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Sammanfattning 

 
Hemester, eller staycation som det ursprungligen kallas, är sprunget ur finanskrisen i USA 2007–

2008. Till följd av de ekonomiska problem som då uppstod började fler och fler semestra i sin 

närmiljö. I dagsläget är hemester också starkt förknippat med klimatkrisen då det är ett mer 

miljövänligt sätt att semestra. Det väcktes ett intresse hos oss att se hur invånarna i Karlstad 

påverkats av dessa aspekter och hur mycket tid de spenderar i sin närmiljö under semestern. Med 

grund i ovanstående resonemang är syftet med vår uppsats att kartlägga och analysera hemestrarens 

resmönster och motiv. Vi har valt att avgränsa oss till sommarsemestern 2018 med fokus på 

Karlstads kommun, med anledningen att hemester definieras som ”semester inom hemorten”. 

Att vi valde sommaren 2018 som avgränsning var av anledningen att vi ansåg det lättare för 

respondenten att besvara vad som de faktiskt har gjort under föregående sommar. För att 

undersöka ämnet har vi valt att analysera relevanta publicerade artiklar, avhandlingar och böcker. 

Studien har genomförts genom en enkätundersökning, främst kvantitativ men med kvalitativa 

inslag, för att besvara vårt syfte vilket främst har distribuerats på sociala medier. Vår undersökning 

visar att hemester är ett vanligt fenomen dock förstår inte alla vad hemester innebär och hur de 

kan få en exotisk upplevelse på hemmaplan. Det främsta motivet för att semester i sin kommun 

är närheten till det egna hemmet. Varken miljön eller ekonomi hade dock så stor påverkan som vi 

förväntat oss. Det våra respondenter ser som det viktigaste under sin semester är återhämtning 

och rekreation samt umgås med familj och vänner. Vår undersökning visade att fritidshus är en 

viktig del inom den svenska turismen som de kopplar an till ovan nämnda motiv, men som många 

gånger hamnar mellan stolarna inom turismforskningen då det är oklart om det ska definieras som 

turism eller inte. Undersökningen har bland annat visat oss att kombinationen av turism och 

hemester är komplicerad, då det ligger stort fokus på geografisk distans inom turism.   

 

Nyckelord: Hemester, Fritidshus, Turist, Semester, Miljö 
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Förord 
 
Tidigt under vårterminen 2019 började vi diskutera kring vilket ämne vi ansåg intressant att 

fördjupa oss i till vår B-uppsats. Vi diskuterade mycket fram och tillbaka och återkom ständigt till 

ämnet hemester, som vi ansåg, och fortfarande anser vara ett hett ämne.  

 

Vi har under hela arbetets gång varit överens om att samarbeta kring hela processen. Vi har 

diskuterat och analyserat alla moment och tagit gemensamma beslut om vad som ska inkluderas 

eller tas bort ur uppsatsen. Vi har kompletterat varandra mycket bra och kunnat ge varandra energi 

när gnistan varit låg. Vi har därför svårt att dela upp arbetsprocessen och anser oss båda lika 

ansvariga för varje del.  

 

Vi vill tacka vår handledare Cecilia Möller som hjälpt oss komma framåt i processen och kommit 

med värdefulla tankar kring hur vi ska arbeta. Vi har även haft stor hjälp av andra i vår närhet, 

kring vårt innehåll och som support med sammanställningen av våra siffror i Excel.  

 

Vi vill även tacka alla våra respondenter som svarat på vår enkät, utan dem hade denna studie inte 

varit möjlig. 
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1.Inledning  

 
 
I inledningskapitlet ges en introduktion och bakgrund till studien med aktuell teorianknytning som syftar till vårt 

ämne inom turismvetenskap. Problemformulering, syfte och frågeställningar presenteras i detta kapitel. Vilket 

avslutas med avgränsning och disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Till en början var semestern förknippad med friluftsliv och att under sina två semesterveckor vistas 

i naturen och komma bort från staden. När bilen blev allt vanligare kunde vi färdas längre avstånd 

och efter andra världskriget kom möjligheten att i större grad kunna flyga, vilket med tiden har 

bidragit till att resandet ökat (Cederberg 2015). Enligt Löfgren (1999) har det under en lång tid 

funnits en nyfikenhet och önskan hos turisten om att uppleva och utforska det “nya”. Möjligheten 

att resa har dock främst funnits hos den mer privilegierade klassen som har fört utvecklingen 

framåt. Turisten ses som en hedonist “inga hinder, inga förpliktelser” (Tesfahuney 2010, s. 114), 

vilket innebär att vi som turister letar efter njutning oavsett pris, vare sig det är personligt eller för 

omgivningen. Jeuring och Haartsen (2017) menar att det är osannolikt att människor kommer att 

sluta resa av miljöskäl, då det motsäger det hedonistiska värdet i det turistiska beteendet. 

 

Dock ändrades tanken om att förflytta sig på sin semester under finanskrisen 2007 – 2008 och att 

semestra i sin närhet blev allt mer populärt i USA. Medelklassen hade då inte ekonomiska medel 

att resa och fick stanna i sin närmiljö och göra det bästa av situationen. I samband med finanskrisen 

myntades uttrycket staycation (Sharma 2009). Den svenska versionen av staycation, hemester, fick 

sin plats i svenska akademins ordlista (SAOL) år 2009. Likt den amerikanska versionen var det till 

följd av den finansiella krisen.  

Enligt Wahlberg (2012) är hemester ett positivt sätt för den hållbara utvecklingen då det ger 

positiva effekter på näringslivet och miljön. Enligt Aronsson (2000) handlar dock turism- och 

fritidsresor om människors förflyttning mellan olika platser. Enligt United Nations World Tourism 

Organization (UNWTO 2008a) så definieras turism: ”Människors aktiviteter när de reser till och 

vistas på platser utanför sin vanliga omgivning, för minst en natt men kortare tid än ett år, för 

fritid, affärer eller andra syften”. Denna förflyttning påverkar miljön, vilket innebär att vi måste 

diskutera vilka transportmedel som används vid resande, eller om förflyttning överhuvudtaget är 

nödvändigt. Kan vi i vårt hem och vardagliga miljö känna oss som turister utan större 

förflyttningar?  
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Dagens industri (2017) skriver, att allt fler anlägger pool, då det underlättar under semestern. 

Anpassningen kan öka känslan av ett semesterparadis på bakgården så förflyttning inte blir aktuellt 

som Aronsson (2000) syftar till. En annan gren av turism är fritidshusturismen där längre 

förflyttning inte alltid är nödvändig. Närmare 50% av den svenska befolkningen har tillgång till 

privat fritidshus (Marjavaara m fl. 2019). Är detta hemester eller besöker vi fritidshuset iklädda 

kostymen som turist? 

  

Under de senaste åren har klimatfrågan blivit allt hetare och den nämns frekvent i nyheterna samt 

sociala medier. Att välja bort flyget och hitta andra alternativ för sitt resande har den senaste tiden 

varit ett populärt diskussionsämne. Göteborgs-Posten (2019) publicerade en artikel om samhällets 

ändrade fokus “Klimatdebatten har tagit Sverige med storm och mycket handlar om hur vi som 

enskilda individer tar vårt ansvar - vad som är socialt accepterat och inte”. Artikeln handlar bland 

annat om att flyget har tagit över fokus i klimatdebatten, tidigare var det köttkonsumtionen och 

innan det bilens utsläpp och dess påverkan på klimatet. FN:s klimatrapport som publicerades 

hösten 2018 fick många att tänka efter kring sitt flygresande och dess påverkan på miljön 

(Göteborgs-Posten 2019). Kan då turisten bemöta exempelvis klimatfrågan samtidigt som de 

hedonistiska behoven tillfredsställs? 

 

Definitionen av turism, som kräver en förflyttning, problematiserar relationen mellan turism/turist 

och hemestrare, då per definition hemestraren inte kan kalla sig för turist. Sammanfattningsvis är 

hemester ett ord med många möjliga betydelser, men vi väljer att definiera Hemestraren som en 

person som turistar inom kommungränsen (SAOL 2019a). 

1.2 Problemformulering  
I vår undersökning kring tidigare forskning om ämnet staycation och hemester, anser vi att det 

finns kunskapsluckor om den svenska motsvarigheten. Vi inser dock att det är ett hett ämne och 

att hållbar utveckling är viktigt för samhället. Vi kan se att andra forskare erbjuder alternativ till 

definitionen av turism och hemester samt problematiserar relationen däremellan “All tourism 

research is fundamentally shaped by how the researcher defines tourism” (Smith 2017, s 2). 

Sammantaget har ovanstående skapat ett intresse hos oss att undersöka hur dessa mönster ser ut 

hos turisten lokalt i Karlstad, då det saknas forskning om detta område. Påverkas turisten av sin 

ekonomiska situation, miljöfrågor och flygskammen eller social påverkan i sin omgivning? Vad har 

turisten för motiv och förväntningar inför sin semester, är det för att uppleva nya platser, “komma 

bort” eller bara slappna av? Eller infinner sig inte känslan av semester om den sker på hemmaplan? 

"Home is here, therefore, my vacation will be anywhere but here” (Jeuring & Haartsen 2017, s 

133).  
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Jeuring och Haartsen (2017) genomförde en enkät i Nederländerna. Resultatet de kunde utläsa 

visade att grupper med lägre inkomst, högre ålder och lägre utbildningsnivå väljer hemester. De 

som väljer att resa längre hade en högre inkomst och en högre utbildningsnivå. Vi vill undersöka 

om kan vi få fram liknande resultat som undersökningen i Nederländerna? 

 

Problematiken kring fritidshus ansåg vi vara en viktig del i denna studie. Som vi nämner i 

bakgrunden ingår fritidshus som en gren inom turism, Aronsson (1993) definierar fritidshusägarna 

som en blandning av bofasta (tillfälligt bofasta) och turister. Oftast ligger fritidshuset även på en 

annan geografisk plats än hemmet, men kanske ger samma känsla. Därför ansåg vi det vara relevant 

att undersöka hur fritidshusturism passar in inom forskning om hemester. 

1.3 Syfte  

Syftet med vår undersökning är att kartlägga och analysera hemestrarens resmönster och motiv.  

1.4 Frågeställningar  

Hur skiljer sig hemester (hemestraren) från andra definitioner av turism (turist)? 

Vilka målgrupper attraheras av konceptet hemester?  

Vad är motivet för att välja hemester på sin semester?  

1.5 Avgränsningar  
I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till Karlstads kommun. Detta är intressant då det är 

vår hemkommun och vi vill få ökad förståelse för hemestrandet bland lokalbefolkningen. 

Vi ville undersöka hur turisten valde att spendera sin semester/sammanhängande ledighet i minst 

7 dagar under sommaren 2018. Vi valde denna avgränsning då vi anser det lättare för 

respondenterna att minnas ett år tillbaka under en specifik tidsperiod. Hade respondenten inte 

heller någon sammanhängande ledighet så var de heller inte relevanta för vår undersökning.  

1.6 Disposition 

Denna uppsats är strukturerad på följande sätt. I kommande kapitel presenterar vi vår huvudsakliga 

metod, utformning, genomförande samt analys av denna. Därefter följer ett kapitel där vi 

presenterar våra teoretiska utgångspunkter. Resultatet av vår empiriinsamling följer där vi 

presenterar data genom bland annat tabeller och diagram. Därefter analyserar vi teorin och 

resultatet. I sista delen presenterar vi vår slutsats och slutgiltiga tankar.  
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2.Metod 

 
 
För att samla in vårt empiriska material har en kvantitativ och kvalitativ enkätundersökning med fokus på 

hemestraren och dess motiv genomförts. Målet med enkäten var att försöka kartlägga hemestraren, utifrån 

sociodemografiska variabler såsom inkomst och familjesituation. I vår undersökning har vi valt en hermeneutisk 

ansats. 

 

2.1 Kvantitativ- och kvalitativa data 

Enkäten (se bilaga 1) är en kombination av kvalitativa och kvantitativa data för att kunna få ett 

bredare och djupare resultat för vår kartläggning.  

Vid utformandet av en kvantitativ enkät som vår till störst del är har vi syftet att kunna få fram ett 

mätbart resultat för att kunna kartlägga eller utläsa en indikation hos populationen och kunna 

förklara ett fenomen istället för att få förståelse, såsom kvalitativa metoder ger (Larsen 2009). 

Kvantitativ metod används främst när en representation och överblick ska tas fram, känslor och 

attityder utesluts och det eftersträvas att få fram mer numerisk och “hårda data” såsom åsikter 

(Larsen 2009). Resultatet ur en enkät sammanfattas främst i datasystem genom exempelvis tabeller 

och figurer (Larsen 2009).  

