä

V ENT YR

ÖVR IG
T  

A F FÄR S R E LA T E RA T

P R I MÄ R A  R E S E O R S A K E R  I  A L L MÄ NH E T  J Ä MF Ö R T  ME D  R E S E O R S A K  
T I L L  F I N L A N D

Reseorsak till Finland Reseorsak allmänt



 38 

De västerbottniska respondenterna tillfrågades vad den primära reseorsaken 
under deras tre senaste resor varit samt den primära reseorsaken för sitt besök 
i Sverige. Även här ses stora likheter mellan den allmänna reseorsaken och 
reseorsaken till Finland. Alternativet ”fest” är en vanligare reseorsak till 
Finland än i allmänhet för de västerbottniska respondenterna. En eventuell 
förklaring är att svenskarna tror finländarna är väldigt bra på att festa. Media 
spelar en central roll i vår uppfattning, i svenska media hittas otaliga 
nyhetsartiklar, sånger, filmer som stärker bilden av att finländarna dricker 
väldigt mycket sprit (Säkerhetspolitik, 2016). 44 % av respondenterna som 
uppgav ”fest” som resemotiv till Finland, förknippar landet med alkohol 
(Tabell 6). Den stereotypa bilden av att Finland = alkohol avskräcker kanske 
vissa, men kan också vara en motiverande faktor för andra att besöka landet.  
 
  

 
Figur 18. Har de fördomar som österbottningar riktar gentemot Sverige gjort att de undviker att besöka landet, angivet i 
procent. (n=541) 

I enkäten fick de österbottniska respondenterna svara på frågan ifall de 
undviker att besöka Sverige på grund av de fördomar. Alternativen 
respondenterna hade att välja mellan var ”instämmer helt och hållet, 
instämmer huvudsakligen, neutral, instämmer huvudsakligen inte och 
instämmer inte alls”. Majoriteten anser inte att fördomar påverkat deras 
resande till landet, däremot instämmer 2,9 % att det har påverkat deras 
resande till Sverige (Figur 18).   
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Figur 19. Har de fördomar som västerbottningar  riktar gentemot Sverige gjort att de undviker att besöka landet, 
angivet i procent. (n=159) 

Även de västerbottniska respondenterna svarade på frågan ifall de undviker 
att besöka Finland på grund av fördomar. Majoriteten anser inte att fördomar 
påverkat deras resande till landet, däremot anser sex, eller 3,7 % att fördomar 
påverkat deras resande till landet.  

Enligt tabell 4, är det 23 västerbottniska respondenter som inte besökt 
Finland. Av dessa 23 är det 16 som upplever att det finns fördomar mot 
landet (Figur 15). Av dessa 16 är det tre stycken som uppger att fördomarna 
har påverkat deras resande till Finland (Figur 19). Det innebär att cirka 19 % 
av de respondenter som ej besökt landet, men anser att det finns fördomar 
gentemot Finland, upplever att fördomarna påverkar deras resande till 
Finland. Det finns även tre västerbottniska respondenter som besökt Finland, 
men upplever att fördomar påverkar deras resande dit. Samtliga av dessa tre, 
uppger att de fått en ett dåligt intryck av landet, samtliga beskriver Finland 
som ”land med otrevliga människor” (Tabell 6). Hallberg (1999) skrev om 
öppna och slutna stereotyper, dessa individer kan haft en förutfattad mening 
kring att finländare är otrevliga, och därmed besökt landet med den attityden, 
eller så handlar det om en öppen stereotyp, där individerna varit öppen för 
förändring, men stött på otrevliga människor under sin vistelse, vilket 
förvärrat den tidigare stereotypa bilden de hade.  
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5. Generell diskussion  
 
Hur kan resultatet tolkas med stöd av teorin från tidigare avsnitt? Gelbman & 
Timothy (2011) menar att gränsturismen kan motiveras genom ekonomiska 
faktorer. Wang, Dos och Guo (2010) påstår att shoppingen är en av de 
vanligaste orsakerna för gränsturism. Det påståendet stämmer bra överens 
med österbottningarnas reseorsaker till Sverige, där shoppingen utgör en stor 
del. Den svenska kronan har även tappat 30 % mot euron de senaste sju åren, 
vilket kan styrka att gränsturismen motiveras genom ekonomiska faktorer. En 
annan faktor som motiverar gränsturismen är flykten från vardagen (Murphy, 
Benckendorff, Moscardo & Pearce, 2011). Även detta visar sig stämma, 
eftersom en stor del av österbottningarna och västerbottningarna anger flykt 
från vardagen som bakomliggande motiv till varför de reser.  

