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ABSTRACT 

 

For years the concept of authenticity has been discussed, researched and 

questioned within many different fields. This thesis examines the definition of 

the concept and its usage within the tourism industry. It aims to withdraw the 

concept from the researchers and instead allow the tourists to give their thoughts 

and opinions about the necessity of authenticity. It is one of the first studies to 

present Swedish tourist's perspective on the concept of authenticity. The thesis is 

based on a survey study were randomly selected respondents were asked to 

answer questions about their way of traveling as well as their opinion about 

authenticity. The main part about the study consist of a thematic analysis of the 

definition of authenticity and travel stories given by the respondents, as well as 

an analysis of how they ranked a set of pictures portraying different tourist 

settings. For the first ranking they were asked to rank the pictures according to 

the place they wanted to visit the most to the place they wanted to visit the least. 

For the second ranking they were asked to arrange the pictures according to 

which portrayed the most to the least authentic place. 

The result of the study confirms the problem with the lack of a common 

definition for the concept. It is also, once again, verified that authenticity is 

something that is seen differently by different people. Within the study Swedish 

tourists say that they think authenticity is of great importance to them when it 

comes to deciding where to travel. This attitude towards the importance of 

authenticity is however not visible within the rest of the material. Other factors 

like the cost and the climate at the destination are both seen as more important. 

The result found out that the tourists in this case says one thing and acts another. 

 

 

Keywords: Authenticity, authentic, tourism, tourism research 
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REFERAT 
 

Begreppet autenticitet har under flera års tid undersökts, forskats och diskuterats 

inom en rad olika forskningsgrenar. Den här studien undersöker begreppets 

definition samt dess användande inom turismforskningen. Studien ämnar flytta 

begreppet från forskarna och istället tillåta turisterna själva presentera sina 

åsikter och tankar kring förhållandet mellan turism och autenticitet. Det här är 

en av de första studierna som presenterar autenticitet ur svenska turisters 

perspektiv. Studien är baserad på ett webbaserat frågeformulär där slumpmässigt 

utvalda respondenter ombads att svara på frågor kring sitt resande och åsikter 

kring autenticitet. Undersökningen består till stor del av en tematisk analys av de 

definitioner och reseminnen som presenteras av respondenterna. En analys av 

sättet på vilket respondenterna valt att rangordna ett antal bilder som 

representerar olika turistiska situationer genomförs också. Vid första 

rangordningen skulle respondenterna rangordna bilderna enligt vilken bild som 

representerade den plats de helst respektive minst av allt skulle vilja besöka. Vid 

den andra rangordningen skulle de istället rangordna bilderna utefter vilka bilder 

som enligt dem representerade den mest respektive minst autentiska platsen. 

Resultatet av undersökningen bekräftade att begreppet är svårdefinierat och att 

detta, av respondenterna, upplevs som problematiskt. Det visade sig också, 

återigen, att autenticitet är något som definieras och uppfattas olika från person 

till person. Inom studien säger urvalet av de svenska turisterna att autenticitet är 

för dem av stor betydelse när det kommer till att bestämma var dem ska resa. 

Den här attityden synliggörs dock inte inom de övriga delarna i undersökningen. 

Andra faktorer som kostnaden och destinationens klimat visar sig båda vara 

viktigare än om huruvida destinationen upplevs som autentisk eller inte. 

Resultatet visar med andra ord att turisterna i den här studien säger en sak men 

agerar på ett annat. 

 

 

Nyckelord: Autenticitet, autentisk, turism, turismforskning 
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1 INLEDNING 

 

Turismnäringen är en av våra idag snabbast växande näringar. Tillväxtverket 

(2012) rapporterar i samarbete med Statistiska centralbyrån att turismnäringens 

totala omsättning i Sverige fortsättar att öka kraftigt. Turismens exportvärde år 

2011 låg även högt över de värden som traditionella exportvaror som till 

exempel järn och bilindustrin uppvisar (Tillväxtverket 2012). Rapporter som 

dessa visar inte bara att turismen är en framgångsrik näring som fortsätter att 

öka, utan även att det är viktigt att vi ständigt fortsätter att forska kring och 

arbeta för att utveckla den. Turismforskaren Graburn (1983, s 11) går till och 

med så långt som att säga att turism ger oss människor ett absolut nödvändigt 

avbrott från det vardagliga livet som karaktäriserar alla mänskliga samhällen.  

För att på bästa sätt möta den efterfråga som idag finns är det viktigt att veta vad 

turisterna egentligen söker efter när de planerar och bokar sin semesterresa. 

Även om det är olika från person till person vad som lockar när det kommer till 

resande brukar det vara populärt att nämna sun, sand, sea och i vissa fall även 

sex (Matthews 1978, s 25) som särskilda pull-faktorer. Idén med push och pull-

faktorerna är att vid push-faktorer så finns det en vilja att lämna en plats på 

grund av olika personliga anledningar, medan vi vid pull-faktorer istället önskar 

att besöka en annan (Ryan 2003, s 84). Pull-faktorerna är det som attraherar 

människor till en särskild plats efter att beslutet att resa har fattats. Då är det de 

destinationsspecifika attributen hos platsen som till exempel människorna, 

naturen, maten och faciliteterna som avgör (Pesonen m.fl. 2011, s 33). 

Knuudsen och Waade (2010, s 6) hävdar samtidigt att på grund av 

globaliseringen så ökar värdet av de attribut som särskiljer platser, det vill säga 

det som gör just den platsen mer speciell än en annan. 

För att visa just det speciella med en plats så använder sig en del turismaktörer 

av begreppet autenticitet eller autentisk för att ytterligare marknadsföra 

destinationen som något utöver det vanliga. De använder så att säga autenticitet 

som en pull-faktor. För att till exempel locka ytterligare turister till den lilla 

sömniga orten i Italien kanske man från resebolagens sida försöker locka med att 

platsen till exempel erbjuder autentisk italiensk husmanskost eller en autentisk 

upplevelse. 

Slår man upp ordet autentisk eller autenticitet i Svenska akademins ordbok 

(SAOB 2013) möts man av en rad olika definitioner; äkta, genuin; ursprunglig, 

original, tillförlitlig. Äkthet eller autenticitet som jag har valt att kalla det i den 

här studien är trots de många olika tillgängliga definitionerna ett ord som kan 

vara svårt att sätta fingret på. Vad en person upplever som autentiskt kan för en 

annan verka konstlat eller iscensatt. Men är autenticitet något turisterna 

verkligen söker, något de vill ha? Om det visar sig att autenticitet på det stora 
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hela är ointressant för turisterna när de ska välja destination att resa till så finns 

det ingen anledning för resebolagen att använda sig av begreppet i 

marknadsföringen. Kanske är det så att autenticitet är ett konstruerat begrepp 

som saknar relevans för fortsatt forskning och därför bör överges. 

 I den här studien undersöks förhållandet mellan autenticitet och turism och de 

olika givna definitionerna jämförs med hur svenska turister väljer att beskriva 

ordet. Begreppet tas ifrån forskarna och fokuset riktas istället mot turisterna och 

visar deras åsikter och agerande när det kommer till autenticitet inom turism. 



3 
 

2 SYFTE 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur begreppet autenticitet uppfattas 

av svenska turister och om det upplevs som en viktig faktor för dem när de ska 

välja vart de vill resa. Är autenticitet överhuvudtaget av betydelse eller är det 

möjligen andra faktorer som restid, destinationens läge eller pris som är 

viktigare. 

Målet med arbetet är således att ge en ökad förståelse för komplexiteten bakom 

begreppet autenticitet samt undersöka dess relevans inom turism och 

turismforskningen. 

 

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

 Hur beskriver ett urval svenska turister begreppet autenticitet? 

 Upplevs autenticitet som en viktig faktor för ett urval svenska turister? 

 Vilken roll spelar autenticitet för ett urval svenska turister när de väljer 

vart de ska resa? 
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3 TEORI 

 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning angående ämnet turism och 

autenticitet. Först omnämns begreppet och dess oklara definition, därefter 

återges begreppets introduktion på turismmarknaden och de diskussioner som 

tidigare förts kring begreppet presenteras. 

 

3.1 Autenticitet och dess oklara definition 

 

Autenticitet är ett begrepp som ofta återfinns i marknadsföringen bland till 

exempel resebolagen men även bland turister eller andra aktörter inom 

turismindustrin.  En autentisk strand, en autentisk by eller autentisk mat. Idag 

verkar det som att användandet av ordet autenticitet och autentisk är ett 

uppskattat sätt att ytterligare "krydda" turistens upplevelse.  I inledningen 

nämndes den definition av begreppet som Svenska Akademiens Ordbok ger, 

men även med synonymer som dessa så är definitionen av begreppet inte helt 

solklar. En del forskare går till och med så långt som att kalla det för ett 

"slippery concept". Med ”slippery concept” menar man att betydelsen skiljer sig 

från person till person samt att betydelsen kan komma att ändras över tid 

(Belhassen och Caton 2006, s 853). Med "slippery concept" menar man således 

att vad som är autentiskt för en person kan upplevas som inautentiskt av en 

annan. Just svårigheten med att enas om en klar, gemensam definition av 

begreppet är något som därför orsakar problem. 

Författarna Reisinger och Steiner (2006, s 66) anser att eftersom autenticitet är 

svårdefinierat och saknar en gemensam grund så är det ett begrepp som bör 

överges av såväl studenter som forskare.  Författarna anser att avsaknaden av en 

alltigenom gemensam betydelse gör begreppet oanvändbart och att det därför 

inte heller fyller något egentligt syfte. De kom fram till åsikten att begreppet 

autenticitet ska uteslutas efter att ha genomfört en studie av turismlitteratur där 

de fokuserade på objektautenticitet som de hävdar är en term för äktheten hos 

artefakter och händelser (2006, s 69). Istället för att använda oss av begreppet 

autenticitet föreslår de att vi ersätter det med ord som äkta, verklig, genuin eller 

riktig (2006, s 66). Författarna är av åsikten att forskarna ska låta turisterna 

uppleva och ta del av olika upplevelser utan att behöva känna sig hämmade av 

begreppet autenticitet. Användandet av begreppet autenticitet är enligt dem bara 

ett sätt på vilket man komplicerar något som inte behöver vara särskilt 

komplicerat. Belhassen och Caton (2006, s 855) är av en annan åsikt, de anser 

att autenticitet är viktigt och att det är ett begrepp som oberoende av dess 

eventuella otydlighet bör användas och undersökas så länge som det är av 

betydelse för turisterna. De ger exempel på hur turister reser till vissa 
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destinationer för att uppleva autenticitet, antingen genom att få se någonting 

särskilt eller bara genom att befinna sig på just den platsen. Turister som reser 

till destinationer som till exempel Paris och Louvre är mest troligt intresserade 

av att se målningen Mona Lisa. Många skulle säkert därför bli besvikna om de, 

utan en god anledning, bara fick se en kopia av målningen istället för originalet. 

För vissa är Mona Lisa den stora anledningen till varför de reste just dit, för dem 

så är autenticitet i det avseendet av stor vikt. 

 

3.2 Autenticitet introduceras och diskuteras inom turismforskningen 

 

Även om autenticitet som begrepp saknar en klar definition så är det ett fenomen 

som intresserat forskare under flera års tid. Begreppet introducerades enligt 

Trilling (1972, s 93) för första gången i turismsamband vid museer när de 

försökte fastställa om ett föremål var äkta och därför gjorde sig förtjänt av den 

uppskattning och det värde man gav det. Den definition av autenticitet som till 

en början användes vid museerna har sedan dess fått en bredare betydelse och 

innefattar idag såväl mat, byggnader, festivaler, kulturer som kläder och mycket 

mer. Att begreppet innefattar så många aspekter är möjligen vad som ligger till 

grund för det stora forskningsintresset (t.ex. Boorstin, 1961; Cohen, 1988; 

MacCannell, 1973) och den ibland hätska debatten bland turismforskare.  

 

En av de första som diskuterade autenticitet inom turism var Daniel Boorstin en 

amerikansk författare, historiker och professor. Hans teorier har blivit vida känd 

inte bara inom turismforskning utan även inom andra forskningsgrenar. Boorstin 

(1961, s 103) anser att turism, som en gång var ett sätt på vilket äventyrslystna 

resenärer på riktigt kunde uppleva och få en inblick i destinationens kultur nu är 

ett sätt på vilket resenärerna istället blir isolerade från att uppleva det verkliga. 

Anledningen är att destinationer idag erbjuder eller visar turisterna artificiella 

produkter och iscensatta platser för att matcha det som besökarna förväntar sig 

efter att ha läst, sett på tv, eller hört från vänner om platsens egenskaper.  