2.2 Processen 

Anledningen till vårt val av metod är för att kunna se resmönster och motiv hos våra respondenter 

och därigenom besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi har valt att använda oss av ett 

“frågeformulär med givna svarsalternativ” (Jacobsen 2017, s. 164). Frågorna är utformade av 

standardiserad, kvantitativ samt kvalitativ karaktär och har ramar som inte ger respondenten 

utrymme att svara på annat än det som efterfrågas (Jacobsen 2017). Vi har även valt att ha främst 

stängda frågor men även kompletterat med tre öppna för att få mer mjukdata. Frågeformuläret (se 

bilaga 1) krävde stor förberedelse och tog lång tid att formulera, detta för att inte skapa 

missförstånd hos respondenten. För att formulera tydligast möjliga frågor valde vi att utgå från 

boken: Enkätmetodik av Berntson m.fl. (2016) för tips och idéer, men vi har även jämfört och 

inspirerats av tidigare, liknande enkäter. Vi hade sedan frekvent korrespondens med vår handledare 

för att framställa frågor som skulle ge oss bäst möjliga resultat. 

Detta är viktigt på grund av att när enkäten väl är publicerad finns det ingen möjlighet att ändra 

och korrigera frågorna. Respondenten kan heller inte ställa frågor till oss då enkäten till störst del 

publicerades online, därför krävdes tydligt utformade frågor (Jacobsen 2017).  
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Svarsalternativen i våra frågor var heltäckande för att inte utesluta någon möjlig respondent med 

alltför specifika svarsalternativ. De var även ömsesidigt uteslutande, vilket innebär att våra 

svarsalternativ inte överlappat varandra så att respondenten ingick i exempelvis två åldersgrupper 

(Jacobsen 2017). Vi balanserade även våra svarsalternativ i våra rangordnade frågor med lika många 

positiva som negativa svarsmöjligheter (Jacobsen 2017; David & Sutton, 2016).  

På grund av arbetets tidsbegränsning hade vi ej tid att utföra en för-enkät för att välja ut relevant 

urval och sålla bort irrelevanta respondenter i ett tidigt stadie (David & Sutton 2016). Därför valde 

vi istället att ställa en avgörande fråga i inledningen av enkäten (se bilaga 1). Om hen inte hade haft 

semester eller annan sammanhängande ledighet under minst 7 dagar under sommaren 2018, var 

hen ej relevanta för vår undersökning. De typer av frågor som använts i vårt frågeformulär/enkät 

kan delas in i tre delar. De inledande frågorna handlade om egenskaper hos respondenten, 

exempelvis ålder och civilstånd. Dessa frågor definieras som bakgrundsfrågor och finns med i de 

flesta enkäter. De andra frågorna kategoriseras in i det som handlar om beteende och kunskap 

(David & Sutton, 2016). Majoriteten av våra frågor var av kategorisk (nominell) karaktär, för att 

kunna gruppera i olika kategorier och påvisa likheter samt olikheter mellan respondenterna. De 

hade ett tydligt val i frågeställningen exempelvis ja eller nej frågor (Jacobsen 2017). Frågorna var 

även tydligt ställda för att inte skapa någon förvirring, vilket är viktigt, särskilt vid enkäter (David 

& Sutton, 2016).  

Vi valde att sprida vår enkät online på Facebook samt LinkedIn. En av de positiva aspekterna med 

att utföra webbaserade enkäter är att det lätt går att föra in data i lämpliga program för att kunna 

skapa statistik som sedan går att analysera (David & Sutton, 2016). Vi valde att begränsa frågorna 

till 22 stycken och informerade även respondenten om antalet frågor innan samtycke. Anledningen 

till att vi har valt att producera enkäten med den begränsningen är för att det är svårare för en 

respondent att få ett helhetsintryck av en onlineenkät. Om den är för lång kan hen välja att avsluta 

utan att skicka in (Trost & Hultåker 2016). Vårt mål var att få in 150 - 200 enkätsvar men på grund 

av den långa processen att producera den så tog det några extra dagar att få den publicerad. Det 

resulterade i att vi valde att sänka vårt mål till 100 - 150 respondenter istället.  

2.3 Urval 
Urvalet till vår enkät är ett icke-sannolikhetsurval, detta då det var svårt att bestämma passande 

urvalsramar. Genom den tidsram vi hade för datainsamling krävdes det att på den tiden, få in så 

mycket svar som möjligt (David & Sutton, 2016). Bekvämlighetsurval var det som passade oss bäst 

i denna undersökning och bygger på de personer som för tillfället av studien finns till för forskaren 

(Bryman 2011). Med tanke på studiens ämne och vårt syfte, ansåg vi denna metod relevant. Vi 

valde som vi nämnt tidigare att distribuera vår enkät på sociala medier men även att gå ut på stan 

för att samla in svar. Nackdelarna i detta urval är att det blir svårt att generalisera resultatet till en 
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specifik population, utan det resulterar snarare i en indikation. Det kan också vara svårt att få ut 

ett slutgiltigt resultat. Dock så fungerar det bra som en ansats till vidare studier eller som resultat 

till att jämföra med tidigare forskning (Bryman 2011). Det finns även svårigheter i att ge en 

beskrivning av urvalet. Genom att dela på sociala medier, som vi gjort har vi även förlitat oss på 

snöbollsurvalet (David & Sutton, 2016) som är en typ av bekvämlighetsurval (Bryman 2011). 

Genom att våra respondenter delar inlägget till sin sida på exempelvis Facebook och på så vis 

sprids och ger oss chans till ett större urval. Vi har även varit medvetna genom att välja Facebook 

och andra sociala medier begränsas urvalet till de som är användare av internet och sociala medier.   

2.4 Genomförande  

Till vår enkät (se bilaga 1) har vi använt oss av verktyget Survey and Report för att skapa, samla in 

och till viss del sammanställa vår enkät. Anledningen var att det är det enkätverktyget som är 

godkänt att använda vid Karlstads Universitet med tanke på GDPR (Karlstads universitet 2019). 

Vi har sedan sammanställt och arbetat i universitetets rekommenderade filhanteringssystem, Kau 

Box, där vi kunde arbeta synkroniserat i samma dokument. 

 

Under de första timmarna efter publiceringen av enkäten upptäckte vi några mindre 

felformuleringar som vi på ett enkelt sätt kunde korrigera och förtydliga. Därefter publicerade vi 

den på sociala medier, Facebook och LinkedIn. Vi spred enkäten främst i våra vängrupper och 

även den stängda gruppen Karlstadmammor efter godkännande av administratören. Vi gjorde även 

ett försök att sprida den i andra stängda grupper och Karlstads kommun, men fick nej. För att nå 

större bredd i målgrupperna ville vi även genomföra enkäten på olika platser, vi valde då att placera 

oss på Bergvik och centrala Karlstad under en fredagsförmiddag. Vi hade med oss en varsin Ipad 

för att underlätta datainsamlingen (istället för exempelvis pappersenkät). Dock märkte vi snabbt 

att det var svårare än vi förutspått att nå fram till respondenter. Det var främst pensionärer i 

omgivningarna som dels hade svårigheter med att hantera en enkät på Ipad, men inte heller hade 

något intresse av att ställa upp. Vi prövade även olika metoder där respondenten dels fick hålla 

Ipaden själv men även genom att vi ställde enkätfrågorna muntligen. Vi fann svårigheter i båda 

dessa metoder och efter några timmar och endast 5 svar gav vi upp och fokuserade på att sprida 

enkäten online.  

2.5 Analys  

Populationen som vårt urval bestod av är taget ur ett icke- sannolikhetsurval (Bryman 2011). De 

är alltså inte slumpmässigt utvalda utan enkäten distribuerades till störst del på våra personliga 

sociala medier, såsom Facebook och LinkedIn. Våra respektive sociala grupper är troligtvis till 
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störst del representerade bland populationen då de fick större möjligheter att besvara den än de 

utanför våra vängrupper. 

 

I vår enkätundersökning fick vi svar från 114 respondenter varav 21,1% var män 78,9% kvinnor. 

Majoriteten av respondenterna tillhörde åldersspannen 26 – 35 år (41,2%) och 36 – 45 år (30,7%). 

Varav resterande ca 30% låg i åldrarna 18 – 25 år och över 46 år. 

De flesta av våra respondenter är gifta (53,5%). Resterande respondenter är, sambo (28,1%), 

singel/ensamstående (13,2%), särbo och annat (5,3%). Bland våra respondenter har 64,9% 

hemmaboende barn, majoriteten med barn i åldrarna 0 - 12 år. De flesta av våra respondenter 

uppger att de bor i ägd villa 63,2% resterande respondenternas boendeform är 18,4% i hyresrätt, 

14,9% i bostadsrätt och 3,5% har angett annat boende.   

Den högsta avslutade utbildning som respondenterna angav, där har 61,4% universitetsutbildning, 

27,2% gymnasium, 9,6% eftergymnasial/yrkesutbildning och 1,8% grundskola eller liknande.   

 

Sex respondenter anser vi ogiltiga då de angett ett postnummer utanför Karlstads kommun. Vi är 

medvetna om att det kan påverka validiteten. Dock är det platser i relativ närhet så vi klassar dem 

som giltiga. Spridningen kan bero på ett samplingsfel (Bryman 2011) och kan i vårt fall innebära 

att enkäten spridits och besvarats av personer utanför vårt urval, alltså Karlstads kommun, samt 

om de inte hade någon semester/sammanhängande ledighet i minst 7 dagar under sommaren 2018. 

I vår sammanställning kan vi även se att många respondenter har påbörjat enkäten men ej avslutat 

den, så kallat systematiskt bortfall (Berntson m.fl. 2016).  Anledningen till bortfallet tror vi kan 

bero på att frågorna, trots våra ansträngningar, blev för många och eventuellt för komplicerade för 

att benämna det som en kort och enkel enkät. Trots detta lyckades vi under de fem heldagar den 

var publicerad få in 114 svar.  

När vi analyserat och sedan presenterat vårt material i empirikapitlet har vi valt att göra det på olika 

sätt. Både genom flödestext samt med diagram och tabeller.  

I vårt empirikapitel presenterar vi korstabeller som vi producerat i Excel med hjälp av 

pivotdiagram. 

Där har vi då valt ut olika beroende och oberoende variabler (Bryman 2011) och ställt dem mot 

varandra för att kunna få ut en djupare empiri. De variabler som vi valt ut och jämfört är sådana 

som är intressanta för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi har valt att inte presentera alla 

våra diagram ur empirin i vår analys då de ger mer grundläggande kunskaper vilka vi sedan 

utvecklat korstabeller utifrån.  

Då vår enkät (se bilaga 1) samt teoriinsamling gav oss nya kunskaper och tankar valde vi att 

omformulera en av våra frågeställningar, tidigare var den: Hur kan vi definiera hemestraren som 

turist? Den nya blev: Hur skiljer sig hemester(hemestraren) från andra definitioner av 
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turism(turist)? Det är en bredare frågeställning vilket ger oss mer utrymme för att koppla in dessa 

nya kunskaper.  

Till en början var vår ambition att kartlägga hemestraren, dock har vi konstaterat att vi snarare kan 

utläsa en indikation om dess mönster och motiv. 

2.6 Etik  
De etiska aspekterna vi tagit hänsyn till under arbetets gång är bland annat kopplade till de regler 

som finns inom GDPR. Vi har gjort en anmälan om hantering av personuppgifter i 

uppsatsskrivande till fakultetens registrator. Vi har även formulerat ett informationsbrev och 

samtyckesblankett (se bilaga 1) som alla våra respondenter hade möjlighet att läsa och var tvungna 

att godkänna samtycke innan de kunde besvarade enkäten. Detta utifrån Karlstad universitetets 

regler om GDPR (Karlstads universitet 2019). 

I enkäten fanns inte några frågor som kunde kopplas till en specifik person. Dock kunde frågan 

om inkomst hamna inom ramen om det är etiskt rätt eller inte, därför valde vi att lägga till ett 

svarsalternativ som var, vill ej uppge.  

2.7 Metodkritik  
 
Fördelarna i valet att göra en enkätundersökning, är att det oftast, genom olika dataprogram är 

lättare att koda i jämförelse med exempelvis en kvalitativ intervju (Jacobsen 2017).  

Vi har valt att utesluta några frågor i vårt resultat då de ej gav oss den validitet som vi eftersökte. 

Att vi valde att till störst del distribuera vår enkät online, var positivt då vi inte påverkat 

respondenten med vår närvaro (David & Sutton 2016). Det är även lättare att nå ett större urval, 

vi är medvetna som vi nämnt tidigare om den kritik som riktas mot att utföra webbaserade 

enkätundersökningar. Som att urvalet endast baseras på de som använder internet och vilka 

kategorier av respondenter som vi har i våra respektive sociala nätverk. Det blir lätt att vissa sociala 

grupper utesluts ur urvalet (David & Sutton, 2016).  