Stoffelen & Ioannides och Vanneste (2017) skrev om gränsturism som ett 
komplext fenomen med många svårigheter. I Österbotten-Västerbotten fallet 
fungerar dock samarbetet mellan destinationerna bra. Rederiet Wasaline som 
är en viktig faktor för turismen i båda regionerna ägs av Vasa stad och Umeå 
kommun. Dessutom storsatsar nu rederiet på en ny båt, som skall stå klar tills 
2021, där Vasa och Umeå står för stor del av kostnaden (Yle, 2019). Detta 
tyder på att samarbetet mellan är välfungerande samt att de ser ett värde i 
gränsturismen mellan de två destinationerna.  

Enligt Šimková och Holzner (2014) kan okunskap kring hur en turist fungerar 
skada en destination, därför är det viktigt att förstå turistens motiv. I studien 
har bland annat österbottningarnas och västerbottningarnas resemotiv 
påvisats. Vi vet att de flesta österbottningar och västerbottningar reser inom 
Europa med sin familj eller partner. Vi vet att vanliga förekommande 
resemotiv är att fly vardagen och upptäcka nya platser. Vi vet även att höga 
priser på en destination avskräcker österbottningar i större utsträckning än 
västerbottningar samt att de anser lång restid som ett större hinder. Vi vet 
också att ett bra aktivitetsutbud är viktigare för västerbottningar. Precis som 
Šimková och Holzner, menar också Tillväxtverket (2017) att det är viktigt att 
förstå den befintliga och potentiella kundgruppen, för att kunna erbjuda 
turister attraktiva och hållbara erbjudanden. Boonchai & Freathy (2018) 
stödjer även detta och menar att det är viktigt att förstå motivet bakom en 
resa för att skapa ett relevant marknadssegment. Med detta i åtanke, kan 
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resultatet av denna studie eventuellt hjälpa turism aktörer på destination att 
utveckla sin verksamhet i rätt riktning. Att känna till sin målgrupp är även 
viktig ur ett marknadsföringsperspektiv. Att arbeta med en bred 
marknadsföring är kostsamt och ineffektiv, därför är det nödvändigt att ringa 
in primära potentiella kunder (Verksamhet, 2018). Baserat på jämförelsen 
mellan vad de primära reseorsakerna är i allmänhet, jämfört med primära 
reseorsak till Finland eller Sverige, påvisas eventuella luckor där det finns 
rum för förbättringar. Till exempel är avkoppling & hälsa en kategori som är 
en vanlig primär reseorsak vid allmänt resande, men en betydligt mindre 
reseorsak när det gäller att besöka grannlandet. 

Timothy och Tosun (2003) skriver om två hinder som kan påverka 
turismflödet, fysiska och psykiska hinder. I och med att Finland och Sverige 
båda följer Schengenavtalet, är fysiska hinder inget problem. Däremot har 
studien påvisat att det kan finnas psykiska hinder länderna emellan. 19 % av 
de västerbottningar som ej besökt Finland och upplever att fördomar 
gentemot landet hindrat dem från ett besök (Tabell 4 & Figur 19). Detta 
indikerar att fördomar kan vara en bidragande faktor till att västerbottningar 
reser till Finland i mindre utsträckning än tvärt om. 

Maslow (1943) förklarar människans behov i behovstrappa, i och med att en 
resa uppstår utifrån ett behov är den intressant att tillämpa på studien. Både 
Finland och Sverige är välfärdsländer, vilket i de flesta fall innebär att de 
fysiologiska behoven är en självklarhet. Däremot återspeglas trygghetsbehov 
och sociala behov i resultatet av denna studie. Den absoluta majoriteten ansåg 
att säkerhet var en viktig faktor på en destination, ett bra exempel på att visa 
hur viktigt säkerheten är för turismen är utvecklingen i Egypten. Egypten är 
ett land som drabbats av flera blodiga terrorattacker genom åren (Embassy of 
Sweden, 2019). Detta innebär att turismen halverats sedan 2010 (Svt, 2017). 
Dock anses Finland och Sverige i dagsläget vara säkra länder, 
säkerhetsfrågan är nog inget som påverkar resandet mellan regionerna. I 
Maslows trappa är även sociala behov en nivå som förklarar människans 
behov. Den sociala aspekten ses också i resultatet, väldigt få 
österbottningarna och västerbottningarna reser ensamma, de reser främst med 
familj, partner och vänner. Behovet av att träffa nya människor på sin resa är 
inget stort behov för de flesta, detta tyder på att det är viktigare vem de reser 
med, än vad det är att träffa människor på sin resa. Den slutgiltiga nivån i 
Maslows trappa är självförverkligande, hur man når detta stadie komplext, 
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men enligt enligt Bhattacharjee & Mogilner (2013) når man bäst lycka 
genom att uppleva saker. Detta kan vara en orsak varför resandet är så 
vanligt, bland de västerbottniska respondenterna är det endast 15 % som 
aldrig reser och 5 % av de österbottniska. Alla övriga åker på en 
utlandssemester en eller flera gånger per år.  