 

Boorstins åsikter angående autenticitet inom turism uppfattas allmänt som 

negativa, och särskilt kritisk är han när det kommer till massturism. Han hävdar 

att massturism är orsaken till att vi idag ser en ökad kommodifiering av platser, 

det vill säga att olika platser börjar likna varandra allt mer (Boorstin 1961, s 

106). Boorstin skriver att massturismen på grund av det stora antalet människor 

det rör sig om omöjliggör det för turisterna att, även om de skulle vilja, uppleva 

det autentiska (Boorstin 1961, s 103). Turisters förmåga att uppmärksamma vad 

som är autentiskt eller inte är något som har studerats av många forskare, 

däribland MacCannell (1973). MacCannell (1973, s 600) anser att Boorstin 

(1961, s 114) har fel som säger att turisterna söker det ytliga och det iscensatta 
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utan menar att de är lika intresserade av att uppsöka det autentiska som Boorstin 

säger sig vara. Däremot så håller MacCannell (1973, s 597) med om att det är 

svårt att avgöra vad som är autentiskt eller inte. MacCannell (1973, s 589) 

menar att turisterna söker upplevelser som erbjuder en kontrast till deras egna 

liv. De tvivel som forskarna känner angående begreppet väcker frågan om 

autenticitet verkligen är viktigt eller inte när det kommer till turism och 

turismforskningen.  

 

När det kommer till autenticitet inom turismindustrin är det tydligt att många 

forskare drar referenser från det tidiga arbetet av Erving Goffman. Goffman 

(1959, s 50-57) diskuterar det faktum att vi människor i många situationer agerar 

eller uppträder på ett visst sätt efter vad som förväntas av oss i just den 

situationen. Han menar att det finns två så kallade "regioner" i vårt vardagliga 

liv och att vi uppför oss olika beroende på vilken region vi för tillfället befinner 

oss i. Han jämför det här sättet att agera på med att stå på scen och spela teater. 

För att exemplifiera det hela kan man föreställa sig en restaurang där en kypare 

rör sig mellan de två regionerna. Restaurangens front region representeras av 

restaurangdelen där gästerna befinner sig. Här går kyparen in i en roll och måste 

agera på ett särskilt sätt. Han ska vara hövlig, väluppfostrade, välklädd, le och 

passa upp på gästerna. Det här sättet att agera är vad som förväntas av en kypare 

och om han uppför sig på motsatt sätt, är otrevlig, ovårdad eller ointresserad av 

gästerna så uppfattas det som konstigt. Restaurangens kök eller till exempel 

personalrummet räknas i det här fallet som back region, här kan kyparen lämna 

sin roll, koppla av och vara sig själv.  

 

Även om det i det här fallet finns en klar fysisk avdelning mellan de två 

regionerna så grundar sig det hela mer på en social sådan (MacCannell 1973, s 

590). Det här exemplet med en restaurang är bara ett av många sätt på vilket 

front och back regions existerar, andra exempel kan vara till exempel 

receptionen i ett hotell eller i en butik. MacCannell (1973, s 589) använder sig 

av begreppen front och back regions när han förklarar sin tes om att turister på 

resa tenderar att försöka ta sig in i destinationens back regions. Turisterna vill 

besöka dessa back regions för att de är associerade med en mer autentisk 

upplevelse än vad de anser att man hittar i front region. MacCannell (1973, s 

597) skriver också att turistdestinationer eller platser är arrangerade på ett visst 

sätt för att ge turisterna en känsla av att ha kommit in i en back region även om 

så inte är fallet. Som tidigare nämnt så verkar MacCannell (1973, s 597) i alla 

fall delvis dela den negativa syn på massturism som Boorstin uttrycker, och 

lyfter fram sin tvivel på om turister lyckas avgöra vad som är autentiskt eller 

inte. Han nämner även att värdarna på destinationen tenderar att, på grund av det 

stora antalet turister, isolera sin egen kultur och förvarar den i sina back regions 

där inga turister är tillåtna. Istället så använder de sina front regions till att 

porträttera en iscensatt "show" som ska representera utvalda delar av deras 
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kultur. MacCannell kallar det här fenomenet för "staged authenticity", iscensatt 

autenticitet, och han var den första att introducera det idag inom turismindustrin 

och turismforskningen återkommande begreppet (MacCannell 1973, s 602). 

 

Ett annat sätt på vilket man kan titta på autenticitet inom turism är på det sätt 

som Adams (1996, s 1-296) gör. Hon ser autenticitet och kultur som produkter 

som konstrueras i interaktionen mellan turisterna och värdlandet. Hon hävdar att 

värdarna försöker att matcha den önskade upplevelsen hos turisterna samtidigt 

som turisterna söker att möta sina förväntningar hos värden eller destinationen. 

Här finns vissa likheter med Boorstins (1961) sätt att se det på. Adams forskning 

baserar sig på en studie av Sherpas, bergsguider i Himalaya. Studien visar bland 

annat att det är komplicerat att karaktärisera en autentisk Sherpa, något som 

beror på den västerländska fascinationen av dem och bergsguidernas vilja att 

leva upp till denna förväntade bild av dem.  

 

När man talar om avgörandet om någonting är autentiskt eller inte så är det 

tydligt att vare sig man frågar turister, forskare eller aktörer inom 

turismindustrin så är tiden en viktig faktor. Många skulle till exempel hålla med 

om att ett föremål som är över hundra år gammalt är mer autentiskt än ett som är 

nyproducerat. Den här komplexiteten med hur lång tid som måste passera innan 

någonting räknas som autentiskt eller inte är ytterligare en sak som gör 

begreppet svårt att definiera.  Cohen (1988, s 379) och Graburn (1976, s 1-32) 

anser att frågan om huruvida någonting är autentiskt eller inte är någonting som 

kan förändras över tid. Ett föremål eller en destination som en gång sågs som 

artificiell och uppenbart konstruerad kan nämligen över tid ses som autentisk. 

Cohen kallar den här förvandlingsprocessen för emergent authenticity, det vill 

säga att autenticiteten är något som har växt fram hos platsen eller destinationen. 

Ett exempel på en plats som är konstruerad av människor och som idag ändå av 

många uppfattas som autentisk är Disney Land. Upplevelselandet har över tid 

blivit integrerat i den lokala kulturen uppfattas idag som en del av samhället. 

Man kan säga att platsen med tiden har övergått till att bli autentisk (Cohen, 

1988, s 379). Cohen (1988, s 377) diskuterar även möjligheten att istället för att 

se autenticitet och inautenticitet som två dikotomier se det som en skala som går 

från fullständigt autentisk via olika stadier av mer eller mindre autentisk till 

slutligen helt inatutentisk. Detta öppnar således upp för möjligheten att 

rangordna eller gradera olika destinationer som mer eller mindre autentiska än 

andra. Det är påtagligt när man undersöker tidigare forskning angående 

begreppet autenticitet att det är ett brett ämne som undersökts av många inom 

många olika forskningsgrenar, trots detta finns det fortfarande flera aspekter 

kring autenticitet som ännu inte undersökts. När det gäller autenticitet och 

turism är det avsaknaden av turisters egna åsikter som idag är utelämnade i 

forskningen. Den här studien får därför ses som ett första försök till att fylla 

denna lucka inom forskningen. 
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4 METOD 

 

För att besvara de ställda frågeställningarna så används i den här studien två 

olika metoder. En är genomförandet av en litteraturstudie där böcker, artiklar 

och tidigare studier rörande autenticitet inom turism analyseras. Denna 

litteraturstudie finner man i kapitel 2. Att en litteraturstudie har genomförts är 

för att såväl få som ge en fingervisning över vad som tidigare undersökts inom 

ämnet men även för att få en inblick i vilka olika definitioner av autenticitet som 

idag existerar. Dessa definitioner sätts sedan i kontrast till de definitioner som 

presenteras av respondenterna i undersökningen. 

Förutom litteraturstudien så består arbetet till största del av empiriskt data där 

127 slumpmässigt utvalda respondenter svarat på ett internetbaserat 

frågeformulär (se bilaga 1). Antalet respondenter var inte förutbestämt men det 

minsta accepterade antalet låg kring 50 stycken. Istället för att fokusera för 

mycket på antalet så eftersträvades en mättnad, när den inföll (vid ca 100 

respondenter) ansågs antalet vara tillräckligt. Som det nämnts tidigare är 

intentionen med detta arbete att undersöka svenska turisters förhållande till 

turism och autenticitet. Begreppet svenska turister uppfattas av författaren som 

väldigt brett och därför saknades större begränsningar för vilka som tilläts inta 

rollen som respondent eller inte. Såväl gamla som unga, män som kvinnor, 

högutbildade eller inte, alla åsikter var av intresse. Det saknade även betydelse 

om respondenterna ansåg sig vara beresta eller inte, författaren menar att de 

ändå kunde presentera en åsikt angående autenticitet och om hur de antingen vill 

eller väljer att resa.  

Martyn Denscombe (2009, s 193-205) skriver i sin bok bland annat att det är 

viktigt att under hela forskningsprocessen förhålla sig etiskt, att respektera 

deltagarnas värdighet, deras rättigheter, samt att undvika att respondenterna på 

något sätt tar skada av att delta i undersökningen. Som forskare ska man även i 

sitt arbete respektera respondenternas integritet. Av hänsyn till dessa punkter så 

tilläts respondenterna vara anonyma under hela undersökningen, ingen var 

tvingad att delta och alla hade möjlighet att dra sig ut om det kändes olustigt. Jag 

som forskare var även noga med att i inledningsskedet, i den mån det var möjligt 

utan att försäga mig, presentera syftet med undersökningen. Som man kan se i 

formulärets avslutande del öppnades det även upp för respondenterna att höra av 

sig om de var intresserad av att ta del av det färdiga arbetet. De gavs på så sätt 

möjlighet att ta del av det slutgiltiga resultatet av studien, något som fem 

respondenter valde att göra. 

Formuläret bestod av 12 frågor där vissa besvarades genom att kryssa i en eller 

flera rutor beroende på frågan, andra hade ett fält där respondenten i text fick 
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svara på frågan genom att använda egna ord. I frågeformulärets inledning fick 

respondenterna besvara frågor angående kön, ålder, utbildning, månadsinkomst 

samt hur många gånger per år de normalt sett brukar resa. Redan de inledande 

frågorna visar att vissa frågor i frågeformuläret är av kvalitativ karaktär medan 

andra är av mer kvantitativ karaktär. De inledande frågorna kan i en mer 

djupgående studie fungera som bakgrundsinformation för om till exempel en 

grupp människor verkar vara mer intresserad av autenticitet än en annan.  

Ett annat viktigt inslag inom formuläret var frågan där respondenterna med egna 

ord skulle beskriva begreppet autenticitet. Deras definitioner diskuterades och 

jämfördes sedan med den definition som återfanns inom turismforskningen och i 

Svenska Akademiens ordbok. 

Den stora delen av frågeformuläret bestod sedan av två rangordningar av 11 

bilder på typiska eller icke-typiska turismsituationer, exempelvis en strand, en 

tältplats eller en pool. Respondenterna fick till en början rangordna bilderna 

efter vilken som representerade den plats de helst  respektive minst av allt skulle 

vilja besöka. Vid den andra rangordningen fick respondenterna sedan rangordna 

bilderna efter vilken bild som representerade den mest respektive minst 

autentiska platsen.  

Fyra av bilderna lånades från hemsidorna till olika större resebolag som säljer 

resor eller marknadsför olika destinationer till potentiella turister. De övriga sju 

bilderna är, med deras tillåtelse, lånade från privatpersoners Facebookkonton. 

Nuförtiden hör det till vanligheten att människor laddar upp bilder från såväl 

vardag men kanske framförallt semester på olika internetbaserade Communitys 

för att på ett enkelt sätt visa vänner och bekanta. Facebook kan enligt författaren 

därför vara en bra källa för att hitta bilder som balanserar upp de som 

resebolagen själv producerat och sedan använder sig av i sin marknadsföring.  

I resultatet när de två rangordningarna jämförs så undersöktes det om 

autenticitet, efter hur respondenterna valt att rangordna bilderna, visar sig vara 

en viktig faktor för svenska turister när de ska välja destination att resa till.  

Förutom delen med rangordningen av bilderna samt respondenternas definition 

av autenticitet så finns det tre ställen i frågeformuläret där respondenterna fått 

använda egna ord för att besvara olika frågor. De fick vid behov ange ett 

ytterligare alternativ än de som presenterats när de skulle kryssa i vilka faktorer 

som för dem är viktiga när de väljer resemål. De fick med egna ord beskriva 

begreppet autenticitet samt återger ett reseminne som de upplevde som särskilt 

autentiskt. De gavs även möjligheten att i slutet av formuläret, om de ville, 

tillägga något till studien. 