Det som ses som positivt med att distribuera enkäten online är att den är anonym vilket kan bidra 

till större antal som svarar på eventuella känsliga frågor (Larsen 2009). Samt att respondenten själv 

kan välja när den vill besvara den (David & Sutton 2016), vilket minskar yttre påverkan som stress 

eller väder som kan bidra till viss sorts svar om vi hade valt att endast fråga personer på stan.  

Det som är negativt med denna metod är att vi har begränsat frågorna och standardiserat dem 

vilket leder till att vi kanske har missat information och aspekter som kunde ha varit intressant för 

vårt syfte (Larsen 2009).  
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Vår metod har gett oss ett resultat som kan användas för att ge oss en indikation av en hemestrare. 

Dock anser vi att vårt ensidiga urval har brister och kan inte generaliseras samt ge en rättvis 

representation av Karlstad kommuns befolkning.  

Vi har under vårt arbete diskuterat hur resultatet hade blivit om vi istället valt en kvalitativ metod 

såsom djupintervjuer. Då hade vi kunnat få ett djupare resultat och eventuellt bättre svar på våra 

frågeställningar. Dock är vi nöjda med vårt experiment och det faktum att vi genomfört en 

enkätundersökning.  

 

 

 



 

 
15 

3.Teori  

 
 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna för vår undersökning. Vi har främsta använt oss av 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar som har fokus på att semestra i sin närhet, staycation, fritidshus och 

miljöfrågor. 

 

3.1 Turismen och dess historia 

Den svenska turistföreningen etablerades år 1885 med syfte att anpassa tillgängligheten till naturen 

och friluftslivet för gemene man. Emmelin m fl. (2010) refererar till regeringskansliet som 

benämner friluftsliv som “vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och 

naturupplevelse utan krav på tävling” (SFS 2003:133). Under 1930-talet breddades bilden av 

friluftsliv och nu blev även medelklassen mer delaktig, tidigare var det mest överklassen som 

utövade friluftsliv. Att denna grupp nu inkluderades var mycket tack vare materiella hjälpmedel 

och utrustning som underlättade och fler hade ekonomiska medel till. Det bidrog till att camping, 

friluftsliv och cykelsemester blev populära inslag (Emmelin m fl.  2010). Under 1960 - talet blev vi 

än mer rörliga då bilen gjorde sitt intåg i kombination med att semesterveckorna ökade. Fritidshus 

och husvagn blev populära materiella inslag som skulle förenkla att vistas i naturen (Cederberg 

2015). Enligt Müller (2013) så har den nordiska turismen sitt ursprung att under sommaren 

spendera tid i en stuga vid en sjö på kusten eller i fjällen. 

 

I västvärlden har det blivit vanligare att ha utlandssemester som standard (Kantenbacher m.fl. 

2019). Dock så finns det händelser i den globala världen som påverkar detta. Wahlberg (2012) 

menar att semestrandet till utlandet sjönk, men ökade nationellt, till följd av finanskrisen 2008. 

Däremot såg han att det internationella resandet ökade igen 2010, efter finanskrisen 

(Transportstyrelsen 2019 se bilaga 2).  

3.2 Hemestraren och turisten 

Wahlberg (2012) definierar hemester som semester i sin hemmiljö men menar även att den kan 

spenderas nära hemorten och med utflykter i regionen. Enligt turismforskare på tillväxtverket som 

Wahlberg (2012) intervjuat, är hemestrarens mönster svår att kartlägga då de egentligen inte går 

under definitionen turism. Den allmänna definitionen av turism som turismforskare utgår ifrån 

kommer från UNWTO (Aronsson 2000; Lundmark m.fl. 2011; Hoppstadius 2018): ”Människors 

aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning, för minst en natt 

men kortare tid än ett år, för fritid, affärer eller andra syften” (UNWTO 2008a).  
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Diaz-Soria (2017) menar att hemester är ett viktigt fenomen, som ur miljöhänsyn bör tas på allvar. 

Hon beskriver upplevelsen av guidade turer i sin närmiljö, som många storstäder har anammat och 

även speciellt producerat för lokalbefolkning. Diaz-Soria (2017) refererar till Vacher (2014) som 

menar på att vi inte behöver resa till andra sidan jorden för att vara en turist och få en upplevelse. 

Den turistiska upplevelsen kan även ske på hemmaplan om vi är öppna för det. Att vara öppen 

för lokala upplevelser samt aktivt eftersöka dem bidrar till att lättare nå känslan av en turistisk 

aktivitet snarare en vardaglig fritidsaktivitet (Diaz-Soria 2017).   

 

Diaz-Soria (2017) nämner fyra motiv för hemestrarens möjlighet till en turistisk upplevelse.   

● Få en utbildande upplevelse, att lära sig mer om “sin” stad.   

● Liknande det första motivet men handlar mer om att vara en expert på “sin” stad och 

på så vis kunna lära andra om sina djupare kunskaper.   

● Rekreation, att ha det bra och njuta i sin närmiljö.   

● Att ta på sig de “turistiska glasögonen” och se sin närmiljö med en annan blick.  

Det gemensamma motivet som hemestraren och den inkommande turisten har, är enligt Diaz-

Soria (2017), att båda gör ett medvetet val om att få en ny upplevelse. Det finns en nyfikenhet och 

ett intresse som motiverar dem, dock är det olika faktorer som ligger till grund för valet. 

Hemestraren har ett nära förhållande till destinationen men kan ändå uppleva nya saker på platsen 

om hen tillåter sig att se med en annan blick. Den traditionella turisten har istället ett mer 

distanserat förhållande och upplever platser som hen exempelvis läst om eller sett på bild (Diaz-

Soria 2017).   

 

Sharma (2009) beskriver att under fenomenet staycations uppkomst i USA år 2007 - 2008, började 

befolkningen att skapa sina egna semesterparadis på sin bakgård. De skapade det genom att 

spendera sin semesterkassa på att exempelvis anlägga en pool och installera en utomhus TV “so 

you could get away without leaving home” (Sharma 2009, s 1). 

Medierna i USA gav då tips till allmänheten hur en semester på hemmaplan skulle planeras för att 

efterlikna känslan som upplevs på en “riktig” semester. Tipsen var bland annat att släppa alla 

vardagliga sysslor såsom att bädda sängen, ha en start och slut på sin semester samt fota sina 

upplevelser för att förstärka känslan (Sharma 2009). 

3.2.1 Vem är hemestraren?  

Jeuring och Haartsen (2017) skriver att det är osannolikt att människor kommer sluta att resa av 

miljöskäl då det motsäger det hedonistiska värdet i det turistiska beteendet.  
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Molz’s (2009) uttrycker tvivel om att en hemester kan fylla behovet av att fly vardagens krav och 

måsten. Inte minst den återhämtning du behöver för att klara årets resterande tid av sysslor och 

arbete. I en undersökning som Jeuring och Haartsen (2017) utförde i Nederländerna, fick de 

resultatet att målgruppen som väljer att stanna i sin närmiljö under semestern var till större del 

hushåll med låg inkomst, lågutbildade samt den äldre generationen. De som valde att resa längre 

under sin semester var högutbildade, höginkomsttagare och även yngre som inte hade en så positiv 

bild av sin hemregion. Det gick dock inte att utläsa om kön och boendeform hade någon inverkan 

på valet (Jeuring & Haartsen 2017). De personer som uppskattar att resa långt på sin semester 

anser att de närliggande attraktionerna eller platserna går att besöka när som helst och att "Home 

is here, therefore, my vacation will be anywhere but here” (Jeuring & Haartsen 2017, sid. 133). 

Wahlberg (2009) undersökte konceptet hemester i väster Norrland. Resultatet visade att 

hemestraren uppskattar att spendera tid med vänner, bara få vara hemma, ekonomiska fördelar 

med att vara nära hemmet samt utbudet av aktiviteter som tillfredsställde de personliga behoven. 

Enligt Wahlberg (2009) kan hemestrande även ge positiva effekter på det lokala näringslivet och 

bidra till hållbar utveckling. Genom att spendera sin semesterkassa på hemmaplan, genererar det 

inkomster till restauranger, butiker och lokala evenemang (Wahlberg 2009).  

3.2.2 Hemma vs. borta 

Turismens kärna, enligt Nilsson och Tesfahuney (2019) kan beskrivas som en tudelade ontologi, 

alltså en beskrivning av vekligheten, och är laddad med olika värden. Sammanfattningsvis påvisar 

ontologin (se tabell, bilaga 3) hur hemmet är negativt laddat med ord som arbete, vardagsliv och 

icke-autentiskt medan borta är mer glorifierat med kosmopoliskt, fritid och extraordinära. 

Författarna kritiserar dock detta tänk då det är i hemmet som en längtan efter upplevelser uppstår 

och kraften att eftersöka den, “Hemmet borde uppvärderas och inta sin rättmätiga plats som tema 

i studier av turism” (Nilsson & Tesfahuney 2019, s 81). Som MacCannell skriver “Turisten åtrar 

hellre det iscensatta äkta än hemmets prosaiska vrå”. Med det menar även han att hemmiljön är 

tråkigare än borta, det finns ingen magi i hemmets vardag. Turister flyr då hellre till en ny exotisk 

upplevelse, vare sig den är äkta eller ej, än att stanna hemma. Att särskilja på hemma och borta ses 

som själva grundbulten inom turism (MacCannell 2001 refererat i Nilsson & Tesfahuney 2019, s 

85).  

3.2.3 Problematiken 

Jeuring och Diaz-Soria (2017) anser att UNWTO’s definition bör uppdateras då den är något 

förlegad och inte möter upp hur människor, utifrån sina egna preferenser, kan skapa en exotisk 

miljö utan krav på geografisk distans. Enligt Ghanem (2017) skapades UNWTO’s definition för 

att bidra med ett ramverk för att lättare kunna göra beräkningar på turismen. Även han anser att 

definitionen bör uppdateras och är kritisk till avgränsningarna som den medför.  
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Bauman (1996) uttrycker att en turist är en person som har “flyktiga förbindelser till platser, 

människor och företeelser” och att det är en av de utmärkande dragen hos en turist (Bauman 1996, 

s 299).  

Smith (2017) problematiserar även han definitionen av turism, som enligt UNWTO (2008a) 

upplevs utanför sin närmiljö, han anser den snäv. Han refererar också i sin artikel till UNWTO 

(2008a) som menar att varje land själva bör definiera vad närmiljö är. Smith (2017) menar att det 

finns fyra sätt att definiera närmiljö: 

 

o Genom att låta turisten själv definiera vad närmiljö är för hen och utifrån sina egna 

preferenser avgöra vad som är utanför sin vanliga miljö. En gräns kan vara 

avgörande men om boendet ligger precis vid en kommungräns, då är båda 

kommunerna lika mycket närmiljö.  

o Genom att turisten själv får avgöra vad hens närmiljö är beroende på hur ofta hen 

åker dit eller hur länge hen tillbringar tid på platsen. Smith (2017) menar att om 

hen besöker en plats en gång i månaden i ett år så är det en del av hens vanliga 

miljö, vi tolkar det som exempelvis fritidshus.  

 

o Genom att åka utanför stan, korsa en gräns (kommun, läns, land).  

 

o Genom att definiera närmiljö utifrån distans, såsom 10 mil enligt UNWTO’s 

definition av turism (Smith 2017). 

 

3.2.4 Fritidshus som hemester 

Müller (2016) anser att fritidshusturism är en regional form av turism snarare än en nationell. Detta 

bidrar till ett ifrågasättande huruvida fritidshus, och den genomsnittliga korta distans mellan 

fritidshuset och sitt permanenta hus, verkligen bidrar till den förändring i sitt vardagliga liv som 

efterfrågas när etiketten turism sätts. Müller (2016) ifrågasätter om det verkligen krävs att resa långt 

för att byta miljö. I Sverige är fritidshus urtypen av turism med rötter från slutet av 1800-talet och 

lockelsen att resa till “landet” förblir densamma (Müller 2006, 2013). Aronsson (1993) menar att 

fritidshusturismen är en speciell gren inom turismen och definierar fritidshusägarna som en 

blandning av bofasta (tillfälligt bofasta) och turister. Utifrån denna definition så har annan 

forskning förts. Enligt Müller (2013) är det inte självklart att fritidshus räknas in i forskningen inom 

turism. Det är en komplicerad gren och passar inte in i turistbranschens mer affärsbaserade 

inriktning mot destinationsutveckling, fritidshusturismen hamnar lätt mellan stolarna (Müller 

2013).  
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I diskussionen kring fritidshusturism finns det en viktig aspekt då en stor del av den svenska 

befolkningen har tillgång till ett fritidshus, drygt 50% (Marjavaara m fl. 2019). Är detta hemester 

eller besöker vi fritidshuset iklädda kostymen som turist? Forskning på detta har förts och 

Marjavaara m fl. (2019) kom till slutsatsen:  

 

“Resultatet av studien visar vilken betydelse dessa fritidshus har för sina ägare och 

bekräftar andra studier som framhåller att fritidshusen kanske inte skall ses som ett “andra” 

hem (second home) utan snarare är att betrakta som ett “första hem”, utifrån betydelse och 

anknytning” (Marjavaara m fl. 2019 s 65).  