5.1 Vidare forskning 
 
Denna studie har undersökt österbottningars och västerbottningarnas 
allmänna resmönster, men också attitydfrågor samt hur det allmänna resandet 
skiljer sig åt jämfört med resandet till Finland. I och med att mycket av 
studiens innehåll gick till att undersöka det allmänna resmönstret, finns det 
rum för fortsatta studier kring resmönstret mellan Österbotten och 
Västerbotten. Det finns även behov för ytterligare studier som undersöker i 
vilken omfattning fördomar hindrar västerbottningar, eller svenskar från att 
besöka Finland. I och med studiens stora bortfall, finns även ett behov av en 
kontrollundersökning, ses samma resultat om studien görs om på samma sätt 
eller på ett annat vis? 

6. Sammanfattning 

I ett försök att dra slutsatser kring hela Österbotten och Västerbotten, krävs 
väldigt många svar, därav blev en enkätstudie det enda alternativet att utföra 
denna studie på. Enkäten behövde också träffa rätt, i och med att jag endast är 
intresserad av de som är bosatta i de två aktuella regionerna. Efter letande, 
hittades rätt plattform att använda, vilket också återspeglas i resultatet där 95 
% respektive 96 % är bosatta i Österbotten och Västerbotten. Enkäten gav 
också en hel del svar, 568 respektive 165 respondenter.  

Syftet med denna uppsats var att belysa österbottningar och västerbottningars 
resmönster, för att se ifall det finns förklarande faktorer till varför det är en 
snedvriden resefördelning mellan länderna. Studien går sedan vidare med att 
se ifall stereotyper och fördomar kan vara en förklarande faktor. Även om 
resultatet bjuder in till fri tolkning, finns det både skillnader i resmönstret och 
attityder mellan länderna som eventuellt kan förklara skillnaden. Man skall 
inte heller glömma att antalet västerbottniska resor till Finland är många, 
österbottniska resor till Sverige är bara ännu flera. Resultatet ur sin kontext är 
kanske inte intressant, men den rätta läsaren kan absolut finna innehållet 
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högintressant. I och med att vi vet vad som får österbottningar och 
västerbottningar till att resa, vi vet vad som hindrar dem och vi vet vilka 
faktorer som är viktiga på en destination, kan företag rikta sin 
marknadsföring i rätt riktning. Ett bra exempel är Wasaline, som verkar ha 
koll på sitt kundsegment. Baserat på resultatet kan det konstateras att 
vanligaste orsaken att genomföra en resa för österbottningar är att fly 
vardagen. De reser främst med sin familj, hög resekostnad är en faktor som 
hindrar dem från att resa, och shopping är en väldigt vanlig reseorsak till 
Sverige. Wasaline har då utvecklat ett paket, som innefattar en 
shoppingkryssning, där de förmånligt kan ta med hela familjen. En väldigt 
simpel paketering, men som träffar precis rätt bland de flesta österbottningar. 
Det är också precis på detta sätt resultatet i studien kan användas på.   

Vidare kan man se att aktivitetsutbud på en destination är en viktig faktor för 
västerbottningar. Däremot är det väldigt få som reser till Finland för sport & 
äventyr. Detta tyder på att intresset finns, men ingen aktör som är där för att 
möta intresset. Kopplingar som dessa kan göras i väldigt många 
kombinationer, där denna studie inte kommer nämna alla. Som nämndes 
ovanför, får läsaren plocka ut de delar som de själva finner är intressanta ifall 
det handlar om att utveckla t.ex. paket eller dylikt till sitt företag. 
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Bilaga 2. Enkät riktad mot österbottningar 
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