De svar som respondenterna gav i form av text undersöktes sedan genom 

genomförandet av en tematisk analys. Langemar ( 2008, s 127-130) förklarar att 
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med tematisk analys menas att materialet först gås igenom och för 

frågeställningarna relevant text belyses, därefter grupperas olika övergripande 

begrepp in i olika kategorier/grupper, allt som hör till ett visst tema sorteras ut 

och placeras i "rätt" grupp. Varje tema definierades sedan med ett passande 

namn och sammanfattades med hjälp av lämpliga citat och utdrag ur materialet. 

Materialet i den här studien har genomgått samma tillvägagångssätt, det vill säga 

att först identifierades de definitioner som respondenterna gav på autenticitet, 

därefter så identifierades återkommande teman inom respondenternas 

återberättade reseminne. De fyra temana utöver respondenternas definition gavs 

sedan namnen vardagsliv, speciella platser, kulturella aspekter samt anti turism.  

Langemar (2008, s 129) poängterar även vikten av att inom tematisk analys 

arbeta systematiskt, författaren var därför noga med att gå fram och tillbaka 

mellan de olika stegen för att försäkra sig om att resultatet i slutändan blev 

korrekt genomarbetat. 

 

4.1 Undersökningen och dess spridning 

 

Detta arbete bör ses som en pilotstudie och det finns därför vissa aspekter i 

undersökningen som med fördel kan ändras om man önskar genomföra en större 

och mer omfattande studie. Förenklat kan man säga att undersökningen grundar 

sig på ett slumpmässigt urval av respondenter. Frågeformuläret producerades 

och publicerades via Enalyzer Survey Solution och det var ett aktivt val att 

sprida undersökningen via internet och framförallt sociala medier istället för via 

brev eller direktkontakt med respondenterna. Detta tillvägagångssätt valdes av 

två anledningar, dels för att det är relativt nytt att använda sig av sociala medier 

för att sprida och samla in information samt för att det är ett sätt på vilket 

spridningen lätt tar fart och man enkelt kan nå många med relativt lätta medel. 

Här kan man dra paralleller till snöbollsurval där en respondent leder till en eller 

flera andra. På samma sätt funkar det här eftersom respondenterna uppmanades 

att sprida länken vidare till andra. Denna studien hade även en tidsbegränsning 

något som uppmuntrade detta tillvägagångssätt. 

Undersökningen var som sagt webbaserad och spreds med hjälp av såväl en 

internetlänk som en så kallad QR-tag
1
. Genom att publicera undersökningen på 

det sättet så kunde en större grupp människor nås utan att stora utskick av 

pappersversioner var nödvändigt. Genom att i inledningen trycka på hur enkel 

undersökningen är att genomföra samt genom att öppna upp för möjligheten att 

genomföra den i såväl datorn som mobilen eller surfplattan så kan känslan av att 

                                                           
1
 Svartvit bild laddad med information som scannas med hjälp av till exempelvis en 

mobiltelefon eller surfplatta. 
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ett deltagande är tidskrävande eller betungande minskas. Som sagt så kunde jag 

som författare även be respondenterna att sprida länken och QR-tagen vidare till 

andra potentiella respondenter något som mest troligt ökade undersökningens 

spridning och deltagarantal. 

Förutom att dela länken och QR-tagen digitalt så delades även ett antal flyers ut 

på offentliga platser för att ytterligare locka respondenter utanför den egna 

vänkretsen (se bilaga 2). Här fungerade QR-tagen som ett sätt att fånga folks 

uppmärksamhet om de till exempel passerade flyern som satt uppsatt på en 

anslagstavla. 

Den geografiska spridningen av frågeformuläret får räknas som lyckad även om 

det fanns ett visst kluster kring Umeåområdet som även om formuläret är 

internetbaserat får räknas som dess utgångspunkt. Respondenterna härstammade 

i princip från hela Sverige, från Gantofta i söder till Boden i norr och en stor 

anledning till denna goda spridning beror mest troligt på att formuläret spreds 

via internet, dess lättsamhet att genomföra samt snöbollsurvalet. 

 

4.2 Metoddiskussion 

 

Viktigt är att poängtera att detta arbete bör ses som en pilotstudie inför en större 

mer omfattande och djupgående studie. Detta innebär att vissa saker i metoden 

och tillvägagångssättet kan ses över och anpassas för att ge en mer representativ 

bild av befolkningen i stort. En av dessa kan vara att ytterligare se över 

intervjuareffekterna (Denscombe 2009, s 244) och se hur de möjligen kan ha 

påverkat vilka som valde att inta rollen som respondent eller inte. För att till 

exempel undgå att det är fler kvinnor än män svarat på frågeformuläret samt att 

ett stort antal av respondenterna var födda på 80-talet vore kanske ett större 

utskick av undersökningen i pappersform att föredra. Då skulle man kanske även 

kunna jämna ut utbildningsnivåerna bland respondenterna. I Kapitel 5 kan man 

ta del av en utförligare beskrivning av respondenterna som deltog i 

undersökningen. 

Något annat som kan vara viktigt att tänka på är att bilderna i materialet har 

valts ut av författaren och att respondenterna var tvungna att fatta sina beslut 

gällande dessa bilder. Författaren har i urvalet av bilderna eftersträvat att välja 

bilder där alla respondenterna kan hitta en personlig favorit. Det är av denna 

anledning som det finns bilder som till exempel representerar såväl sol som snö 

eller shopping. Intressant är därför att diskuteras kring vilka resultat som skulle 

ha uppkommit om andra bilder hade valts. En annan faktor när det kommer till 

bilderna i formuläret är om huruvida ett lägre antal bilder hade varit att föredra, 

detta för att underlätta rangordningen för respondenterna. 
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Ytterligare en sak som är viktig att trycka på när det kommer till metoden och 

studien i stort är det faktum att det här arbetet vänder sig till och undersöker 

åsikter och agerande hos ett urval svenska turister. Man ska på så sätt vara 

försiktig med att dra paralleller till alla svenska turister eller hur turister i andra 

länder agerar eller vilka åsikter de har när det kommer till förhållandet mellan 

turism och autenticitet.  

Slutligen så kan även metodvalet göra det möjligt för forskare att se om det 

kanske är så att respondenternas åsikter i den här undersökningen visar en sak 

men att de agerar på ett annat sätt. 

 

4.2.1 Trovärdighet, tillförlitlighet och representativitet 

 

I den här studien som består av såväl kvalitativ som kvantitativ analys så finns 

det flera tillfällen där studiens trovärdighet och tillförlitlighet kan ifrågasättas. 

Denscombe (2009, s 380) skriver att det framförallt är svårt att som kvalitativ 

forskare visa att man gjort allt korrekt, men att det finns tre åtgärder som kan 

vara behjälpliga för läsarna för att se om forskarens data stämmer. En av dessa 

är triangulering, det vill säga att forskaren använder sig av flera kontrasterande 

källor för att öka tilliten till sina data. I fallet med den här studien så har därför 

undersökningen kompletterats med en litteraturstudie för att få en bättre insikt i 

vad som tidigare skrivits kring ämnet autenticitet. En annan åtgärd som 

Denscombe (2009, s 380) skriver om som tyvärr inte kunde appliceras på den 

här studien är respondentvalidering. I och med att respondenterna tilläts vara 

anonyma så var det inte möjligt att söka upp respondenterna och fråga om deras 

svar tolkats på rätt sätt och respondentvalideringen kunde således inte 

genomföras. Den här studien består dock till stor del av empiriskt material, 

någon som Denscombe anser är en bra åtgärd och något han kallar för grundade 

data. Empirisk data ger enligt Denscombe (2009, s 380) en solid grund för de 

slutsatser som baseras på data och ökar forskningens trovärdighet.  

När det gäller studiens tillförlitlighet så behandlar detta det faktum att forskaren 

ofta tenderar att bli en del av sitt egna material, och att han eller hon kan komma 

att påverka dess utfall. Här handlar det om ifall studiens resultat och dess 

slutsatser skulle komma att bli desamma om en annan forskare utförde den 

(Denscombe 2009, s 381). Detta är något som är svårt att ta reda på, men i fallet 

med den här studien är tillvägagångssättet det vill säga metoden tydligt 

förklarad, frågeformuläret finns bifogat och resultatet presenteras i princip i sin 

helhet. Detta medför att andra forskare kan se hur forskningen har genomförts 

samt granska forskningsprocessen. Denscombe (2009, s 381) nämner även att 

det kan vara lämpligt att producera en beslutslogg. Det vill säga ett detaljrikt 

protokoll över hela forskningsprocessen, utformat så att läsaren kan följa med i 
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forskaren väg från början till slut. Detta är inget som forskaren har genomfört i 

samband med denna studie eftersom det på grund av studiens storlek inte ansågs 

relevant. 

När det gäller studiens representativitet så är författaren medveten om att det 

inte är möjligt att generalisera med utgångspunkt i det material som har 

presenterats. Det vill säga att resultatet som framkommit i den här studien inte 

kan appliceras på alla svenska turister utan presenterar endast de åsikter och 

agerande som den här studiens respondenter har uppgett. Det är som Denscombe 

(2009, s 53) skriver, de människor som valts ut (respondenterna) är 

nödvändigtvis inte representativa eller representerar typiska enheter. De 

frågeställningar som besvaras i den här studien är därför baserat på ett urval 

svenska turister (= n) och alltså inte alla svenska turister (= N). En undersökning 

som är representativ för alla svenska turister skulle kräva ett större urval och 

skulle därför ta längre tid att genomföra. 

För att kortfattat sammanfatta metoddiskussionen så anser jag som forskare att 

jag har valt den för den här studien mest lämpliga metod. Jag har arbetat för att 

förstärka trovärdigheten och tillförlitligheten i arbetet och är medveten om vilka 

förändringar som vore lämpliga att genomföra vid en eventuell större och 

grundligare studie. Dessa förändringar skulle i så fall genomföras framförallt för 

att öka representativiteten och minska skevheten i materialet i form av att bland 

annat antalet kvinnor och högutbildade är överrepresenterade. 
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5 RESULTAT 

 

I det här avsnittet presenteras resultatet av det webbaserade frågeformuläret som 

undersökt ett urval svenska turisters förhållande till autenticitet och turism. För 

att få en tydligare inblick i frågeformulärets upplägg så kan man titta närmare på 

bilaga 1 där frågeformuläret återfinns så som det presenterades för 

respondenterna. Förutom de 12 frågorna som respondenterna uppmanades att 

svara på så hittar man där även de 11 bilderna som undersökningen grundade sig 

på. Till en början så följer här en kort beskrivning av respondenterna, därefter 

kommer den kvalitativa undersökningen där respondenternas definitioner av 

begreppet autenticitet presenteras samt de teman som uppmärksammats i 

materialet. Därefter presenteras resultatet av hur respondenterna i de två 

omgångarna valt att rangordna de 11 bilderna och avslutningsvis en 

sammanfattning och presentation av övriga intressanta kommentarer som 

uppkom i samband med undersökningen. 

 

5.1 Beskrivning av respondenterna 

 

Formuläret som efter lanseringen hölls öppen i drygt två veckor besvarades av 

127 personer. Formuläret inleddes med fem frågor där respondenterna ombeddes 

svara på frågor om kön, ålder, bostadsort (i form av postnummer), högsta 

genomförda utbildning samt ungefärliga månadsinkomst. Detta fungerar som 

bakgrundsinformation för att till exempel i ett senare skede genomföra 

korstabuleringar, det vill säga korsa olika data mot varandra. Något som var 

tydligt var att det visade sig att det var betydligt fler kvinnor än män som deltog 

i undersökningen. Fördelningen i procent var 65 % kvinnor och 35 % män. Den 

geografiska spridningen bland de som svarade på undersökningen var relativt 

stor om än det, inte helt oväntat, finns ett visst kluster av respondenter från 

Umeåområdet. 

När det gäller åldern på respondenterna så står åttiotalisterna för den största 

gruppen, även om det finns många såväl äldre som yngre. För att få en tydligare 

förståelse för åldersspridningen inom undersökningen så kan det nämnas att den 

yngsta respondenten är född år 1994 respektive den äldsta år 1944.  

När det kommer till respondenternas högsta genomförda utbildning så fanns det 

tre svarsalternativen de kunde välja mellan; grundskola, gymnasieskola eller 

universitet/högskola. Som visas i tabell 1 nedan så är det tydligt att majoriteten 

av respondenterna har universitet eller högskola som högsta genomförda 

utbildning (69 %) medan endast 2 % svarade grundskola. Att det därefter finns 

en relativt stor grupp som svarade att deras högsta genomförda utbildning är 
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gymnasieskola kan man anta har att göra med att många av respondenterna är 

relativt unga och på så sätt eventuellt ännu inte hunnit gå vidare med sina 

studier. Av resultatet kan man på det stora hela betrakta gruppen av 

respondenter som högutbildade, något man bör ha i åtanke när man analyserar 

materialet och respondenternas resemönster. Man kan anta att de som är 

högutbildade har möjligheten att resa mer än de med en lägre utbildningsnivå. 