 

Tillgången till fritidshus och vår långa tradition av friluftsliv lockar även besökare från andra delar 

av världen. Hur vi definierar fritidshus inom turismen och samhällsvetenskapen är därmed viktigt 

(Aronsson 1993; Müller 2013).   

3.3 Turismens påverkan på klimatet 

Sun m.fl. (2019) menar att turismen står i konflikt med hållbarhetskonceptet då branschen till stor 

del bidrar till växthusutsläppen och på global nivå finns ett stort behov av att minska utsläppen. 

Kantenbacher m.fl. (2019) bekräftar och refererar till World Tourism Organization (WTO 2008), 

enligt dem, bidrar turismen med cirka 5% till växthusutsläppen där 40% specifikt är kopplat till 

flygresandet. Fortsätter turismen i samma mönster kommer utsläppen att öka, vilket är oförenligt 

med de akuta och aktuella miljöproblemen (Sun m.fl. 2019). För att vi ska kunna välja mer 

miljövänliga transportmedel än exempelvis flyg och bil krävs dock långsiktiga förändringar i 

infrastrukturen. Även fortsatt teknisk utveckling och att utveckla aktiviteter i närmiljön för att 

minska behovet av transport (Aronsson 2000).  

Enligt Kantenbacher m.fl. (2019) så är vi tvungna att ändra vårt resebeteende för att minska vårt 

klimatavtryck. Även de påpekar likt Aronsson (2000) att utvecklingen mot minskade utsläpp som 

sker inom flygplansteknologin, inte visar på några realistiska lösningar inom en rimlig framtid. 

Hanna och Adams (2017) menar dock att när turisten väljer transportmedel under sin semester är 

frågan om miljön sekundärt eller helt förnekad.   

Davison (2012) menar också att de som lever mest klimatsmart på hemmaplan tenderar att resa 

längre bort och oftare under sin semester och inte ha miljöaspekten i åtanke. Kantenbacher m.fl. 

(2019) menar dock att de som tänker på miljön och hållbarheten är de som är mest beredd att göra 

störst uppoffringar för att bevara den.  
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3.4 Den “turistiska” upplevelsen? 

Jeuring och Diaz-Soria (2017) menar att turismforskning sällan fokuserar på möjligheten att 

uppleva det exotiska i vår vardag och närmiljö. Exotiska upplevelser behöver inte betyda geografisk 

distans. Möjligheten till att uppleva det obekanta och exotiska i en geografisk närliggande miljö 

kan vara minst lika betydelsefullt. Konsekvenserna, men även möjligheterna i detta synsätt 

resulterar i en diskussion kring om vi måste lämna vår geografiska närmiljö för att få en exotisk 

upplevelse (Jeuring & Diaz-Soria 2017).  

 

Enligt Diaz-Soria (2017) och Jeuring & Haartsen (2017) påverkas en destinations image av 

personliga preferenser. Enligt Diaz-Soria (2017) är preferenserna dock komplexa och hemestraren 

påverkas lätt och samlar intryck från exempelvis personliga erfarenheter, familj, samhället och 

media.  

Jeuring och Haartsen (2017) menar att en personlig upplevelse kan påverkas av sin ekonomiska 

och sociala situation eller huruvida det exempelvis är tillgänglighetsanpassat. Resandet kan ses som 

en lyx om det finns ekonomiska begränsningar medan vissa har möjlighet att resa mer obekymrat. 

Det nämns även att hemester är mer avkopplande för vissa målgrupper, då vi slipper all stress som 

resandet kan medföra. Vissa har små barn som kan göra resande mer problematiskt eller en 

funktionsvariation vilket kan vara begränsande. De menar även att motiv till utlandssemester är 

kopplat till vädret, genom att åka utomlands kan vi med större sannolikhet få en solig och varm 

semester (Jeuring & Haartsen 2017).    
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4.Empiri 

 
 
I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningens empiri, innehållande både kvantitativa och kvalitativa 
data som samlats in genom en enkät men även vissa sekundära data. Resultatet presenteras främst i form av 
tabeller och diagram.  

 

4.1 Hemestraren 
Vår undersökning tar avstamp i SAOL:s definition av hemester vilket innebär: “Semester som 

tillbringas på hemorten” (SAOL 2018a). 

I ett försök att definiera hemester och ge uttrycket en djupare innebörd, har vi valt att ta fram de 

ord som hemester bygger på, utifrån SAOL:s definition av orden: 

● Hem = stadigvarande bostad och betryggande känsla (ex känna sig hemma) (SAOL 2018c).  

● Semester = årligen återkommande ledighet (SAOL 2018d). 

● Turist = som tidigare nämnts, definieras som en person som reser för nöjes skull (SAOL 

2018b).  

Hemester är en kombination av dessa ord vilket problematiserar innebörden mellan dem.  

 

Enligt Tillväxtverket (2017) har det nationella semestrandet ökat bland svenskarna sedan 2012. De 

branscher som gynnades mest av denna utveckling var exempelvis boende, transporter och 

varuinköp (Tillväxtverket 2017).   

För att ta reda på hur svenskarna reser mer specifikt, genomförde SBAB (2019) en 

enkätundersökning i maj månad 2019 där de undersökte motiv för resandet inför sommaren 2019. 

Deras resultat blev: 

 

“Minnet av de ljumma sommarkvällarna i fjol påverkar semesterplanerna mer än vad både 

flygskam, oro i omvärlden och låg kronkurs gör. Ett sätt att se på hemester är att man 

använder det man har, många människor som arbetar och kanske pendlar spenderar mer 

tid utanför hemmet än vad de gör inom hemmets fyra väggar. Att ha semester hemma är 

att nyttja det man har och få valuta för det man betalar för varje månad” (SBAB 2019).  

 

Undersökningen visade att 6 av 10 respondenter planerar att stanna hemma under sommaren, dels 

på grund av 2018 års varma sommar. Andra faktorer som påverkade respondenterna var oro i 

omvärlden såsom terrorism, men även flygskam med miljön i åtanke samt den svaga svenska 

kronan. 
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Det var dock främst kvinnor som valde att hemestra, ca 63 % av kvinnorna och 56% av männen 

angav att de ska vara hemma helt eller delvis under sommarsemestern 2019 (SBAB 2019).  

Ett tecken på att hemester ökar i popularitet kan kopplas till en artikel i Dagens industri, att allt 

fler bygger pool.  

 

”Poolen har blivit familjens mötesplats. I soffan eller vid köksbordet sitter alla och pillar 

med var sin telefon numera, men i poolen gör man något tillsammans, och där kan man 

faktiskt inte hålla på med telefonen” (Dagens industri 2017).   

 

Att skapa ett semesterparadis på hemmaplan kan öka känslan av semester utan att förflytta sig. 

Undersöker vi närmare hur planerna ser ut i Karlstads kommun inför sommaren 2019 kan vi se 

att de producerat ett gediget program. Lokalbefolkning och besökare kommer bland annat kunna 

se in bakom kulisserna på stadens större byggnader och verksamheter. Det är rundturer som bland 

annat visar upp det lokala vattentornet, Karlstads universitet, reningsverket med flera, för att ge 

besökarna en lokal upplevelse som vanligtvis inte visas upp för allmänheten (Karlstads kommun 

2019). Även hotellen i Karlstad försöker nå den lokala besökaren/hemestraren då exempelvis 

stadshotellet har planer för att bygga takterrass med pool, med “främst Karlstadsborna i åtanke” 

som hotelldirektören nämner i en artikel från NWT (2019).  

4.2 Enkät  

4.2.1 Vem är vår respondent?  

Våra respondenter är representerade i större delen av Karlstads kommun, dock främst i 

villaområden samt områden där villor och lägenheter blandas (se Figur 1).  

 
Figur 1 - Vart respondenterna bor, utifrån typ av bostadsområde 
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Majoriteten av våra respondenter är 26 - 35 år och över hälften är gifta, har barn samt en 

sammanlagd inkomst i hushållet på 45 000 kr och mer (se Figur 2). Det är störst del kvinnor som 

besvarat enkäten, nästan 80%, vilket innebär att vår population är något skev då det är störst 

representation bland kvinnor. 

Enligt enkäten var även antalet respondenter som har universitet/högskoleutbildning 

överrepresenterade. Den visade även att 55% inte flög alls under sommaren 2018, resterande 45% 

gjorde det. Dock har vi inte någon information om omfattningen kring antalet flygresor, då vi insåg 

att den frågan i enkäten var otydlig. 

 

 

 
Figur 2 – Respondenterna utifrån hushållets inkomst 

4.2.2 Respondenternas resmönster och motiv 

Enkätfrågan gällande vad som är det viktigaste för respondenten under hens semester resulterade 

i ett generellt svar. Respondenterna kunde svara fritt då vi inte valt att precisera frågan till 

sommarsemestern 2018.   

Det var fler val möjliga under varje alternativ vilket resulterade i att det blev svårt att presentera 

resultatet i procent, vi valde därför att ange i andelar (se Tabell 1). Vi har valt att jämföra 

respondenterna utifrån hemmaboende barn eller inte, där vi kunde utläsa störst variation. 

Majoriteten av våra respondenter tycker att det är mycket viktigt att på sin semester få tid för 

återhämtning och rekreation samt umgås med familj och vänner. Sol och bad, äventyr och 

upplevelser samt vistas i naturen ansågs som ganska viktigt. Besöka kulturella sevärdheter var 

varken eller. Vi kan även utläsa att respondenter med hemmaboende barn prioriterar att få tid för 

återhämtning och rekreation samt umgås med familj och vänner. Att besöka större evenemang 

och festivaler är minst viktiga tätt följt av kulturella sevärdheter samt sportaktiviteter (se Tabell 1). 
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Vad är det 
viktigaste för 

dig på din 
semester? 

Återhämtning 
och 

rekreation  

Umgås 
med 

familj och 
vänner 

Sola 
och 

bada 

Äventyr och 
upplevelser 

Vistas i 
naturen 

Kulturella 
sevärdhet

er 

Sport- 
aktiviteter 

Större 
evenemang 

och 
festivaler 

Respondenter 
med 

hemmaboende 
barn 

71 72 55 55 51 23 23 11 

Respondenter 
utan 

hemmaboende 
barn 

37 37 23 23 26 14 14 8 

Tabell 1 - Vad är det viktigaste för dig på din semester? Presenteras i antal utifrån vad som ansågs mycket viktigt/ganska viktigt 

 

Vi ansåg det intressant att se hur våra respondenter spenderade sin tid under semestern sommaren 

2018. De flesta av våra respondenter spenderade majoriteten/ganska stor del i Karlstads kommun 

och andra platsen inom Värmlands län. En mindre/minst del av tiden spenderade majoriteten av 

våra respondenter på andra platser i Sverige eller utomlands, se Figur 3.  

Våra respondenter var tvungna att gradera sitt svar, för att vi lättare skulle kunna utläsa ett resultat.  
 

  
Figur 3 - Vart spenderade du tidsmässigt din semester/ledighet under sommaren 2018 

 

Vi ansåg det intressant att analysera hur och om inkomst, hemmaboende barn eller utbildning, 

påverkar valet om vart semestern spenderas. Mycket av den tidigare forskningen vi läst har kopplat 

an till dessa variabler, resultatet presenteras i Figur 4 - Figur 9. 
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I Figur 4 och Figur 5 presenteras resultatet av analysen av inkomst. Där kan vi utläsa att majoriteten 

av våra respondenter spenderade mest tid inom kommunen under sommarsemestern 2018 

oberoende av inkomst. Vilket kan ge en naturlig förklaring till att minst tid spenderas utomlands. 

Dock kan vi utläsa att de som spenderar minst tid utomlands är de med högst inkomst.  

 

 
Figur 4 – Tid inom Karlstads kommun beroende på inkomst 

 

 
Figur 5 - Tid utomlands beroende på inkomst 
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Vidare valde vi att analysera huruvida våra respondenter har hemmaboende barn eller inte och om 

det påverkade hur de spenderade sin semester (se Figur 6 och Figur 7). Mönstret vi kan uttyda är 

att majoriteten, även utifrån dessa variabler, valde att spendera majoriteten av tiden inom 

kommunen. 

Gällande huruvida respondenter med hemmaboende barn spenderade tid utomlands (se Figur 7), 

kan vi se att denna målgrupp spenderar minst tid utomlands, likt respondenterna som ej har 

hemmaboende barn. 

 

  
Figur 6 - Tid inom Karlstads kommun beroende på hemmaboende barn eller ej 
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Figur 7 – Tid utomlands beroende på hemmaboende barn eller ej 

 

I diagrammen där vi jämför utbildning och dess påverkan på resmönster har majoriteten av våra 

respondenter universitets/högskoleutbildning. Därför har vi valt att fokusera mest på denna 

målgrupp. I diagrammen (se Figur 8 och Figur 9) kan vi tyda att även utbildning spelar mindre roll 

i valet av vart de spenderar sin semester. Det vi även kan utläsa är att på tid som spenderades inom 

kommunen är det tydligt fallande från majoriteten av tiden till minst del av tiden, oberoende av 

utbildning. Kollar vi istället på tid som spenderades utomlands ser vi att de med 

universitetsutbildning/högskoleutbildning uppger att de spenderar minst del av tiden utomlands, 

medan de har en jämn fördelning mellan de tre andra spannen.  
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Figur 8 - Tid som spenderades i Karlstads kommun beroende på utbildning 

 

 
Figur 9 - Tid som spenderades utomlands beroende på utbildning 

 
Av våra respondenter som valde att spendera tid inom Karlstads kommun under sommaren 2018 

angav de, närhet till det egna hemmet som främsta motiv. Hela 78% angav att det hade mycket 

stor/stor betydelse för deras beslut (Se Figur 10). Vädret hade mycket stor/stor betydelse då 69% 

valde detta motiv. Det lokala kulturella utbudet och miljöaspekten fann våra respondenter att de 

hade mindre betydelse, då endast 23% respektive 17% angav att det hade mycket stor/stor 

betydelse. Ekonomin hade dock ett relativt jämnt resultat fördelat på de olika alternativen. Att ha 
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i åtanke när vi analyserade detta diagram, är att respondenterna endast fick ange ett svar i varje fält 

för att vi skulle kunna få ut en gradering.  

 

 
Figur 10 – Främsta motiv för semester inom kommunen 

 

Våra respondenter fick även möjlighet att ange andra motiv till varför de valde att semestra inom 

kommunen sommaren 2018. Denna fråga var inte obligatorisk vilket ledde till färre svar. En trolig 

anledning till detta är att den är kopplad till frågan innan, vilket gjorde att respondenterna troligtvis 

var nöjda med det svar de angett. Vi fick 18 svar som vi har kodat genom att tematisera dem, se 

Tabell 2. Det vi kan utläsa var att det till störst del var av praktiska skäl som de valde att spendera 

sin semester inom kommunen, exempelvis närheten till familj och att det fanns småbarn i familjen. 

Våra respondenter påpekade gällande vädret att sommaren 2018 var en ovanligt varm sommar, 

vilket påverkade deras resmönster. 

 

Praktiska skäl 
(Närhet, barn, 
bekvämlighet) 

Personliga skäl 
(Hinder, sjukdom) 

Pågående 
projekt 

(Byggnation) 

Vädret 
(Strand, 

utflykter) 
 

Känsla 
(Nostalgi) 

6 4 4 3 2 

“Enkelt att ta korta 
resor med småbarn” 

“Jag var höggravid 
och beräknad 25/7” 

"Byggde eget 
hus” 

“¨För varmt 
att resa” 

“Sommarstaden 
Karlstad räcker som 

  förklaring”. 
Tabell 2 – Andra motiv till varför semestern spenderades i kommunen   
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4.2.3 Miljö  

Våra respondenter fick besvara en fråga som handlade om hur ofta de har utfört vissa 

miljörelaterade handlingar under det senaste året. Det vi kan utläsa ur resultatet är att de flesta av 

våra respondenter mer än en gång i veckan väljer att sortera sitt hushållsavfall. Majoriteten väljer 

att mer än en gång i veckan att ta cykel eller kollektivtrafik istället för bil. Mer än en gång i veckan 

väljer de flesta att handla ekologiskt och miljömärkt. Att välja vegetarisk-/vegankost är det flest 

som svarat att de gör någon gång i månaden (se Tabell 3).   

 

Respondenternas vanor 
Mer än en gång 

i veckan 
Någon gång i 

veckan 
 Någon gång i 

månaden 
Någon gång i 

kvartalet 
Ingen 
gång 

Valt att gå, cykla eller nyttja 
kollektivtrafik istället för att ta bil 40% 18% 20% 11% 11% 

Sorterat hushållsavfall 86% 7% 4% 1% 2% 

Valt ekologisk mat 47% 29% 16% 4% 4% 

Handlat miljömärkta varor 49% 29% 11% 8% 3% 

Valt vegetarisk/vegansk kost 25% 19% 34% 10% 12% 

Tabell 3 – Respondenternas vanor 

 

Genom tidigare studier går det att utläsa, att de som är mer “miljövänliga” under vardagen har en 

tendens att resa mer och längre under sin semester. Såklart väcktes även ett intresse hos oss om 

hur det ser ut hos våra respondenter. Resultatet presenteras i Figur 11 där vi valt att räkna ihop de 

som aktivt gjort miljövänliga val mer än en gång i veckan och någon gång i veckan. Vårt fokus 

ligger på hur respondenterna gjort/gör under sommarsemestern. Vi ställde de respondenter som 

under 2018 flög och som har en utlandsresa inplanerad under 2019 mot de som varken flög under 

2018 eller har utlandsresa inplanerad till 2019. Det vi kan utläsa ur detta diagram (Figur 11) är att 

det inte skiljer sig mellan de olika respondenterna i valet av utlandssemester kontra vardagens 

miljömedvetenhet.  
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Figur 11 – Diagram över hur miljövänlig respondenterna är i vardagen, mer än en gång i veckan/någon gång i veckan kontra utlandsresa 

4.2.4 Fritidshus 

Våra respondenter ombads besvara om de har tillgång till privatägt fritidshus. Utifrån denna fråga 

fick vi resultatet att 46% har tillgång medan 54% inte har det. 

De som svarade ja på frågan, 53st respondenter, fick sedan ange vart i Sverige denna/dessa låg. 

Dock har respondenterna haft möjlighet att ange fritt antal svarsalternativ, då de kan ha tillgång 

till fler än ett fritidshus, vilket resulterar i att procentsatserna blir något skeva, sammanlagda 

procenten 103,8%. 

När vi analyserar detta resultat kan vi även se att de som har fritidshus inom Värmlands län och 

Karlstads kommun i kombination har en viss överrepresentation med 53%. Det innebär att flest 

har fritidshus inom regionen. 

Inom 
  Karlstads kommun 

Inom Värmlands län Andra platser i Sverige Utomlands 

13,5% 38,5% 46,2% 5,8% 

Tabell 4 - Var ligger ditt fritidshus  

 

Vi ville även veta hur mycket tid våra respondenter spenderat i sitt fritidshus för att kunna kartlägga 

betydelsen för dem. Det vi kan utläsa är att, utifrån tid, spenderar flest respondenter en mindre del 
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av semestern i sina fritidshus. Dock behöver det inte antyda att fritidshusen har en mindre 

betydelse för respondenterna. 

Majoriteten av 
semestern 

Ganska stor del av 
semestern 

Mindre del av 
semestern 

Ingen tid alls 

18,9% 26,4% 47,2% 7,50% 

Tabell 5 - Tid spenderad i privatägt fritidshus 

 

Av ovan resultat blev vi intresserade av att jämföra huruvida avståndet påverkade hur mycket tid 

som respondenterna spenderade i sitt fritidshus. Vi jämförde därför avstånd med tid spenderad 

och kan ganska tydligt se att avståndet inte påverkade våra respondenter (se Figur 12).    

          

 
 Figur 12 - Tid spenderad i fritidshus beroende på avstånd 

 

För att få ut mer djup i varför respondenterna vill spendera tid i sitt fritidshus bad vi dem att 

förklara med egna ord vad som motiverar. Denna fråga var inte heller obligatorisk. Här fick vi 

ändå in svar från 47st av de 53st som uppgav att det hade tillgång till privatägt fritidshus, där vissa 

angav mer än ett motiv. Vi anser att detta ger oss en bra bild av de främsta motiven. På denna 

fråga gjorde vi som innan och kodade svaren genom tematisering.  

Vi kan tydligt se att lugn och ro/avkoppling var det främsta motivet till att spendera tid i sitt 

fritidshus under sommaren 2018. Närhet till naturen och hav/sjö var de som i andra hand 
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påverkade motivet. Sedan var det praktiska skäl såsom enkelheten med att ha saker och ting på 

plats som ett andra hem, även att lätt kunna spendera tid med familj och vänner samt den 

nostalgiska aspekten såsom barndomsminnen.  

 

Lugn och 
ro/avkoppling  

Natur Hav/sjö Praktiskt Familj och 
vänner 

Nostalgi Ekonomiska 
skäl 

Väder 

22 12 12 8 8 6 4 1 

"Avkoppling och 
miljöombyte" 

"Naturnära. 
Nära till skog 
sjö och natur" 

"Närheten till 
Vänern" 

"Enkelheten så 
allt redan finns 
på plats" “Nära 

och billigt” 

"Närhet till 
släkten" 

"Barndoms
minnen" 

"Ekonomiskt
" "Billigt" 

"Väder
garanti

" 

Tabell 6 – De främsta motiven till att semester spenderades i fritidshus  

4.2.5 Sommaren 2019 

Sista frågan i vår enkät handlade om semesterplanerna inför sommaren 2019. Det var en öppen 

fråga där respondenterna fritt fick berätta hur planerna ser ut, 107 av respondenterna besvarade 

denna fråga. Många angav flera motiveringar vilka vi har valt att bryta upp och tematisera samt 

koda utefter plats. Vi har valt att ange alla motiv som de angav för att få en bredd och på grund av 

att vi inte heller kan värdera svaren efter betydelse eller tid som ska spenderas på respektive plats. 

I tabellen (se Tabell 7) kan vi utläsa att stor del av våra respondenter kommer att spendera delar 

av sin sommar i Sverige, utomlands och inom kommunen. Fritidshus har en oklar geografisk plats 

och kan placera sig inom de andra nämnda temana. Vi anser dock att fritidshus är en viktig aspekt 

i vårt arbete och väljer därför att specificera den som en egen geografisk plats. Vi kan nämligen se 

att våra respondenter anser att fritidshuset har en stor betydelse, då det är återkommande i deras 

svar. 

 

Semester i Sverige Resa 
utomlands 

Semester i 
kommunen 

Fritidshus Semester i 
Värmland 

Övrigt (ej geografiskt) 

54 36 30 20 5 13 

"Turer inom landet för 
att besöka vänner och 

familj” 
 

“Inom Sverige pga. svag 
krona” 

 

"Europatur" 
 

"Husvagns- 
semester i min 

kommun" 

"Sitta på 
verandan i 
stugan och 

njuta.."  

“Camping i 
Värmland” 

"Softa! Den här sommaren 
kommer bara handla om 

musik, bad och värmerekord" 
 

Tabell 7 – Semesterplaner för sommaren 2019   
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De respondenterna som uppger att de har en inplanerad resa utomlands har vi även valt att 

presentera i ett cirkeldiagram (Figur 13) och vi kan tydligt se att nästan 70% av våra respondenter 

väljer att spendera sommaren 2019 i Sverige.  

 

 
Figur 13 - Antalet respondenter med planerad utlandsresa 2019   
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5.Analys 

 
 
I detta kapitel analyserar vi tidigare forskning med vår insamlade empiri. Vi jämför våra respondenters 
resmönster och motiv med tidigare undersökningar samt diskuterar olika vinklingar, exempelvis miljö. Vi 
problematiserar även relationen mellan fritidshus och turism 
 

 

5.1 Hur skiljer sig hemester (hemestraren) från andra definitioner av 
turism(turist)? 

5.1.1 Friluftsliv och fritidshus 

Enligt Emmelin m fl. (2010) är friluftsliv grunden till vårt turistiska behov att utforska och 

upptäcka. Definitionen av friluftsliv som Emmelin m fl. (2010) använder sig av är “vistelse 

utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelse utan krav på 

tävling”. Känslan och längtan till naturen kan vi se finns kvar hos våra respondenter. Vi blir allt 

mer stillasittande och stressad i vår vardag. Eftersom naturen ses som rekreativt för vårt välmående 

tolkar vi definition på friluftsliv som att det finns ett stort behov av naturens närhet hos människan.  