Tabell 1. Tabellen illustrerar resultatet till frågan "Vilken är din högsta genomförda 

utbildning?" Observera att talen i procent är avrundade till närmaste heltal. 

Högsta utbildning 

procent/antal 

 Totalt 

Grundskola  2 % (2st) 

Gymnasieskola  30 % (38st) 

Universitet/högskola  69 % (87st) 

Totalt  100 % (127st) 

 

Efter de inledande frågorna ombads respondenterna att uppge hur många gånger 

per år de brukar resa. Svarsalternativen de kunde välja mellan var; ingen gång 

per år, 1-2 gånger per år, 3-4 gånger per år, 5 eller fler gånger per år. Som vi ser 

av tabell 2 nedan så svarade majoriteten av respondenterna att de brukar resa 1-2 

gånger per år. Det alternativ som därefter stämde bäst överens med 

respondenternas resvanor var alternativet som innebar 3-4 resor per år. 

I tabell 2 nedan kan man även se att rent antalsmässigt så är de som reser 5 eller 

fler gånger per år ungefär lika många som de som inte reser någon gång alls. De 

siffror som dessa två svarsalternativ uppvisar är dock i förhållande till de övriga 

väldigt låga och man ser att det stora klustret ligger kring 1-2 resor per år.  

Tabell 2. Tabellen illustrerar respondenternas svar på frågan "Hur många gånger per år 

brukar du åka på semester/resa?". Talen i procent är avrundade till närmaste heltal. 

 

 

  

  

 

 

Antal ggr per år procent/antal  Totalt 

Ingen gång per år  9 % (11st) 

1-2 ggr per år  66 % (84st) 

3-4 ggr per år  20 % (25st) 

5 eller fler ggr per år  6 % (7st) 

Totalt  100 % (127st) 
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Av resultatet i tabell 2 kan man dra slutsatsen att de som har svarat på 

undersökningen har på det stora hela ganska lika resmönster, det vill säga att de 

genomför i snitt 1-2 resor per år.  

Något som  däremot det här resultatet inte visar är hur respondenterna reser, hur 

länge de är borta, hur långt, samt bland annat vilken slags semester det handlar 

om. Detta är faktorer som kan komma att ha påverkat svaren på övriga frågor. 

Tydligt är dock att resandet är någonting som majoriteten av respondenterna 

ägnar sig åt. I det här fallet så ingår såväl resor inom som utom landet och 

respondenterna är fria att själva definiera vad de menar med att åka på 

semester/resa. Det kan även antas att för många som reser i snitt 1-2 gånger per 

år så finns det en hel del förväntningar, tankeverksamhet och förberedelser inför 

det slutgiltiga beslutet om var resan ska gå och varför. De kan besitta tydliga 

tankar och åsikter och själva resandet som turist samt vad han eller hon 

egentligen vill ha ut av sin resa. 

 

Respondenterna ombads att, förutom att svara på hur många gånger de reser per 

år också ange vilka faktorer som är viktiga för dem när de kommer till att välja 

vilken destination de ska resa till. Här är det viktigt att poängtera att 

respondenterna gavs möjligheten att kryssa i flera alternativ som viktiga. De fick 

även själva via en textruta lägga till annat alternativ om de ansåg att en viktig 

faktor saknades. I figur 1 nedan ser man hur respondenterna har gjort sina val 

och vilka faktorer som för den här gruppen är viktigast. Kostnaden och klimatet 

på destinationen är de två faktorer som är överrepresenterade och de som av 

respondenterna upplevs som viktigast. Därefter blir resultatet jämnare även om 

de kulturella aspekterna på destinationen anses som lite viktigare än de övriga. 

Med det här resultatet i åtanke kan man dra vissa slutsatser om respondenternas 

sätt att välja resemål på samt att resultatet kan avspeglas i hur de senare valt att 

rangordna bilderna efter till exempel var de vill resa.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 1. Figuren visar respondenternas svar på frågan "Vilka faktorer är viktiga för dig när 

det kommer till att välja vilken destination du ska resa till?"  Observera att här är flera svar 

tillåtna, därav den höga procentsatsen. 
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För att kortfattat sammanfatta den information som i det här stycket presenterats 

så kan det konstateras att respondenterna består av mestadels kvinnor (65 %), 

många födda under 1980-talet, stort antal högutbildade samt att majoriteten reser 

ungefär 1-2 gånger per år. Intressant är även att de faktorer som visade sig vara 

viktigast för respondenterna var kostnaden samt klimatet på den tilltänkta 

destinationen.  

Viktigt att poängtera är att eftersom det i undersökningen var koncentration i 

variablerna (kön, utbildning, ålder) så ansågs det inte nödvändigt att fördjupa 

analysen av resultatet mot bakgrundsmaterialet. Det vill säga att inom studien så 

har ingen korstabulering genomförts.  

 

5.2 Kvalitativ tematisk analys 

 

I den här delen av studien presenteras en tematisk analys av undersökningens 

textfält. Materialet grundar sig på de svar som respondenterna gav på frågan 

"Hur skulle du i korthet beskriva ordet autenticitet/äkthet?" samt även 

följdfrågan "Kan du ge ett exempel på ett reseminne som du upplevde som 

särskilt autentiskt?". 

 

5.2.1 Tematisk analys av respondenternas definition av autenticitet 

 

Något som var intressant var att, av de 127 respondenterna som tog del av 

undersökningen var det endast 14 stycken som inte presenterade någon eller 

några definitioner. Detta visar på ett väldigt litet bortfall. En del av dessa sa att 

de inte hade någon direkt känsla för begreppet autenticitet, andra att de upplevde 

det som svårdefinierat medan vissa lämnade fältet blankt eller svarade med ett 

"Nej". Även fast det är ett sådant litet antal som inte har lämnat någon definition 

så kan detta ytterligare bekräfta det som turismforskare länge sagt, nämligen att 

autenticitet är ett svårdefinierat begrepp och dess användning bör diskuteras. För 

aktörer som använder sig av, eller funderar på att använda sig av, autenticitet i 

sin marknadsföring är det nödvändigt att veta hur begreppet uppfattas av deras 

potentiella kunder.  

Något som däremot var en aning förvånande bland de definitionerna som 

respondenterna uppgav var att de i stor utsträckning liknade varandra. Resultatet 

visar därmed att respondenterna har en relativt gemensam syn på vad autenticitet 

betyder. Två av de sätt på vilket begreppet autenticitet beskrevs av majoriteten 

av respondenterna var genom olika varianter på inte tillgjort och inte 

exploaterat. En respondent förklarar det på det här sättet, "Jag skulle beskriva 

det [autenticitet] som någonting äkta, något som inte är tillgjort eller 
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konstgjort." medan en annan skriver "Något som besöks eller nyttjas av 

urinvånare och är relativt oexploaterat av turismarrangörer och/eller turister".  

Något annat som var intressant med resultatet var att det var få bland 

respondenterna som uppgav en definition liknande den i Svenska Akademiens 

ordbok. Ord som tillförlitlig och genuin dyker bara upp en gång vardera i 

materialet, medan orden original och ursprunglig är helt utlämnade. Intressant 

är här att respondenterna visar sig ha ett annat, om än ett relativt gemensamt sätt 

på vilket de ser/beskriver autenticitet än den som ordboken ger. 

Sammanfattningsvis så kan det sägas att de visade sig finnas stora likheter hos 

respondenterna när det kommer till hur de beskriver ordet autenticitet. Mest 

använda var olika kombinationer av orden inte exploaterat och inte tillgjort. 

Resultatet visar att många av respondenterna har en stor förståelse för begreppet 

och att de kan använda dessa kunskaper i de fortsatta frågorna inom 

undersökningen. 

 

5.2.2 Tematisk analys av respondenternas mest autentiska reseminnen 

 

Det var fyra teman som stack ut lite extra när respondenterna uppmanades att ge 

exempel på ett reseminne som de upplevde som särskilt autentiskt. Dessa fyra 

teman har fått namnen vardagsliv, speciella platser, anti turism samt kulturella 

aspekter. Nedan följer en grundligare genomgång av de fyra olika teman som 

grundar sig i utdrag och citat från materialet. 

Vardagsliv 

Något som är återkommande i materialet där respondenterna har gett exempel på 

en situation de ansåg vara särskilt autentisk är användandet av ordet vardag. En 

respondent berättar vad autenticitet är för honom eller henne samt hur man som 

turist kan få en möjlighet att själv uppleva det; "Att umgås med destinationens 

invånare i deras vardag. Exempel; bo i värdfamilj.". En annan respondent har en 

liknande syn på hur autenticitet bäst uppnås, respondenten skriver "När jag 

bodde hos en familj i Colombia i 4 månader och kom in i deras vardag och blev 

en del av den.". I båda dessa exempel så använder respondenterna sig av ordet 

vardag för att visa att de klivit ut ur rollen som turist och antagit en annan och 

blivit en del av destinationens vardag. Här kan man dra paralleller till det som 

Goffman (1959, s 1-336) och många forskare efter honom diskuterat, det vill 

säga förekomsten och användandet av front and back regions. Här handlar det 

om att respondenterna uppfattar det äkta som det som döljer sig i destinationens 

back regions. Gärna ett ställe som upplev som lite svåråtkomligt och inte 

besökas av särskilt många. En respondent skriver att autenticitet var när han/hon 

"Fick följa med min thailändske vän upp bland bergen till hennes föräldrar och 
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blev bjuden på mat och fest.", att bli hembjuden och på så sätt få ta del av något 

utanför turiststråken upplevs som extra autentiskt. Här är det även intressant att 

fundera kring det som MacCannell (1973) skriver om, det vill säga, iscensatt 

autenticitet. Har respondenterna i de här fallen verkligen fått uppleva den 

autenticitet som de sökte, eller var det i själva verket en av invånarna iscensatt 

version av vad turisterna förväntade sig? Detta är något som är omöjligt att svara 

på, men som i högsta grad kan vara viktigt att fundera kring. Det är även 

intressant att fundera över om huruvida det är av någon betydelse om situationen 

var autentisk eller inte så länge som turisterna uppskattade den och de upplevde 

den som autentisk. 

Många av respondenterna pratar även om resan längd och hur länge man stannar 

på destinationen, en generell åsikt verkar vara att ju längre man stannar desto 

enklare är det att ta del av det autentiska. I kombination med detta nämner även 

många att genom att under en längre eller kortare period arbeta eller studera på 

en plats så är det lättare att uppfatta och ta del av vad som är autentiskt. 

 

Speciella platser 

Vissa av respondenterna tog hjälp av speciella platser för att uttrycka vad som 

för dem upplevdes som särskilt autentiskt. En respondent skriver till exempel att 

han/hon tycker att Frihetsgudinnan kändes äkta. En annan nämner Egypten och 

pyramiderna som något som kändes autentiskt och intressant med tanke på att 

det byggdes för så längesedan och att "[…]de har fått till så stora föremål med 

så små medel". En tredje respondent skriver att han/hon upplever Walmart i 

Amerika som särskilt autentiskt. Exemplet med Walmart är särskilt spännande, 

många människor skulle nog tänka till både en och två gånger innan de uppgav 

en stor detaljhandelskedja som något som är autentiskt. Här ser man ett tydligt 

exempel på hur någonting med tid och enträgenhet har kommit att bli en del av 

den amerikanska kulturen. Det är just detta fenomen som Cohen (1988, s 379) 

talar om när han nämner emergent authenticity. Det vill säga att dessa 

platser/attraktioner, till exempel Walmart antagligen inte upplevdes som särskilt 

autentisk när första affären byggdes, men idag är affären tätt sammansvetsad 

med Amerika och amerikansk kultur. Ett exempel från undersökningen som 

ytterligare styrker teorin med emergent authenticity är att en respondent skriver 

att han/hon upplever Disney land som autentiskt och äkta "[…] även om allt är 

fantasi och påhitt". Här kan man se att respondenten själv reflekterar över sin 

egen definition av autenticitet och att känslan för vissa destinationer eller 

attraktioner kan uppfattas som tvetydig. Man kan tycka att den är autentisk och 

inautentisk på samma gång. I samband med detta kan man dra paralleller till 

möjligheten att inte se på autenticitet som någonting absolut, utan som på en 

skala man kan röra sig upp och ner på. Att en plats eller destination kan vara 

mer eller mindre autentisk (Cohen 1988, s 377). I det här fallet kanske någon 
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uppfattar Disney land som ganska autentiskt, men samtidigt Frihetsgudinnan 

som mer och Walmart som mindre autentiska. 