Till en början handlade friluftslivet om att spendera tid i skog och mark, exempelvis tältning och 

med cykel som färdmedel. I kombination med att bilen blev allt vanligare och de lagstiftade 

semesterveckorna ökade, fick resenären möjlighet att resa längre sträckor (Cederberg 2015). Enligt 

Müller (2006, 2013) så har den nordiska turismen sina rötter i att under sommaren spendera tid i 

en stuga vid en sjö på kusten eller i fjällen. Våra respondenter uttrycker sig med dessa citat som 

beskriver deras fritidshus; “friluftsliv”, “naturnära”, “närheten till sjö och hav”, “vacker natur” 

samt “Gött, man kan vara naken när man vill” (se Tabell 6).  

Sammanfattningsvis kan vi kan anta att de materiella tillgångarna med fritidshus och bil samt fler 

semesterveckor bidrog till en ökad känsla av semester och avkoppling. Vi kunde då färdas och vara 

borta längre men samtidigt vara “hemma” vilket många av våra respondenter definierar sitt 

fritidshus som. Men även närheten till naturen som har en stor påverkan på människan och som 

vi ser i respondenternas svar har stor betydelse när det väljer att spendera tid i sitt fritidshus.  

 

5.1.2 Fritidshus - turism eller hemester? 
 
I vårt resultat kan vi se att ca 46% av våra respondenter har tillgång till fritidshus, vilket är likt det 

svenska snittet på 50% (Marjavaara m fl. 2019). Resultatet utifrån det svenska snittet och vår 

undersökning anser vi understryker betydelsen av fritidshusen för svenskarna. Våra respondenter 
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har sina fritidshus på annan plats i Sverige än den kommun de är skrivna i, eller på annan plats i 

Värmlands län. Müller (2016) ser fritidshus som en regional form av turism snarare än nationell, 

vilket även vårt resultat indikerar. Ca 53% av våra respondenter har sitt fritidshus regionalt och det 

är de, som enligt vår undersökning spenderar mest tid i sina fritidshus. Han menar även att detta 

komplicerar relationen mellan fritidshus och turism, då det vanligtvis är relativt korta distanser 

mellan sitt permanenta hus och sitt fritidsboende. Müller (2016) menar också att den korta 

distansen kanske inte ger den förändring i tillvaron som många turismdefinitioner kräver. Han 

ifrågasätter även om det verkligen krävs att resa långt för att byta miljö. Refererar vi till UNWTO’s 

definition för turism, som ofta används som utgångspunkt för forskare som kräver geografisk 

förflyttning. Vi tolkar det som att många av våra respondenter som vistas i sina fritidshus klassas 

som turister. Men som vi kan se i vårt resultat så är det inte alla som klassar sitt fritidshus som 

utanför sin vanliga omgivning, då det av vissa ses som ”mitt andra hem”. Så bör vi definiera 

fritidshus som turism eller inte? Vare sig om fritidshuset ligger inom kommunen eller på annat 

ställe i Sverige? Vissa av våra respondenter ser även det positiva med att ha det nära “Att de är gött 

att vara 25min hemifrån men ändå ha hela Vänern framför sig”, “Vacker natur, lugnt och nära”, 

“Nära och billigt”. Medan andra kopplar det mer med nostalgi, “Uppväxt”, “Minnen”, 

“Barndomsminnen” (se Tabell 6).  

 

Enligt Aronsson (1993) är fritidshusturismen en speciell gren inom turism och definierar 

“fritidshusägarna” som en blandning av bofasta och turister. Enligt vår enkät så anser majoriteten 

av våra respondenter att det är mycket viktigt att på sin semester få tid för återhämtning och 

rekreation samt umgås med familj och vänner. 

Motiven till att spendera tid i fritidshuset var främst lugn och ro/avslappning, närhet till naturen 

och hav eller sjö men även familj och vänner. I vår enkät fick vi citat där de beskriver deras 

fritidshus som främst avkopplande men även “mitt andra hem”, “komma ifrån vardagen”, “umgås 

med familj” samt “enkelheten”. Vi analyserar fritidshus som starkt förknippat med ledighet och 

avkoppling, genom att vara borta men ändå hemma. Marjavaara m fl. (2019) trycker på att 

fritidshusturisten dock själv ska få sätta värde på sitt fritidshus och definiera det efter egna känslor. 

Bauman (1996) uttrycker att en turist är en person som har “flyktiga förbindelser till platser, 

människor och företeelser” och att det är en av de utmärkande dragen hos en turist (Bauman 1996, 

s 299). Detta styrker teorin om att fritidshusägare ej bör klassas som turister när de vistas i sina 

fritidshus, då vi anser att de ej passar i denna beskrivning på grund av anknytningen som de känner 

till platsen. 

Det är dock viktigt i diskussionen som Müller (2013) och Aronsson (1993) menar, att tillgången 

till fritidshus och vår långa tradition av friluftsliv även lockar besökare från andra delar av världen. 

Det gör att frågan om hur vi definierar fritidshus inom turismen och samhällsvetenskapen är viktig. 
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Müller (2016) nämner att det inte är självklart att fritidshus räknas in i forskningen inom turism. 

Det är en komplicerad gren och passar inte in i turistbranschens mer affärsinriktade inriktning mot 

destinationsutveckling, fritidshusturismen hamnar mellan stolarna. 

Vilket vi håller med om, då fritidshusturism är en viktig gren inom turismen, dock anser vi att 

fritidshusägaren borde klassas som en hemestrare snarare än en turist 

 

Ghanem (2017) anser att UNWTO’s definition av turism bör uppdateras och är kritisk till 

avgränsningarna som den medför. Smith (2017) problematiserar också definitionen, exempelvis 

“upplevelser utanför sin närmiljö” som han anser snäv, då närmiljö kan definieras på flera sätt. Att 

låta turisten själv definiera närhet utifrån egna preferenser och hur mycket och hur lång tid de 

tillbringar på plasten. Vi tolkar det exempelvis som om fritidshuset ligger 20 mil från 

hemkommunen, men det är en plats som anses vara hens vanliga miljö, då mycket tid spenderas 

där, så bör hen alltså inte kallas turist utifrån avstånd. 

På frågan i vår undersökning om de främsta motiven till att spendera tid i sitt fritidshus, fick vi 

som tidigare nämnt svar som “Enkelheten då allt redan finns på plats” och “mitt andra hem”. 

Oberoende hur långt ifrån vår hemadress fritidshuset ligger tolkar vi det som att känslan av “mitt 

hem” kan infinna sig. Vi anser att våra egna personliga preferenser som gör att vi definierar oss 

som turist eller hemestrare är viktig att diskutera. Jeuring & Diaz-Soria (2017) menar också att 

UNWTO’s definition bör uppdateras då de är något förlegade och inte möter upp hur människor, 

utifrån sina egna preferenser kan skapa en exotisk miljö utan krav på geografisk distans. Även de 

menar alltså att avståndet inte ska avgöra om vi är turister eller ej.  

5.1.2 Hemmet vs. borta 

För att ytterligare bena ut detta har vi gjort ett försök att definiera hemester och dess betydelse, vi 

har valt att beskriva dem utifrån SAOL:s definition av orden. Hem = stadigvarande bostad och 

betryggande känsla (ex känna sig hemma), semester = årligen återkommande ledighet. Ordet 

hemester enligt SAOL definieras som semester som tillbringas på hemorten (SAOL 2019c, d, a). 

Ska vi koppla detta till exempelvis fritidshus som då alltså inte enligt SAOL definieras som 

hemester om det inte ligger i hemorten. Dock så är det en plats som vi oftast spenderar tid på 

under vår semester och det kan även skapa en känsla av ett hem och att känna sig som hemma 

eller som en av våra respondenter sa “mitt andra hem”. Sammanfattningsvis understryker detta 

det vi tidigare tolkat, att fritidshus är en komplicerad form av turism och vad hur fritidshusägaren 

egentligen benämns som. Vi anser även att hemester som definition är något begränsande då du 

kan känna dig som hemma på annan ort. 
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Att särskilja på hemma och borta ses som själva grundbulten inom turism (Nilsson & Tesfahuney 

2019). Därför anser vi att diskussionen kring hemma och borta blir viktig i att definiera hemester. 

Hemmet är negativt laddat (se tabell, bilaga 3) med ord som arbete, vardagsliv och icke-autentiskt 

medan borta är mer glorifierat med kosmopoliskt, fritid och extraordinära (Nilsson & Tesfahuney 

2019). Här kan vi koppla in hur våra respondenter talar om sina fritidshus som “mitt andra hem”, 

“umgås med familj” och “enkelheten” men samtidigt hur det menar att det är att “Komma ifrån 

vardagen”, “Avkopplande från hemmet i stan” och “Avkoppling och miljöombyte”. Så det är 

hemma men samtidigt borta att vistas i sitt fritidshus. Så är vi en turist eller en Hemestrare i vårt 

fritidshus? Som MacCannell (2001) skriver “Turisten åtrar hellre det iscensatta äkta än hemmets 

prosaiska vrå” (Nilsson & Tesfahuney 2019, s 85). Vi tolkar det som att han menar att hemmiljön 

är tråkigare än borta, det finns ingen magi i hemmets vardag. Turister flyr då hellre till en ny exotisk 

upplevelse, vare sig den är äkta eller ej, än att stanna hemma.  

Sammanfattningsvis kan vi i vårt resultat utläsa att upplevelser inte är det centrala utan snarare 

önska om avkoppling och umgänge och att en exotisk upplevelse kan upplevas hemma. Vi tror att 

hemmet är negativt laddat då det är förknippat med måsten och vardagssysslor medan borta kan 

ge en mer avkopplande känsla. Vi tror dock att det beror på vad för slags “borta” du väljer då 

många vardagssysslor kan följa med på resan. 

5.2 Vilka målgrupper attraheras av konceptet hemester?   

I en undersökning som Jeuring och Haartsen (2017) utförde fick de resultatet att den målgrupp 

som väljer att stanna i sin närmiljö under semestern var till större del hushåll med låg inkomst, 

lågutbildade samt äldre generationen De som valde att resa längre var högutbildade, 

höginkomsttagare och även yngre. Vår undersökning visar dock ett annat resultat då majoriteten 

av respondenterna i de två högre inkomstspannen uppgav att de spenderade minst tid utomlands 

(se Figur 5). Vi kan också se att de som ligger i det lägsta inkomstspannet även uppgett att de 

spenderar ganska stor del - majoriteten av tiden i kommunen (se Figur 4). Utbildningsnivån hos 

våra respondenter har inte heller någon större påverkan för vart de väljer att spendera sin semester 

(se Figur 8 och Figur 9). Att vi ser ett annorlunda resultat jämfört med Jeuring och Haartsen (2017) 

kan ha att göra med att vi enbart fokuserat på sommarsemestern 2018. Hade vi breddat och 

fokuserat på hela året, hade kanske resultaten sett annorlunda ut. Det kan exempelvis bero på att 

våra respondenter väljer att resa utomlands under andra tider av året, dock är det bara något vi kan 

anta.  

 

Jeuring och Haartsen (2017) menar att det finns flera personliga aspekter som kan påverka en 

personlig upplevelse och motiven för resande. Figur 6 och Figur 7 beskriver hur respondenterna 

spenderade sin tid inom Karlstads kommun och utomlands beroende på om de har hemmaboende 
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barn eller ej. Det vi kan utläsa är att större delen av de som har hemmaboende barn spenderade 

majoriteten av tiden inom kommunen. Bland de utan hemmaboende barn var resultatet mer 

utspridd och fler uppgav att de spenderade mer tid utomlands jämfört med barnfamiljer. 

Oberoende på om de har hemmaboende barn eller ej, kan vi utläsa att båda grupperna eftersökte 

främst återhämtning och rekreation samt tid för att umgås med familj och vänner som de viktigaste 

motiven (se Tabell 1). Detta är även ett motiv som Jeuring och Haartsen (2017) fick som resultat 

ur deras undersökning. Sammanfattningsvis antar vi att barnaspekten har en stor påverkan i våra 

respondenters resmönster. Personligen anser vi det mer begränsande i val av semester med barn i 

familjen och vi kan se enkelheten med valet att vara hemma. 

 

En av aspekterna som Jeuring och Haartsen (2017) menar kan påverka resmönstret är brist på 

finansiella medel, att det alltså är en lyx att resa. Dock som vi beskrev tidigare så spenderar större 

delen av våra respondenter, som är höginkomsttagare, mest tid inom kommunen vilket motsäger 

det mönster som Jeuring och Haartsen (2017) kunde utläsa utifrån sin undersökning. Vi anser att 

det kan bero på att hög inkomst och mycket tid på arbete ofta går hand i hand vilket kan bidra till 

ett behov av avkoppling och att bara få vara hemma. Då istället tid hemma kan ses som en lyx 

istället för att resa.  

 

I vår undersökning har vi sett att trenden att resa utomlands kvarstår även om det var där som 

våra respondenter spenderade minst tid under sommaren 2018. Enligt Kantenbacher m.fl. (2019) 

är det mer eller mindre standard i västvärlden att åka på utlandssemester. I vår enkät bad vi 

respondenterna att berätta om deras planer inför sommaren 2019, flertalet nämnde då 

utlandssemester, vilket indikerar att de inte påverkats av flygskammen i den grad som vi förväntat 

oss. Jeuring & Haartsen (2017) tror dock inte att människan kommer sluta att resa på grund av 

miljöskäl då vi som turister är hedonister, med andra ord eftersöker njutning oavsett pris, på 

exempelvis miljön. Vår enkät påvisade också att endast 2,8% av våra respondenter angav att miljön 

hade mycket stor betydelse när de valde att stanna hemma under sin semester, medan 36% menade 

att den inte hade någon betydelse alls. Kring detta kan vi anta att känslan av att kunna resa är stark 

och tankarna kring miljön blir sekundära. Att fortsätta att resa anser vi viktigt, dels för vår 

personliga utveckling och upptäcka nya kulturer men även för de länder som livnär sig främst på 

turism. Hedonisten bör dock ändra sitt tankesätt och även inkludera miljön i sitt val av semester. 

 

5.3 Vad är motivet för att välja hemester på sin semester?   

Resultatet i vår enkät visar på att det lokala turistutbudet inte har en större påverkan på motivet 

för hemester (se Figur 10). Detta motsätter det forskare talar om (Diaz- Soira, 2017; Vacher 2014), 
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att vi inte behöver resa till andra sidan jorden för en upplevelse, utan det kan även ske på 

hemmaplan om vi är öppna för det. Vi tror att den svenska hemestraren inte har fått upp ögonen 

för potentialen som den egna närmiljön erbjuder och kanske inte aktivt eftersöker upplevelsen. 

Om en hemestrare aktivt eftersöker en upplevelse lokalt kan det ge en mer turistisk känsla (Diaz-

Soria, 2017). I Karlstad arbetar både kommun och näringslivet för att skapa aktiviteter under 

sommarmånaderna. Kommunen arbetar främst med aktiviteter för både hemestraren och den 

inkommande turisten (Karlstad 2019) vilken kan bidra till, enligt oss, att dessa två målgrupper kan 

mötas och skapa en djupare upplevelse. Jeuring och Diaz-Soria (2017) skriver att en exotisk 

upplevelse inte behöver betyda geografisk distans. Det finns lika stora möjligheter att få en exotisk 

upplevelse i sin närmiljö. Karlstads stadshotell riktar sig exempelvis mot lokalbefolkningen när de 

nu anlägger en tak pool med bar (NWT 2019), vilket vi tror kan ge möjlighet till en mer exotisk 

och unik upplevelse för hemestraren.  

För att bli en hemestrare så nämner Diaz-Soria (2017) fyra motiv. Bland annat innebär det att lära 

sig mer om sin stad samt att skapa sig kunskaper om den för att kunna berätta för andra. Detta 

kan kopplas till det vi beskrev tidigare, att kommunen erbjuder en inblick i vanligtvis vardagliga 

verksamheter. Vidare beskriver hon att det kan handla om rekreation samt att ta på sig de 

“turistiska glasögonen” för att se annorlunda på sin miljö. Även detta kan vi koppla till hur de 

arbetar i Karlstad med att exempelvis utveckla Stadshotellet, vilket både kan vara rekreativt men 

även bidra till en ny upplevelse på hemmaplan.  

Diaz- Soria (2017) beskriver hur det är viktigt för både turisten och hemestraren att aktivt göra ett 

val om att få en ny upplevelse. Vi tolkar det att du då kan få en minst lika exotisk upplevelse på 

hemmaplan bara du vill, och har nyfikenheten samt ett intresse för det. 

5.3.1 Ekonomi 

Motiv som Wahlberg (2009) nämner för hemester är bland annat enkelheten med det egna 

hemmet, kulturellt utbud samt mer ekonomiskt. Undersökningen som vi genomförde bekräftar 

Wahlbergs motiv då närheten till det egna hemmet var det största motivet (58%) för våra 

respondenter. Anledningen till detta tror vi beror på att majoriteteten av våra respondenter har 

hemmaboende barn och många bekvämligheter finns i hemmet. Personligen tror vi att föräldrar 

kan gynnas av att vara hemma under ledigheten då barnen ofta är mer harmoniska i en känd miljö. 

Vidare kan vi se att det lokala kulturella utbudet samt den ekonomiska aspekten inte hade lika stor 

betydelse då endast 8,5% respektive 8,9% menade att dessa hade “mycket stor betydelse”. Dels 

kan detta bero på att våra respondenter inte har uppmärksammat vilket utbud som finns i 

omgivningen men även som vi nämner tidigare, enkelheten med att bara vara hemma.  
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Vi kan även se i vårt resultat att drygt 40% av våra respondenter har en sammanlagd inkomst i 

hushållet på 60 000 kronor och uppåt vilket kan innebära att de inte anser att ekonomin är ett 

större problem (se Figur 2).   

5.3.2 Miljö/hållbarhet 

Diaz-Soria (2017) menar att hemester är ett viktigt fenomen, som ur miljöhänsyn bör tas på allvar. 

Davison (2012) menar att de som lever mest klimatsmart på hemmaplan tenderar att resa längre 

bort och även oftare på sin semester och inte ha miljöaspekter i åtanke. Vi har inte tagit reda på 

hur långt våra respondenter har rest men vi vet vilka som under 2018 flög och vilka som inte gjorde 

det. Även vilka som har en utlandsresa planerad inför sommarsemestern 2019. Vi kan också utläsa 

i Figur 13 att våra respondenter som valt att resa med flyg och utomlands kontra de som i större 

grad stannat hemma inte skiljer sig i hur miljövänligt de lever i vardagen. Enligt vårt resultat verkar 

inte heller hemestraren ta någon större hänsyn till miljöfrågor i deras val av semester, då störst del 

av respondenterna ansåg att miljön inte hade någon betydelse när de valde att spendera semestern 

hemma. Resultatet förvånade oss då vi trodde att klimatfrågan gjort större avtryck hos våra 

respondenter. Det kopplar även till det vi tidigare nämnt om turisten som en hedonist. Där inte 

miljön får sin rättmätiga plats, vi behöver hitta en balans mellan miljöfrågan och den fortsatta 

globala turismen. Det kan även bero på det som Kantenbacher m.fl. (2019) menar att de som 

tänker på miljön och hållbarheten är de som är mest beredd att göra störst uppoffringar för att 

bevara den. Att vi fått ett annorlunda resultat från vad Davison (2012) fått, anser vi kan bero på 

samma sak som vi nämnde tidigare, att möjligen sett annorlunda ut om vi i enkäten fokuserat på 

hela året. Vi tror att många hellre väljer att resa med flyg och längre under andra delar av året än 

just på sommarsemestern.  

5.3.3 Hemester 2019 

Inför sommaren 2019 kan vi se en trend att semester inom Sverige är av stor betydelse för våra 

respondenter (se Tabell 7). Där lockar både större attraktioner som Kolmården, västkusten, 

storstäder samt andra ”turer inom landet för att besöka vänner och familj”. En respondent 

motiverade valet med “Inom Sverige pga, svag krona”.   

Resanden inom Sverige har enligt Tillväxtverket (2017) ökat sedan 2012. Detta är nationellt sett 

positivt utifrån ett hållbarhetsperspektiv då näringslivet med exempelvis hotell, butiker och 

restauranger gynnas. Wahlberg (2009) trycker även på att hemester kan vara positivt för 

hållbarheten då semesterkassan spenderas på hemmaplan. Vi tolkar det arbete som både den 

offentliga och privata sektorn i Karlstad utför visar på att hemester är en ökad trend och värt att 

satsa på. Vi tror att hemestraren är en målgrupp som tidigare fallit mellan stolarna. Vi anser likt 

Wahlberg att hemester är positivt för del lokala näringslivet då pengarna går runt likt ett kretslopp.   
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Enligt SBAB:s (2019) undersökning är det faktorer som oro i omvärlden, flygskam samt den svaga 

svenska kronan som påverkar turistens val och motiv inför sommarsemestern. Att flyget har stor 

påverkan på miljön och bidrar till flygskammen är allmänt känt. Sun m.fl. (2019) menar att det 

finns ett stort behov av att minska utsläppen och vårt resmönster måste ändras för att kunna 

begränsa utvecklingen. Enligt Kantenbacher m.fl. (2019) och WTO (2008) bidrar turismen med 

cirka 5% till växthusutsläppen där 40% specifikt är kopplat till flygresandet. 

I vår undersökning fick vi resultatet utav våra respondenter som planerar att spendera tid 

utomlands, att vissa tänker på hur de ska transportera sig mer miljövänligt. Citat som “Bil + färja 

+ stuga i Danmark” och “Interrail till kontinenten”. Detta visar på en medvetenhet att klimatfrågan 

faktiskt är aktuell men inte nått den stora massan.  

Dock menar både Aronsson (2000) och Kantenbacher m.fl. (2019) att vi bör utveckla vår 

infrastruktur för att kunna få långsiktiga förändringar men även ändra vårt resebeteende till ett mer 

hållbart förhållningssätt. Vi kan se i vår enkät och genom de citat som vi nämner ovan att några av 

våra respondenter faktiskt väljer att färdas med bil eller tåg, vilket kan vara en medveten förändring 

i resmönster. Dock så säger Hanna och Adams (2017) att när turisten väljer transportmedel under 

sin semester är frågan om miljön sekundärt eller helt förnekad. Aronsson (2000) nämner även att 

det är fördelaktigt att utveckla lokala aktiviteter så behovet av förflyttning minskar. Detta kopplar 

vi samman med vad SBAB:s (2019) undersökning visar, att 6 av 10 av deras respondenter väljer 

att spendera störst tid eller all tid i hemmiljön, alltså hemester. De anger motivet att vi oftast, under 

vår vardag, inte spenderar så mycket tid i vårt hem på grund av arbete och andra aktiviteter. Utifrån 

vår undersökning fick vi resultatet att 7 av 10 respondenter spenderar störst tid i sin hem- eller 

närmiljö (se Figur 13). SBAB tror också att vädret under sommaren 2018 kan påverka hur vi väljer 

att spendera sommaren 2019. Även några av våra respondenter väljer att planera utifrån vädret, 

citat “Om kallt i Sverige bilsemester till medelhavet och campingliv där”. Jeuring och Haartsen 

(2017) menar att motiv till utlandssemester är kopplat till vädret, genom att åka utomlands kan vi 

med större sannolikhet få en solig och varm semester. Vi tror att vädret har större påverkan än 

våra respondenter angivit, mycket beroende på att vädret var så bra sommaren 2018. Att allt fler 

planerat för en utlandssemester inför sommaren 2019 kan vara kopplat till att de inte tror att 

sommaren kommer bli så varm som 2018.  

 

Vi tolkar utifrån vår undersökning att hemester är ett vanligt fenomen. Vi kan i våra enkätsvar 

utläsa att de flesta av våra respondenter valde att spendera mest tid i sin hemkommun och därefter 

inom regionen. Planerna inför sommaren 2019 visar samma trend, då stor del planerar att spendera 

semestern i hemmet. Att utveckla en bekväm atmosfär i sin hemmiljö för att få njuta av sin lediga 

tid med avkoppling anses viktigt enligt Sharma (2009). 
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Dagens industri (2017) skriver att poolbyggnationen i Sverige har ökat och blivit ett vanligare inslag 

i de svenska hemmen. Sharma (2009) påpekar hur viktigt det är att under sin semester släppa alla 

krav och att utveckla sitt eget semesterparadis på bakgården. Hon beskriver att vi ska ta semester 

från våra sysslor och skapa en aktivitetskalender. Dock så tvivlar Molz (2009) på att hemester kan 

bidra till den avkoppling och återhämtning som erbjuds i ditt eget hem, på grund av vardagliga 

sysslor. Vi motsäger Molz i tolkningen av vårt resultat, då stor andel spenderar semestern i hemmet 

och anser att återhämtning och rekreation är det viktigaste under semestern. Det indikerar på att 

hemmet faktiskt kan bidra till den känsla av avkoppling som våra respondenter eftersöker.  