 

Anti turism 

Många av respondenterna uppvisade i sina texter närapå ett förakt mot 

turismindustrin och turistorter när det kom till uppsökandet av det autentiska.  

Detta gjorde det här temat till det största och det tydligaste med flest åsikter och 

kommentarer. Inom det här temat ser man att respondenterna vill hålla turism 

och autenticitet åtskilda. Många av respondenterna hävdar att det autentiska är 

det som "[…] inte är tillfixat för turister" eller "En plats som inte är alltför 

välbesökt eller alltför kommersiell". 

En av respondenterna gör en jämförelse mellan två före detta 

koncentrationsläger som han/hon besökte under en resa i Polen. Det första låg i 

Majdanek, "[...] inte så känt, ganska litet, inte tillfixat eller turistanpassat", 

respondenten menar att det kändes autentiskt och äkta. Han/hon skriver att när 

de senare besökte Auschwitz så blev det ännu tydligare, Auschwitz upplevdes 

som extremt anpassat för turister och respondenten beskriver den märkliga 

känslan av att det första man såg vid lägrets ingång var en presentbutik. Genom 

det här exemplet så ser man att två upplevelser som på det stora hela liknar 

varandra kan, för respondenten, upplevas väldigt olika när det kommer till 

känslan av autenticitet. Denna skillnad menar respondenten beror på den i det 

ena exemplets övertydliga närvaron av turism. 

Det är även flera av respondenterna som diskuterar tiden som en faktor, att 

destinationen "[…] är som den alltid har varit" och "Känslan av att platsen inte 

är nyligen utformad för att passa busslaster med turister, utan har växt fram 

under lång tid".  Detta visar på känslan som många har av autenticitet, att det 

som är äldre automatiskt är mer autentiskt än någonting som är nytt. Så länge 

platsen förblir orörd och oförändrad så är den autentisk. Detta tänk både 

motsäger och överensstämmer med det som Cohen (1988, s 379) säger om 

emergent authenticity, något som i sin tur kan få en att fundera över hur många 

år som måste passera innan en plats eller destination kallas för autentiskt.  

Något som syns bland åsikterna och kommentarerna i materialet är att många av 

respondenterna genom sina svar verkar vilja distansera sig själva från de som de 

kallar turisterna. Det verkar som att de på sätt och vis vill ge intryck av att de i 

sitt resande söker något annat än vad den stora massan gör. Man vill resa och 

uppleva andra kulturer, man vill gå ur rollen som turist och istället sälla sig med 

"de andra". 

 En respondent hårddrar det hela och säger att autenticitet upplevs på "En plats 

där turisterna inte tagit över!" en annan säger att för att uppleva det autentiska 
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ska man "Inte åka på charter." och en tredje säger att autenticitet är "Motsatsen 

till vår solsemester i södra Portugal, som kändes som ett inhägnat 

turistområde". 

Avslutningsvis så är det fascinerande att se att en respondent till och med går så 

långt som att säga att en autentisk plats är en plats helt utan turism. Denna men 

även de övriga kommentarerna står i kontrast till de som presenterades under 

rubriken Speciella platser. De respondenter som upplevde Frihetsgudinnan eller 

pyramiderna som autentiska har således sett autenticitet i något som enligt de 

här respondenternas synsätt omöjligen kan vara autentiskt. 

Kulturella aspekter 

 

Temat kulturella aspekter har vissa likheter med det som presenterades under 

rubriken och inom temat vardag, det finns dock vissa skillnader som är 

intressant att förtydliga. Många inom det här temat trycker på hur kulturella 

skillnader är det som uppvisar autenticitet, den tydligaste är språket. En 

respondent beskriver ett självupplevt reseminne som kändes särskilt autentiskt 

på det här sättet: "Att med egen bil åka in på småvägar och byar och stanna till 

där lokalbefolkningen inte pratar annat än grekiska är nog ett bra exempel.", i 

samma beskrivning skriver han/hon även att det är utanför de täta turiststråken 

som man hittar guldkornen. Här har vi ytterligare ett exempel på hur 

respondenterna vill ta sig in i kulturens back regions för att det är där de 

upplever att det autentiska finns. Ytterligare två respondenter ger exempel på 

hur språket ger en ökad känsla av autenticitet, "[…] vi fick läsa menyerna på 

kinesiska, taxichaufförerna kunde inte engelska etc., väldigt få kunde engelska 

över huvudtaget." och "I Bergamo träffade vi en gammal gubbe uppe på 

utsiktsplatsen som tog med oss på en spontan ´turisttur´ och förklarade om en 

massa platser på italienska och teckenspråk, vi fattade kanske 30 % av det han 

pratade om […] härlig upplevelse" . I dessa återberättade reseminnena får man 

intrycket av att respondenterna tyckte att det var spännande att det fanns vissa 

språkbristningar och att den här upplevelsen kom att bli en viktig del av resan. 

  

Andra kulturella aspekter som respondenterna nämner är hur det var speciellt att 

bli hembjuden till invånarna på platsen och att få uppleva de kulturella 

skillnaderna mellan hemlandet och besökslandet. "I Etiopien, det var att äta mat 

hos infödingar på det traditionella sättet utan att man gjort till det hela för att 

göra det turistvänligt.", av den här kommentaren kan man göra antaganden att 

respondenten fick ta del av en annorlunda matupplevelse, vare sig det rörde sig 

om maten i sig eller sättet på vilket de åt. Även att respondenterna har valt att 

använda sig av ordet infödingar är här särskilt intressant, det är ytterligare ett 

sätt på vilket han eller hon trycker på skillnaden dem emellan och ökar 

distansen. En annan respondent beskriver en liknande händelse, där han/hon 

blev hembjuden till en Tanzanian för att tillbringa en natt i hans föräldrars hem 



22 
 

ute på landsbygden. Samma respondent beskriver även att det kändes som en 

särskilt autentisk upplevelse när denne besökte "En by i Tanzania där flera barn 

aldrig sett en vit människa".  Något som respondenterna verkar uppskatta är just 

dessa kulturella skillnader och känslan av att även fast vår värld blir allt mer 

globaliserad så finns det fortfarande platser kvar att upptäcka och nya 

upplevelser att ta del av.  

 

Andra kommentarer handlar bland annat om känslan av autenticitet som väcks 

när man får ta del av en kulturs arkitektur och mat, men även de historiska 

förändringarna som landet eller destinationen genomgått. En respondent beskrev 

tillfället när denne fick se området där sin sambo växte upp, ett krigsdrabbat 

område som idag geografiskt ser helt förändrat ut. Där huset förr stod finns idag 

bara skelettet kvar, alternativt så var det skog och sly där. Här ser vi ytterligare 

ett exempel på hur känslan av det autentiska väcks i och med att vi upplever 

någonting som ligger långt ifrån vår egen kultur.  

  

Sammanfattning av den kvalitativa analysen 

 

Av de kommentarer som presenteras inom dessa teman får man intrycket av att 

respondenterna anser att ju mindre utvecklad eller kommersiell en plats är, desto 

mer äkta känns den. Man vill gärna ta del av befolkningens vardag och saknas 

till exempel kunskaper i engelska så uppfattas det som charmigt, äkta och som 

en viktig del av upplevelsen. Många av respondenterna var tydliga med att säga 

att för att nå det autentiska så måste man bort från de stora horderna med 

turister, men samtidigt ansåg en liten grupp att Frihetsgudinnan och Walmart 

kan även de ge en känsla av att vara autentiska. Denna del av undersökningen 

understryker det faktum att autenticitet är ett begrepp som är olika från person 

till person, men även att många av det som ställde upp och svarade på 

frågeformuläret på det stora hela har liknande tankar och funderingar när det 

kommer till vad som för dem upplevs som autentiskt. 

 

 

5.3 Kvantitativ analys 

 

I den här delen av studien redovisas resultatet av de två delarna i frågeformuläret 

där respondenterna ombads att rangordna de 11 bilderna (se Bilaga 1) enligt 

deras egna tankar och åsikter. Först fick de rangordna alla bilder i fallande skala 

där position 1 representerade den plats de helst av allt skulle vilja besöka och 

position 11 den plats som de minst av allt ville besöka. Här handlar det helt och 

hållet om att respondenterna väljer och rangordnar enligt vad de själva söker 

med sin resa. Inga begränsningar som brist på tid eller pengar måste tas i åtanke. 

När denna rangordning var genomförd så fick respondenterna svara på frågan 
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angående vad som är autentiskt för dem och därefter återigen rangordna 

bilderna. Denna gång skulle bilderna rangordnas i fallande skala där position 1 

representerade den som plats som de upplevde som mest autentisk, medan 

position 11 representerar den enligt dem minst autentiska platsen. 

 

5.3.1 Respondenternas rangordning av vilken plats de helst respektive minst 

skulle vilja besöka 

 

I figur 2 kan man urskilja många olika mönster, men i den här studien är det 

främst de två som har rankat flest gånger som 1:a och de två som har rankats 

flest gånger som 11:a som är mest intressanta. Det är dessa fyra som sedan 

jämförs med hur respondenterna har rangordnat bilderna efter vilka de anser är 

minst eller mest autentiska. I figur 2 nedan så ser man fördelningen av hur de 

127 respondenterna valde att rangordna de 11 bilderna enligt vart de helst av allt 

respektive minst av allt skulle vilja åka. Den röda färgen på position 1 visar 

fördelningen av första plats, och därefter platserna 2-11 i färgerna orange, rosa, 

gul, osv. Svart på position 11 representerar den plats respondenterna minst av 

allt skulle vilja åka till. 

I sammanställningen av resultatet så syns det att bild C var den som flest 

respondenter rankade som position 1. På bild C ser man från avstånd en öde 

strand omgiven av gröna lummiga träd och blått vatten, man anar också av 

bilden att klimatet är varmt. Vad som är intressant att se, eftersom övertaget för 

bild C var så pass stort, är att det faktiskt finns några respondenter som har valt 

att placera bilden i position 11, även om de är få. Bild J som efter bild C var den 

som flest valde att placera på plats 1 har liknande drag när det kommer till de 

klimatmässiga attributen. Bilden illustrerar solstolar och ett par nakna fötter 

bredvid en pool med klarblått vatten belägen i vad som verkar vara ett 

hotellkomplex. Bland mittenplaceringarna kan man se att det var en jämn 

fördelning av bilderna men intressant är att till exempel bild E bara valdes en 

gång i position 1.  

I botten, det vill säga position 11, den position som representerar den plats som 

respondenterna minst av allt vill besöka, är det återigen en ganska tydlig 

fördelning. Bild I representerar i det här fallet den plats som respondenterna 

minst av allt vill besöka, på bilden ser man vad som förefaller vara två 

afrikanska kvinnor som dansar till tonerna av trummor. Kvinnorna har även 

dekorationer i form av stora bollar fastbundna kring vader och smalben. Trots 

det höga antalet som placerat bild I på position 11 så är den ändå inte den som 

fått lägst antal placeringar på position 1. Efter bild I var det jämnt blad de övriga 

bilderna men bild G, som ett snötäckt fjällandskap med berg, fjällvegetation och 

två uppslagna tält var den som valdes näst sist. 
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Figur 2. Figuren visar hur respondenterna har rangordnat de i undersökningen 11 bilderna 

enligt vilken plats de helst av allt respektive minst av allt skulle vilja besöka. Siffrorna i 

procent är avrundade till heltal. 

Vad som framförallt är intressant med det här resultatet i figur 2 är att trots att 

det gäller något så individuellt som vad man föredrar när det kommer till 

resande och turism så är svaren ganska lika bland respondenterna. Det vill säga 

att det faktiskt är möjligt att identifiera olika mönster. Något som är tydligt är att 

det, som det nämns i inledningsstycket på sida 1 verkar vara de klassiska 

attributen som sun, sand and sea som är de mest eftertraktade. Det vill säga de 

attribut som allra tydligast återfinns i just bilderna C och J. Detta till skillnad 

mot för till exempel bild I som valdes sist av de flesta och som porträtterar en 

helt annan slags turism, en slags kulturturism. 

 

5.3.2 Respondenternas rangordning av den mest respektive minst autentiska 

platsen 

I figur 3 nedan kan man urskilja många olika mönster, men i den här 

pilotstudien är det främst de två bilderna som har rankat flest gånger som 1:a 

och de två bilderna som har rankats flest gånger som 11:a som är mest 

intressanta. Dessa ställs i kontrast med resultaten av den tidigare rangordningen. 

I figuren ser man fördelningen av hur de 127 respondenterna valde att rangordna 

de 11 bilderna enligt vilken bild som representerar den mest respektive minst 

autentiska platsen. Den röda färgen på position 1 visar fördelningen av första 

platsen, och därefter 2-11 i färgerna orange, rosa, gul, osv. till svar på position 

11 som representerar den minst autentiska platsen. Som det tidigare nämnts 

återfinns alla de 11 bilderna i bilaga 1. 

Här nedan i figur 3 illustreras de val som respondenterna gjorde när de skulle 

rangordna samma bilder som tidigare, fast den här gången enligt vilka som 
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representerar den mest till den minst autentiska platsen. Som det syns i tabellen 

så skiljer sig åsikterna mer när det gäller den mest autentiska platsen än vad de 

gör när det gäller den minst autentiska platsen. Den bild som dock fick flest 

röster som den mest autentiska är bild G som illustrerar fjällandskapet med 

snötäckta berg, fjällvegetation och två uppslagna tält. Bilden visar till skillnad 

mot för många av de övriga bilderna en naturupplevelse, något som kan vara 

anledningen till att den rankats högt. Endast en röst skiljer mellan tvåan och 

trean, där bild I är den som drog det längsta strået och rankats som näst mest 

autentisk. Bild I visar som tidigare sagts två dansande kvinnor i vad som verkar 

vara en afrikansk by. De dansar till ljudet av trummor och har vad som ser ut 

som bollar bundna kring vaderna.  

Den bild som däremot med väldigt stor marginal, över hälften av rösterna, har 

rankats som den minst autentiska bilden är bild J. Bilden illustrerar ett par nakna 

fötter vid poolkanten i vad som verkar vara ett hotellkomplex. Bild J var även 

den enda av alla de 11 bilderna som inte av någon respondent rankades som den 

absolut mest autentiska platsen. Den bild som därefter rankats som den minst 

autentiska platsen är bild K som illustrerar Times Square i New York, det vill 

säga ett pulserande stadsmyller med bilar, människor och reklamskyltar. Här är 

det möjligen känslan av stadens brus som får människor att ranka den som 

inautentisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3. Figuren visar hur respondenterna har rangordnat de i undersökningen 11 bilderna 

enligt vilken plats de anser vara den mest respektive minst autentiska. Siffrorna i procent är 

avrundade till heltal. 

 

5.3.3 Autenticitetens betydelse för respondenterna 

I tabell 3 nedan ser man resultatet av respondenternas svar på frågan "Hur viktigt 

är autenticitet/äkthet för dig vid valet av destination att resa till?". De svar som 
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respondenten hade att välja mellan var; Mycket liten betydelse, liten betydelse, 

varken liten eller stor betydelse (neutral), stor betydelse eller mycket stor 

betydelse.  

Vad som syns tydligt är att det var två svarsalternativ som fick det stora antalet 

röster, nämligen alternativet att autenticitet varken har stor eller liten betydelse 

(39 %) och alternativet att autenticitet har stor betydelse (43 %). De som har 

svarat att det varken har liten eller stor betydelse kan möjligen grunda sina svar 

på att de tidigare inte reflekterat över fenomenet autenticitet, eller att de i sina 

tidigare resor inte upplevt autenticitet som viktigt. 

Tabellen visar även att det bara är 3 % som har svarat att autenticitet för dem har 

mycket liten betydelse när de ska bestämma sig för en destination att resa till. 

De som har svarat att autenticitet har liten betydelse står även bara för 6 % av de 

127 respondenterna. Dessa resultat visar att för den stora majoriteten 

respondenter så är autenticitet något som de upplever som viktigt, hela 9 % har 

även svarat att autenticitet för dem är av mycket stor betydelse. Det här 

resultatet kan vara av intresse för turismaktörer som använder eller funderar på 

att använda autenticitet i sin marknadsföring. Enligt vad resultatet av den här 

frågan visar så upplevs autenticitet som viktigt för respondenterna. 

 Tabell 3. Tabellen illustrerar respondenternas svar på frågan "Hur viktigt är 

autenticitet/äkthet för dig vid valet av destination att resa till?" Observera att siffrorna i 

procent är avrundad till närmaste heltal. 

  

 

 

 

 

  

 

 

Sammanfattning av den kvantitativa analysen 

Av den rangordning som respondenterna har genomfört så syns det att vissa 

bilder förekommer i såväl toppen som botten fler gånger än andra. Detta vare sig 

det rör sig om vilken plats man vill besöka, eller om platsen upplevs som 

autentisk eller inte. Intressant är även att de bilderna som har rankats högt som 

platser man vill besöka har samtidigt i nästa rangordning rankats som de minst 

autentiska. Likaså är det med bilderna som representerar de platser som 

Procent/Antal   Totalt 

Mycket liten betydelse   3 % (4st) 

Liten betydelse   6 % (8st) 

Varken liten eller stor betydelse (neutral)   39 % (49st) 

Stor betydelse   43 % (54st) 

Mycket stor betydelse   9 % (12st) 

Totalt   100 % (127st) 
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respondenterna minst av allt vill besöka, de är i nästa rangordning rankade som 

de mest autentiska. 

 Resultatet av rangordningen kan ställas i kontrast till de svar som illustreras i 

tabell 3 där respondenterna själva fick svara på hur viktig autenticitet är för dem. 

Här svarar majoriteten av respondenterna att autenticitet är viktigt, dock är detta 

något som inte syns i deras sätt att rangordning bilderna. Det här är ett gott 

exempel på hur människor, i det här fallet respondenterna, ibland säger en sak 

men agerar på ett annat. Om autenticitet verkligen hade varit så viktig som 

många menar så borde rangordningen ha sett likadan ut i båda fallen, det vill 

säga att platsen dit respondenterna ville åka även borde ha rankats som den mest 

autentiska och vice versa. Men kanske kan de även vara en fråga om vilken 

slags autenticitet man vill uppleva. 

 

5.4 Övriga kommentarer 

Respondenterna gavs i frågeformulärets avslutande del möjlighet att tillägga 

någonting till undersökningen om de så önskade, dessa kommentarer presenteras 

kortfattat här. 

Det visade sig vara en hel del som nämnde problematiken bakom definitionen av 

begreppet autenticitet, "Autenticitet eller upplevelsen om äkthet är svårt, då 

autentiskt för mig inte behöver vara autentiskt för någon annan". En annan 

respondent skriver att "Autenticitet ligger i betraktarens ögon", medan en tredje 

respondent bemöter begreppet på ungefär på samma sätt som i den hätska 

diskussionen mellan forskarna Belhassen och Caton (2006) och Reisinger och 

Steiner (2006). Han eller hon skriver att "Autenticitet är svårt att definiera, för 

det mesta klarar man sig ju bra utan att fundera över om saker och ting är 

autentiska eller inte.".  

En annan respondent skriver att "Vad är meningen med att resa till platser som 

är i princip likadana" och fortsätter med att säga att han/hon anser att ju mer 

autentisk en plats är, desto mer intressant är den att uppleva. Här talas det om de 

negativa konsekvenserna med globaliseringen och kommodifieringen, att platser 

börjar likna varandra allt mer och att det är svårt att hitta destinationer som 

erbjuder någonting annorlunda. 

Andra nämner att om autenticitet är viktigt eller inte beror helt och håller på 

vilken slags resa de för tillfället genomför eller ska genomföra. En respondent 

skriver så här "Huruvida autenticitet är viktigt beror också på syftet med resan, 

vill jag på en charter för att relaxa, äta, sova och shoppa är inte autenticitet det 

viktigaste men åker man på en upplevelseresa eller vill se kultur är det 

viktigare" och en annan säger att "Ibland är det viktigt med autenticitet, ibland 

inte. Beror på vilken typ av semester/resa man är ute efter för tillfället", detta är 
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något som författaren redan reflekterat över och något som kan vara intressant 

att ta fasta på vid en större och grundligare studie. Avslutningsvis säger en 

respondent att autenticitet är en dimension i hans/hennes val, men att det även 

finns många andra aspekter som de slutgiltiga valet grundar sig på. 
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6 DISKUSSION  

 

Att ta sig an uppgiften att undersöka och analysera begreppet autenticitet inom 

turismforskningen är ingen enkel match, begreppet har diskuterats och forskats 

under flera år men bedöms än idag som svårdefinierat. Än svårare är det att ta 

sig an uppgiften med inställningen om att det inom ämnet fortfarande finns 

outforskade områden och tydliga luckor som bör fyllas. Den identifierade luckan 

bestod av att inom den forskning som idag finns angående förhållandet mellan 

turism och autenticitet så presenteras sällan eller aldrig turisternas egna åsikter. 

Forskarna har istället gjort antaganden om turisterna och deras ageranden. Den 

här studien ämnade att fylla denna lucka genom att ta begreppet från forskarna 

och istället låta turisterna själva ge sin syn på förhållandet mellan autenticitet 

och turism. Just förflyttningen av begreppet från forskarna till turisterna är något 

som jag som författare tycker är särskilt spännande. Istället för att prata om, och 

analysera hur de agerar eller endast göra antagande utifrån tidigare situationer 

ges turisterna här möjligheten att presentera sin syn på autenticitet och turism.  

Intressant är även att, till skillnad mot för i tidigare forskning, kunna presentera 

ett svenskt perspektiv på ämnet. I och med detta valda perspektiv är det dock 

viktigt att poängtera att resultatet av den här studien visar dessa respondenters 

åsikter, och att utfallet av undersökningen i till exempel ett annat land kan visa 

sig helt annorlunda. 

När det gäller genomförandet av det webbaserade frågeformuläret så visade 

resultatet av de inledande frågorna att gruppen av respondenter till stor del 

bestod av högutbildade, unga och att en stor andel var kvinnor. Detta är något 

som mest troligt har sina orsaker i sättet på vilket undersökningen spreds. Mina 

egna attribut verkar återspeglas i vilka som har antagit rollen som respondent. 

Jag som författare är ung, högutbildad, bosatt i Umeå och är kvinna, det är även 

de tydligaste attributen hos de som valt att svara på frågeformuläret. Förutom 

själva sättet på vilket undersökningen spreds så har detta med största sannolikhet 

att göra med mitt kontaktnät, många vänner av samma kön, i samma situation 

och från samma ort. Även att jag har använt mig av Facebook, som kanske 

framförallt används av den yngre generationen, är något som kan ha påverkat 

vilka som deltog. Likaså är det med QR-tagen och undersökningens spridning 

via flyers, kanske är det främst yngre människor som är mest mottagliga för 

dessa tillvägagångssätt. 

Själva sättet på vilket undersökningen spreds visade sig, med tanke på studiens 

tidsbegränsning vara ett utmärkt sätt för att snabbt och relativt enkelt nå ut till en 

stor grupp människor. Det som däremot upplevdes som en aning osäkert med att 

sprida undersökningen på det sättet och låta den vara öppen för vem som helst 

att ta del av, var att jag som författare blev tvungen att släppa kontrollen. Vid en 
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mer planerad personlig kontakt med respondenter är det enklare att försäkra sig 

om att det inom undersökningen blir en jämnare spridning gällande till exempel 

kön, utbildning och ålder.  

När det kommer till respondenternas svar angående hur de väljer att definiera 

begreppet autenticitet så upplever jag det, för studien, som särskilt positivt att 

det var många som kunde presentera en definition. Ett litet bortfall tyder på att 

begreppet finns i majoritetens medvetande och att de, även om många ansåg att 

det vara svårt kunde presentera en egen definition.  

Att folk är medvetna om begreppet och kan använda sig av det är information 

som kan var intressant för turismaktörer att ta del av. Resultatet visar ju att de 

potentiella kunderna kan vara mottagliga för användandet av begreppet i 

marknadsföringen. Det kan även vara så att de rent av kan genomskåda 

situationer där turismaktörer i marknadsföringen felaktigt använder begreppet. 

I och med att respondenterna hade en syn på vad autenticitet är och en åsikt om 

vad det betyder så kunde de sedan applicera detta tänk på de därefter kommande 

frågorna i formuläret. Intressant var även att beskrivningarna på det stora hela 

liknande varandra och att dessa kretsade kring användandet av olika versioner 

av två ord, icke tillgjort, och icke exploaterat. Personligen blev jag en aning 

förvånad över det faktum att det knappt var några som presenterade definitioner 

som liknande de som Svenska Akademins Ordbok (SAOB 2013) använder sig 

av. Jag hade till exempel förväntat mig att fler skulle använda sig av ordet 

genuin. 

När det kommer till respondenternas beskrivningar av sina mest autentiska 

reseminnen så gick det att urskilja fyra teman. Det allra tydligaste var det jag 

valde att döpa till Anti turism. Många av respondenterna beskrev autentiska 

platser eller situationer som sådana där "[…] turisterna inte tagit över". I citaten 

och de beskrivningar som presenterades ser man att respondenterna inte vill 

kalla sig själva för turister, utan att turisterna är "de andra", de som inte uppför 

sig, de som inte är intresserad av kultur och de som inte vill ha annat än 

hotellkomplex och all inclusive. Här beskrivs en situation där alla är det men 

ingen vill vara det, det vill säga turist. Under temat anti turism, presenterar en 

respondent själv en reflektion över två självupplevda upplevelser i Polen. Han 

eller hon beskriver skillnaden mellan två besökta före detta koncentrationsläger, 

det ena, Auschwitz, var väldigt turistanpassat där till exempel det första man såg 

var en presentbutik precis vid ingången. Det andra i (Majdanek) var mindre, inte 

lika känt och som respondenten uttrycker det, inte tillfixat för att passa turister. 

Jag har själv aldrig besökt ett koncentrationsläger men tror att jag personligen 

skulle ha svårt att, på grund av till exempel presentbutiken vid entrén på riktigt 

kunna ta in känslan av hur det faktiskt var att befinna sig som fånge i lägret. I 

det här exemplet kan jag därför förstå hur respondenten upplevde de två 

platserna på helt olika sätt, och att det ena var lättare att ta till sig och på så vis 
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uppfattades som mer autentiskt. Här är det även tänkvärt att fundera över den 

personliga förmågan eller viljan att se "bakom" det som målats upp och 

iscensatts av turismindustrin, för att på så sätt uppleva det äkta. 

Något som också kortfattat nämndes under temat Anti turism var tiden som en 

faktor för att lättare identifiera vad som är autentiskt eller inte. Detta belyser just 

problematiken bakom det Cohen (1988, s 379) kallar för emergent authenticity, 

det vill säga att autenticitet är något som kan komma att växa fram efter att visst 

lång tid har passerat. Detta är intressant men bäddar för ytterligare 

definitionsproblematik och föder nya frågor; hur lång tid måste passera innan 

någonting går från att vara inautentiskt till att bli autentiskt? Vem är det som 

avgör när skiftet sker och är det en gradvis eller direkt förvandling? Cohen ger i 

sin text inga definitiva svar på dessa frågor, men anser att begreppet bör 

behandlas som på en skala istället för att betrakta autenticitet och inautenticitet 

som två dikotomier (1988, s 377). Att se på autenticitet som ett begrepp som kan 

röra sig upp och ner på en skala öppnar upp för möjligheten att rangordna eller 

gradera destinationer och/eller aktiviteter som mer eller mindra autentiska än 

andra. Det kan ytterligare ses som en bekräftelse på att metodvalet i den här 

studien var lämpligt. 

Angående temat Anti turism var det även intressant att ställa svaren i kontrast till 

det som presenterades under temat Speciella platser. För de som har en negativ 

inställning till turism och väldigt turismtäta platser borde till exempel 

Frihetsgudinnan och Disneyland uppfattas som allt annat än autentiska. Detta 

befäster ytterligare åsikterna om att autenticitet upplevs olika från person till 

person. Under temat Speciella platser ges exempel på platser som har blivit så 

starkt förknippat med landets kultur att det nu upplevs som autentiska. Även 

inom det här temat så var det en respondent som gjorde en reflektion över vad 

han/hon beskrev som sitt mest autentiska reseminne. Respondenten skriver att 

han/hon upplevde Disneyland som äkta "[…] även om allt är fantasi och påhitt". 

Just den tvetydiga känslan om en plats eller en aktivitet är autentisk är särskilt 

intressant. Samtidigt som man anser att en plats verkligen är äkta så kanske man 

gör jämförelser med platser som i sin tur "upplevs" som än mer autentiska. Detta 

befäster ytterligare begreppets definitionsproblematik.  

Inom vardagsliv och kulturella aspekter, handlar det främst om det fenomen 

som Goffman (1959, s 50-57) introducerade och kallar för front and back 

regions. Det vill säga att de flesta reseminnena som respondenterna presenterar 

handlar om olika situationer där respondenterna indirekt talar om hur det 

autentiska är att få vara eller ta del av lokalbefolkningens backregion. Att få 

lämna turiststråken och ta del av någon annans vardag var det många som 

nämnde som särskilt autentiskt. Det verkar bland respondenterna som att det 

autentiska är det som är annorlunda, något som inte alla har möjlighet eller får ta 

del av.  
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Flera respondenter nämner bland annat språket som en faktor som ökar känslan 

av autenticitet. Att inte riktigt förstå eller kunna göra sig förstådd eftersom 

värdarna och gästerna inte talar samma språk verkar vara något som visar på det 

autentiska. Det verkar även som att det gärna får vara lite extra obekvämt, eller 

omständigt men framförallt ovanligt för att upplevelsen ska kännas autentiskt.  

I samband med dessa reseminnen är det tänkvärt att fundera kring det som 

MacCannells (1973, s 602) kallar för staged authenticity. Som det nämnts 

tidigare menar han att det till och med kan vara så att turisternas upplevelser i 

backregions bara är iscensatta av lokalbefolkningen. Kanske är det så att i några 

av de exempel som respondenterna presenterade så var upplevelsen från 

värdarnas håll iscensatt, detta för att eventuellt bemöta vad de tror turisterna 

söker, eller kanske för att skydda sin egentliga backregion. Även om frågan inte 

fullt ut besvaras i den här studien så kan det vara intressant att fundera närmare 

kring om det egentligen har någon betydelse om det är en iscensatt upplevelse 

som turisterna får ta del av, om de upplever den som äkta och uppskattar den. 

När det kommer till den kvantitativa analysen, det vill säga resultatet av 

respondenternas två rangordningar av de 11 bilderna, så står den enligt mig för 

den mest intressanta delen av studien. Även fast det handlar om något så pass 

individuellt som vart man skulle vilja resa någonstans så finns det tydliga 

mönster i hur respondenterna har rangordnat bilderna. Något som är särskilt 

tydligt i första rangordningen (figur 2) är att de i inledningen nämnda sun, sand 

och sea (Matthews 1978, s 25) verkar vara det som lockar mest. De två bilderna 

som rangordnades högst visade sig nämligen vara bild C och bild J. Båda 

bilderna illustrerar ett varmt klimat och vatten. Bild C visar en lång sandstrand 

med omgärdande natur och bild J visar ett par nakna fötter vid en pool. Jag tror 

att många av respondenterna associerar dessa bilder med avkoppling, något som 

kanske är den främsta anledningen till varför många idag reser. De två bilderna 

representerar även ett helt annorlunda klimat mot för det vi har här i Sverige, 

även det något som kan locka.  

Resultatet kan även knytas samman med de svar som presenterades i figur 1, det 

vill säga respondenternas svar på vilka faktorer som är viktigast när de ska välja 

destination att resa till. Här var just klimaten den faktor, som strax efter 

kostnaden, valdes av flest personer. Jag tror även att för många är det just 

solsemester som man tänker på när resande och turistande nämns. Rent 

statusmässigt uppfattas det ofta också som häftigare om man har varit utomlands 

på sin semester än om man har besökt sin mormor i Säffle. Man ska helst ha 

befunnit sig på en exotisk destination med ett varmt klimat och gärna komma 

hem med en brunbränd kropp och några souvenirer att visa upp. Detta tror jag är 

något som syns i materialet, att man vill bort från det vardagliga och det vanliga. 

När det gäller kostnaden som en faktor för var man väljer att resa tror jag att det 

går hand i hand med utvecklingen av bland annat lågprisflyg och sista minuten 
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resor. Människor idag är vana att kunna boka sin resa själv och jämföra priser, 

bolag och destinationer mot varandra. Detta är även något som skulle kunna tala 

för att destinationen inte är det första turisterna väljer, utan att de istället sätter 

upp en viss budget och därefter bokar en resa till någon av de destinationer som 

då finns tillgängliga. Om detta stämmer så är det inte attributen hos just den 

destinationen som är de viktigaste utan snarare bara själva resandet som sådant. 

Här handlar det återigen om kommodifiering, det vill säga att alla platser allt 

mer börjar likna varandra. Det har så att säga ingen betydelse om du reser till 

Hurghada eller Magaluf om det enda du är ute efter är sol och bad.  

De två platser som respondenterna minst av allt skulle vilja resa till illustreras i 

bild I och bild G. Dessa två bilder representerar två helt olika resemål och även 

två helt olika sätt att turista på. Bild I visar två dansande kvinnor i en afrikansk 

by, man kan anta att den som reser hit är intresserad av en slags kultur- och 

upplevelseturism istället för till exempel avkoppling som är det som illustreras i 

såväl bild C som J. Bild G visar däremot snötäckta berg, fjällandskap och två 

uppställda tält. Hit lockas mest troligt den turist som är intresserade av natur- 

alternativt sportturism. Det antagande man kan göra är att bild G rankades lågt 

på grund av att respondenterna är svenska och som det nämnts tidigare, mer 

intresserade av att resa någonstans som kan erbjuda ett varmare klimat. 

Intressant vore att, även om jag håller det för osannolikt, se om undersökningen 

hade fått ett annat utfall om den genomfördes mitt i svenska sommaren istället 

för i slutet på april som nu var fallet. Eventuellt vore de så att respondenternas 

längtan efter sol och värme inte är lika stor under sommarmånaderna som under 

den tidiga våren.  

Det är när det kommer till rangordningen av de bilder som respondenterna 

uppfattade som de minst respektive mest autentiska som det börjar bli riktigt 

intressant. Den bild som rankades som den absolut mest autentiska är nämligen 

bild G, den bild som rankades näst sist över var respondenterna helst skulle vilja 

åka. Här anser majoriteten av respondenterna att den mest autentiska bilden är 

den som illustrerar fjällandskapet. Innan detta diskuteras vidare så är det 

intressant att åter påminna om resultatet som presenterades i Tabell 3, det vill 

säga att majoriteten av respondenterna uppger att autenticitet för dem är något 

som är av stor betydelse. Endast några få svarade att autenticitet inte hade någon 

betydelse för dem när det gäller valet av resa. Åter till rangordningen, resultatet i 

figur 3 visar att bild I (de dansande kvinnorna) var den som rankades som den 

näst mest autentiska av de 11 bilderna samtidigt som den i figur 2 var den bilden 

som respondenterna minst av allt ville besöka. När det däremot kommer till 

rangordningen av den minst autentiska platsen är respondenterna överens, med 

63 % av rösterna så är bild J (fötterna vid poolkanten) rankad som den minst 

autentiska. Samma bild som i rangordningen av vilken plats man helst av allt 

skulle vilja besöka ligger på andra plats. Detta tyder på att respondenterna har en 

förståelse för autenticitet som begrepp och att de "genomskådar" bild J men det 
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är fortfarande dit de vill åka. Näst minst autentisk är enligt respondenterna bild 

K, den illustrerar Times Square i New York, det vill säga en bild på en 

pulserande stad med massa människor, höghus, bilar och lysande reklamskyltar. 

I det här fallet handlar det nog framförallt om att för majoriteten av 

respondenterna så står autenticitet för någonting gammalt och som på sätt och 

vis ska vara undangömt. Bild K illustrerar motsatsen, modernitet, stadspuls och 

en plats som "tar mycket plats" och vill synas. 

Resultatet av de två rangordningarna talar emot det som respondenterna svarade 

i tabell 3, nämligen att autenticitet är viktigt för dem. Om man bara ser till hur 

respondenterna har valt att rangordna bilderna i de två omgångarna så uppfattar 

man det som att autenticitet inte alls är av särskilt stor betydelse. Här kan man 

dra paralleller till den fundering som gjorde i studiens inledande kapitel, det vill 

säga om det är så att människor i det här fallet kanske säger en sak men agerar 

på ett helt annat sätt. Majoriteten av respondenterna i undersökningen anser att 

autenticitet inom turism är för dem av stor eller mycket stor betydelse, men i 

deras rangordning av bilderna är detta inte längre synligt.  

 

Viktigt att poängtera är att även om resultatet var tydligt kring vilka bilder som 

rankades som de som de helst eller helst inte ville besöka och de som var mest 

eller minst autentiska, så fanns det svar som bröt mönstret. I den här studien 

undersöks främst de högst och de lägst rankade bilderna. Det var till exempel 

några som hade placerat bild C (den som rankades högst som den plats 

respondenterna ville besöka) längst ner, det vill säga på plats 11. Samt att vissa 

också hade rankat bild I som den plats de helst av allt ville besöka. Däremot vid 

rangordningen av det autentiska blev bild J inte av någon vald som den mest 

autentiska platsen. Resultatet visar på så sätt på komplexiteten med begreppet 

autenticitet och det faktum att det uppfattas olika från person till person. Likaså 

att människor har olika preferenser och önskemål när det kommer till att välja 

var de ska resa.  

Avslutningsvis är det även intressant att kortfattat diskutera de kommentarer 

som några respondenter lämnade i frågeformulärets avslutande del. Här återfinns 

en hel del kommentarer angående det faktum att man som turist kan söka olika 

saker beroende på vilken slags semester man är ute efter. En respondent säger att 

autenticitet är viktigt ibland och ibland inte, något som styrker tesen om att det 

beror på vilken slags resa man är intresserad av. Tydligt var även att 

respondenterna kände av problematiken med att definiera begreppet. 

 

6.1 Fortsatt forskning  

 

Vid en eventuellt fortsatt forskning kring autenticitet och turism och med 



35 
 

turisternas åsikter i fokus så vore det intressant att genomföra undersökningen i 

en större skala med ett större antal respondenter. Vid en mer omfattande och 

djupgående studie vore det nog lämpligt att kombinera den webbaserade 

undersökningen med till exempel personliga kontakter eller djupintervjuer. Att 

sprida undersökningen genom utskick av pappersversioner vore kanske ett mer 

naturligt sätt på vilket man skulle kunna öka antalet äldre, få en större spridning 

utbildningsmässigt samt locka fler manliga respondenter. Ett sådant 

genomförande skulle öka representativiteten, men samtidigt bli än mer 

tidskrävande. 

Intressant vore även att undersöka hur åsikterna skiljer sig mellan olika 

turisminriktningar. Är till exempel de som åker på sportresor mer intresserade av 

autenticitet än de som åker på charter? Några respondenter nämner ju i den 

avslutande delen av studien att de ibland är intresserade av autenticitet och 

ibland inte och att detta till stor del beror på vilken slags semester de för tillfället 

genomför. 

Vid en mer representativ grupp skulle det även vara lämpligt att korstabulera till 

exempel kön och rangordning, eller vilka faktorer som är viktiga när man väljer 

vart man ska resa. Eftersom det var en stark koncentration i variablerna (kön, 

utbildning, ålder) i den här undersökningen ansåg jag inte att jag hade någon 

vidare anledning att fördjupa analysen av resultatet mot 

bakgrundsinformationen. I en fördjupad forskning kan man tänka sig att man får 

fram information som visar till exempel om män eller kvinnor är de som är mest 

intresserade av det autentiska. Det skulle även vara intressant att undersöka 

gruppen av respondenter som reser betydligt mer än de övriga, det vill säga 

gruppen som reser 5 eller fler gånger per år. Har dessa möjligen en annan 

inställning till autenticitet än övriga och beror detta i så fall på att de reser mer 

än de övriga. 

Kanske kan man även i en framtida studie genomföra undersökningen i ett annat 

land och jämföra resultatet med det svenska. På så sätt kan man få en tydligare 

bild över hur, om och i så fall varför åsikterna kring turism och autenticitet 

skiljer sig mellan olika kulturer. Beror det i så fall på geografiska eller kulturella 

skillnader eller något helt annat? 

Avslutningsvis kan det återigen nämnas att det resultat som den här studien 

uppvisar grundar sig på de bilder som jag som forskare har valt ut. Därför skulle 

det vara intressant att se vilket resultat en undersökning med andra bilder skulle 

kunna komma att få. 
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7 SAMMANFATTNING 
 

I den här studien undersöks svenska turisters förhållande till autenticitet och 

turism. Den forskning som tidigare presenteras inom turism och autenticitet 

behandlar till största del problematiken med att begreppet är svårdefinierat samt 

huruvida turisterna är kapabla till att förstå om någonting är autentiskt eller inte 

(Belhassen och Caton 2006; Boorstin 1961; MacCannell 1973; Reisinger och 

Steiner 2006). Studien ämnade ta begreppet från forskarna och istället inrikta sig 

på turisternas åsikter och deras agerande. Syftet med studien var således att ge 

ökad förståelse för komplexiteten med begreppet autenticitet samt undersöka 

dess relevans när det kommer till turism och turismforskning. Via en 

webbaserad undersökning har 127 respondenter svarat på 12 olika frågor som 

behandlar resande och autenticitet. En del frågor var i kryssform medan andra 

besvarades av respondenterna i textfält, en stor del av undersökningen bestod 

även av en rangordning av 11 bilder utefter två olika påstående. Först skulle 

bilderna rangordnas efter vilken bild som representerade den plats de helst av 

allt respektive minst av allt skulle vilja besöka. Nästa rangordning bestod av 

samma bilder men respondenterna ombads nu att rangordna bilderna utefter 

vilken som representerade den mest respektive minst autentiska platsen. 

Resultatet av undersökningen visade att respondenterna hade en relativt 

gemensam syn över hur begreppet autenticitet bör definieras och de ord som i 

beskrivningen återkom oftast var olika varianter på icke tillgjort och icke 

exploaterat. Det visade sig även i materialet att de två tydligaste faktorerna som 

respondenterna ansåg var viktigast när de skulle välja destination att resa till var 

kostnaden och klimatet på destinationen. Dessa attribut eller faktorer 

återspeglades i efterföljande två rangordningarna av bilderna. Det visade sig 

nämligen att de bilder som rankades som minst autentiska samtidigt rankades 

högt gällande var respondenterna helst av allt skulle vilja åka. Omvänt ser man 

samma resultat, det vill säga att de platser som rankades som de mest autentiska 

rankades lågt gällande var respondenterna skulle vilja åka. Detta kontrasterar 

rejält med det faktum att respondenterna i en senare fråga uppger att autenticitet 

för dem är av stor betydelse. Detta illustrerar på så sätt en slags tvetydighet, för 

turisterna tror de sig kanske lägga stor vikt vid det autentiska, men i själva 

verket så är det andra attribut som är viktigare.  

 

7.1 Slutsatser 

 

De slutsatser som man kan dra av den här studien är att majoriteten av svenska 

turister (grundat på den webbaserade undersökningen) har en gemensam syn och 

förståelse för begreppet autenticitet. De mest frekventa sätt på vilket begreppet 

beskrevs var genom olika varianter på icke tillgjort och icke exploaterat.  
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När de tillfrågas om vikten av autenticitet in turism svarar huvudparten att det 

för dem är av stor betydelse. Denna åsikt synliggörs dock inte i deras agerande 

när de får möjligheten att göra ett aktivt val över vilken plats de helst av allt 

skulle vilja resa till. Resultatet visade nämligen att platsen som respondenterna 

ansåg var den mest autentiska samtidigt representerade en av de platser de minst 

av allt skulle vilja besöka. Likaså visade resultatet att den enligt respondenterna 

minst autentiska platsen rankades högt bland platser de ville besöka. Av 

resultatet kan man således dra slutsatsen att svenska turister gärna uppger att 

autenticitet för dem är viktigt, men att det i slutändan är andra attribut eller 

faktorer som visar sig än viktigare. I undersökningen visade sig till exempel 

kostnaden och klimatet stå för de två viktigaste faktorerna. De bilder som 

illustrerade ett varmt klimat och möjlighet till avkoppling rankades högt medan 

till exempel bilder som visade kulturturism eller snötäckta berg hamnad långt 

ner i rangordningen. Man kan således säga att autenticitet är av betydelse för 

svenska turister, men att andra attribut är ännu viktigare. 

De åsikter och kommentarer som har presenterats i studien bekräftar och 

befäster även tesen om att autenticitet fortfarande är ett svårdefinierat begrepp 

som upplevs olika från person till person. Detta möjliggör och uppmuntrar 

vidare forskning kring förhållandet mellan turism och autenticitet. 
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BILAGA 1 

Här får man en inblick i hur den webbaserade undersökningen såg ut. 

 

Hej! 

Den här undersökningen som behandlar ämnena turism och autenticitet tar ca 5 min att 

genomföra, är helt anonym och det finns inga rätt eller fel. Svaren grundar sig istället helt och 

hållet på dina egna tankar och åsikter. 

Var gärna så utförlig som möjligt. 

Tack för din medverkan! 

 

1. Kön 

Man Kvinna 

  

 

2. Födelseår 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

3. Postnummer 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

4. Vilken är din högsta genomförda utbildning? 

(Ange endast ett svar) 

Grundskola Gymnasieskola Universitet/högskola 

   

 

5. Ange din ungefärliga månadsinkomst i kronor före skatt: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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6. Hur många gånger per år brukar du åka på semester/resa? 

Ingen gång per år 1-2 ggr per år 3-4 ggr per år 5 eller fler ggr per år 

    

 

7. Vilka faktorer är viktiga för dig när det kommer till att välja vilken destination du 

ska resa till? (här är flera svar tillåtna) 

 Destinationens serviceutbud 

 Destinationens tillgänglighet 

 Klimatet på destinationen 

 Kulturella aspekter hos destinationen 

 Media eller släkt och vänners tidigare erfarenheter 

 Kostnaden 

 Resan i sig som en del av upplevelsen 

 Restid till/från destinationen 

       Annat alternativ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

**8. Rangordna alla bilder i fallande skala där position (1) representerar den plats som 

du helst av allt vill besöka och position (11) den plats som du minst av allt vill besöka:  

  

Bild A 
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Bild B 

 

Bild C 

 

Bild D 

 

Bild E 

 

Bild F  

 

Bild G 

 

Bild H 

 

Bild I 

 

Bild J 
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Bild K 

 

 

9. Hur skulle du i korthet beskriva ordet autenticitet/äkthet?  

Kan du ge ett exempel på ett reseminne som du upplevde som särskilt autentiskt? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

**10. Rangordna alla bilder i fallande skala där position (1) representerar den plats som 

du upplever som den mest AUTENTISKA, medan position (11) representerar den enligt 

dig minst autentiska platsen: 

  

Bild A 

 

Bild B 

 

Bild C 

 

Bild D 

 

Bild E 
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Bild F  

 

Bild G 

 

Bild H 

 

Bild I 

 

Bild J 

 

Bild K 

 

 

11. Hur viktigt är autenticitet/äkthet för dig vid valet av destination att resa till? 

Mycket liten 

betydelse 
Liten betydelse 

Varken liten eller 

stor betydelse 

(neutral) 

Stor betydelse 
Mycket stor 

betydelse 
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12. Något övrigt inom ämnet turism och autenticitet som Ni vill tillägga? 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Tack så mycket för din medverkan! 

 

Är Ni intresserad av att ta del av det slutgiltiga resultatet av studien så skicka gärna ett mail 

till FridaStoltz@hotmail.com. 

Tipsa även gärna andra om undersökningen genom att sprida länken.  

Tack igen! 
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BILAGA 2 

 

Här får man en inblick i layouten av de flyers som delades ut. 

 

 

Hej, får jag låna dig i 5 minuter? 

I mitt examensarbete så undersöker jag förhållandet mellan 

turism och autenticitet. En stor del av mitt material grundar 

sig på en webbaserad enkätundersökning och jag skulle bli 

jätteglad om ni skulle vilja hjälpa mig och fylla i formuläret.  

Det tar ca 5 min och ni förblir självklart helt anonyma! 

Enkäten hittar ni här: https://survey.enalyzer.com/?pid=q2ra8h6r eller scanna 

bara QR-taggen med era smartphones/surfplattor. 

Tack! 

https://survey.enalyzer.com/?pid=q2ra8h6r
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BILAGA 3 

 

Förteckning över de bilder som användes i frågeformuläret. 

 

Bild A - http://www.in-italia.se/newst_515.asp (hämtad 2013-03-29) 

 

Bild B - http://www.varldensresor.se/alla-resor/vaerldens-laender/ecuador/ 

(Hämtad 2013-04-03) 

 

Bild C - http://www.apollo.se/resor/nord--och-centralamerika/trinidad-och-

tobago/tobago (Hämtad 2013-04-03) 

 

Bild D - Privat, Facebook (Hämtad 2013-04-02) 

 

Bild E - Privat, Facebook (Hämtad 2013-04-02) 

 

Bild F - Privat, Facebook (Hämtad 2013-04-02) 

 

Bild G - Privat, Facebook (Hämtad 2013-04-02) 

 

Bild H - Privat, Facebook (Hämtad 2013-04-02) 

 

Bild I - Privat, Facebook (Hämtad 2013-04-02) 

 

Bild J - Privat, Facebook (Hämtad 2013-04-02) 

 

Bild K - http://www.timessquarenyc.org/visitor-tips/times-square-visitor-

center/index.aspx (Hämtad 2013-04-04) 

http://www.in-italia.se/newst_515.asp
http://www.varldensresor.se/alla-resor/vaerldens-laender/ecuador/
http://www.apollo.se/resor/nord--och-centralamerika/trinidad-och-tobago/tobago
http://www.apollo.se/resor/nord--och-centralamerika/trinidad-och-tobago/tobago
http://www.timessquarenyc.org/visitor-tips/times-square-visitor-center/index.aspx
http://www.timessquarenyc.org/visitor-tips/times-square-visitor-center/index.aspx