Wahlberg (2012) definierar hemester som semester i sin hemmiljö, nära hemorten eller med 

utflykter i regionen. Detta kan vi jämföra med vad många av våra respondenter uppger, att hemmet 

kommer vara deras bas under semester, exempelvis “Spenderas till största delen hemma med 

mindre dagliga utflykter”. För turismforskare är det dock komplicerat att kartlägga hemestraren 

och dess resmönster då de per definition inte är turist (Wahlberg 2012). “All tourism research is 

fundamentally shaped by how the researcher defines tourism” (Smith 2017, s 2), detta begrepp 

anser vi ger oss en öppning, då forskare själva får möjlighet att definiera turism så att det passar 

deras syfte. I och med detta borde även en turist/hemestrare få möjlighet att definiera sig själv 

utifrån egna preferenser.   
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6.Slutsats 

 
 
Slutligen i vår slutsats besvarar vi uppsatsens syfte och frågeställningar kombinerat med egna reflektioner. 

 
 
I början av vårt arbete ställde vi oss frågan om hur hemestraren skiljer sig från andra definitioner 

av turism. Vi insåg tidigt att det är komplicerat, särskilt utifrån den definition vi har valt att utgå 

ifrån, UNWTO’s, som innebär ett krav på geografisk distans. Det medför att det blir problematiskt 

att definiera en hemestrare som turist. I vissa fall är vi en turist, när vi hellre vill vara en hemestrare. 

Vi anser att denna definition är snäv och uteslutande och borde innehålla både närhet och distans 

och låta turisten själv definiera vad som är hemma och borta. Vidare anser vi att definitionen av 

hemester snarare borde ses som en regional form av turism snarare än en lokal. Genom att använda 

sitt hem som en bas och göra utflykter inom länet anser vi borde klassas som hemester. Dels på 

grund av destinationers möjligheter att marknadsföra sig mot närkommuner och upptäcka en ”ny” 

marknad och målgrupp. Under arbetes gång kontaktade vi Karlstads kommuns turismschef för att 

be om tillåtelse för att publicera vår enkät på deras Facebooksida. Vi fick då till svar att sidan endast 

riktar sig mot ”besökare, med syfte att locka till sig fler gäster”. Vi reagerade på detta då vi anser 

att den lokala hemestraren i detta läge glömts bort. Vi tolkar detta som att turismutvecklare ofta 

glömmer hemestraren och koncentrerar sig på turisten. Likt fritidshusturismen anser vi att 

hemestraren i vissa fall hamnar mellan stolarna. 

 

Det finns många typer av turism som kan förknippas med hemester men under vår undersökning 

har vi insett att det kanske mer innebär en känsla snarare än ett koncept. Att exempelvis spendera 

sin tid i fritidshus där du har alla bekvämligheter och känner dina omgivningar, som om det vore 

din hemmiljö, borde snarare definieras som hemester än som turism. Definitioner om turism 

innebär oftast geografisk förflyttning men vi anser att du kan få en turistisk upplevelse i din 

närmiljö. En känsla av en exotisk upplevelse kan infinna sig på torget i din hemstad medan 

fritidshuset 20 mil bort känns som hemma. Avståndet ska alltså inte få avgöra om du är en turist 

eller inte men vi kanske inte heller har ett behov, att iklä oss kostymen som turist. Semestern 

kanske handlar om något helt annat. Är det verkligen känslan av att vara turist som vi behöver 

under vår semester, eller är det känslan av stillhet och möjlighet till vila.   

 

I vår fråga om vilka målgrupper som attraheras av hemester kan vi konstatera att utifrån vår 

kartläggning indikerar det att våra respondenter, attraheras de flesta främst av hemester. Många 

uppger att de spenderar mycket tid hemma under semestern. Dock har de kanske inte blivit så bra 

på konceptet hemester och faktiskt utnyttja platsen de bor på, uppleva nya turistiska upplevelser 
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och se möjligheterna i sin närmiljö. Det handlar om inställning och att sätta på sig de turistiska 

glasögonen för att se sin närmiljö på ett nytt sätt. Den riktiga hemestraren bör följa vissa regler, 

som att koppla bort sysslor och vardagliga måsten och unnar sig restaurangbesök, shopping samt 

upplevelser i sin närmiljö för att förhöja känslan av semester under hemestern.  

 

I vår sista fråga där vi undersöker vilka motiv som våra respondenter har för hemester, kan vi se 

att majoriteten inte prioriterar exempelvis det kulturella utbudet, sportaktiviteter och festivaler, 

utan hellre fokuserar på avkoppling och det sociala umgänget. Kanske påverkas resultatet av att de 

flesta av våra respondenter hade hemmaboende barn och enkelheten med att “bara vara hemma”. 

Även aspekten att många under sin vardag spenderar lite tid i hemmet på grund av arbete och 

fritidsintressen, anser vi är ett starkt motiv till att spendera tid i hemmet under semestern. Viljan 

av att spendera tid nära hemmet under sin semester är det största motivet till att välja hemester 

hos våra respondenter. Motiven skiljer sig åt och det är av praktiska, personliga, väderrelaterade 

och känslomässiga anledningar som vi väljer att stanna i hemkommunen.  

Miljöfrågan var ett underprioriterat motiv hos våra respondenter vilket förvånade oss då 

klimatdebatten är så pass aktuell. Vårt resultat visade oss att respondenterna har ett aktivt miljötänk 

i sin vardag vilket motsäger att miljöfrågan är lågt prioriterat under semestern. Men flygskammen 

kan ha påverkat motiven, då några respondenter var tydliga med att de under sommaren 2019 

planerar att resa längre sträckor med bil eller tåg istället för flyg.  

 

Sommaren 2018 var en av de varmaste somrarna på länge, vilket vi anser kan varit ett motiv till att 

stanna hemma, då värmen påverkade respondenterna. De har dock uppgett att vädret inte var den 

största anledningen till att stanna hemma. Hade vädret inte varit så varmt, tror vi att en stor del av 

våra respondenter valt att spendera mindre tid hemma.  

 

6.1 Egna reflektioner 
Människan är ombytliga i sitt resmönster, händelser som sker i omvärlden så som terrordåd och 

politisk oro påverkar men glöms och förnekas fort. Klimatkrisen och att bevara vår miljö kan vi 

dock inte glömma eller välja bort utan det måste hanteras nu. Vi anser att hemester borde bli nästa 

trend då det är det ultimata sättet att semestra på. Turismutvecklare har en utmaning då vi tror att 

hemestraren är en målgrupp som inte prioriteras i turismplaneringen men kan bli betydelsefull i 

framtiden.  
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I senaste numret av Vi i Karlstad som ges ut av Karlstads kommun kan vi på mittuppslaget läsa 

”Hemestra i Solstaden”. 

 

”Nu när du ändå bor i solstaden Karlstad – varför inte semestra på hemmaplan – och spara 

både miljö och pengar?” (Vi i Karlstad, maj 2019 s6). 

 

Detta anser vi understryker hur aktuellt och viktigt det är med hemester. Med det vill vi dock säga 

att det även är viktigt att fortsätta resa för det globala samhällets skull, men vi behöver hitta en 

bättre balans i hur mycket vi reser och med nya, mer miljövänliga resesätt.  

Sammanfattningsvis inser vi att ämnet vi valt är ett outforskat och svårt område vilket har varit en 

utmaning. Att använda oss utav en enkätundersökning, vilket ingen av oss tidigare har gjort i denna 

omfattning, har även det varit utmanande och i viss mån begränsande då vi vid tillfällen haft 

svårigheter att analysera vårt resultat. Dock anser vi att vi producerat ny kunskap om ämnet och 

väckt intresset hos oss och de i vår närhet om hemester. Det vi vet är att hemester är här för att 

stanna. 

6.2 Förslag på framtida forskning 

Vår undersökning har gett oss uppslag för många kommande uppsatser om hemester. Det finns 

oändligt många sätt som vi kan vrida och vända på definitionen av hemester och turisten som både 

är exkluderande och inkluderande. Vi har även fått upp intresset för fritidshus och dess 

komplicerade relation till turism vilket vi gärna skulle vilja undersöka djupare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Enkät 
Informationsbrev 

Borta bra eller hemma bästa? - En studie i resvanor, dess motiv och mönster.  

Vi utför en studie som ska resultera i en B-uppsats i ämnet turismvetenskap vid Karlstads 
Universitet. Syftet med denna enkät är att genom Er hjälp samla in information om hur 
resmönstret och dess motiv såg ut under sommaren 2018.   

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är helt frivilligt. Du 
kan närsomhelst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som 
skett innan återkallandet.   

Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 
Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i 
Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras.   

Enkäten besvaras i det webbaserade enkätverktyget Survey & Report som är en molntjänst utanför 
Karlstads universitet.   

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen f r 
om 25/5 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanterat och vid behov få 
eventuella fel rättade.   

Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter och 
det finns möjlighet att ange klagomål till datainspektionen.   

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.  

Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien: B-uppsats i Turismvetenskap vid Karlstads Universitet 2019  

 Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien 
utan att ange något skäl.  

Handledare  

Cecilia Möller, Universitetslektor och programledare, fakulteten för humaniora och 
samhällsvetenskap. Cecilia.moller@kau.se  

Studenter  

Lotta Wiandt lotta.wiandt@student.kau.se  

Pernilla Bredberg pernilla.bredberg@student.kau.se  

 Markera rutan för att delta i undersökningen och godkänna att Karlstads universitet behandlar 
personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. Välj sedan 
knappen "Jag samtycker". 
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 Jag har läst och accepterar villkoren 
 

Hade du någon semester eller sammanhängande ledighet (minst 7 dagar) under 
sommaren 2018? 

Ja 

Nej  

2. Vilket kön definierar du dig som? 

Man 

Kvinna  

Annat 

3. Vilken åldersgrupp tillhör du? 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

56-65 

66-75 

76 och över 

4. Vad är ditt postnummer? 

 
5. Vilken civilstatus har du? 

Singel/ensamstående 

Gift 

Sambo 

Särbo 

Änka/änkling 

Annat 

6. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

Heltidsarbete 

Deltidsarbete 

Arbetslös/arbetssökande 

Föräldraledig 

Studerande 

Pensionär 

Annat 



 

 
53 

7. Hur stor är hushållets ungefärliga sammanlagda månadsinkomst före skatt? 
 
Räkna den sammanlagda inkomsten för alla i hushållet. Med inkomst avses lön, 
arbetslöshetsersättning, ersättning från försäkringskassa, pensioner samt olika bidrag 
som t ex barn-, studie- och underhållsbidrag. 

0-14 999 

15 000 - 29 999 

30 000 - 44 999 

45 000 - 59 999 

60 000 - 74 999 

75 000 kronor eller mer 

Vill ej uppge 

8. Finns det hemmaboende barn i hushållet? 

Ja 

Nej, gå till fråga 10 

9. Om ja, hur många? 
 
Vänligen placera antal i respektive åldersgrupp 

0-5 år 6-12 år 13-17 år 18 år eller äldre 

10. I vilken typ av bostad bor du i? 

Hyresrätt 

Bostadsrätt 

Ägd villa/radhus 

Annat boende 

11. Vilken är din högsta avslutade utbildning? 

Grundskola eller liknande 

Gymnasieutbildning 

Eftergymnasial/Yrkesutbildning 

Universitet eller högskoleutbildning 

Annan 

12. Vad är det viktigaste för dig på din semester? 

  Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Varken 
eller 

Lite 
viktigt 

Inte alls 
viktigt 

Få tid för återhämtning och 
rekreation      
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Umgås med familj och 
vänner      

Sola och bada      

Äventyr och upplevelser      

Vistas i naturen      

Besöka kulturella 
sevärdigheter      

Sportaktiviteter      

Större evenemang och 
festivaler      

 

 
13. Var spenderade du tidsmässigt din semester/ledighet under sommaren 2018? 
 
Gradera ditt svar med majoriteten av tiden till inte alls OBS! Endast ett svar i varje fält 
möjligt. 
 

  Majoriteten av 
tiden 

En ganska stor 
del av tiden 

En mindre del 
av tiden 

Minst del 
av tiden 

Inom kommunen, där du 
är folkbokförd     

Andra platser inom 
Värmlands län     

Andra platser i Sverige      

Utomlands     
 
 
 
14. Om du valde att semestra inom kommunen under sommaren 2018, vad var de främsta 
motiven?  
 
Gradera ditt svar med störst betydelse till ingen betydelse. 

  Mycket stor 
betydelse 

Stor 
betydelse 

Mindre 
betydelse 

Ingen 
betydelse 

Vet ej/ej 
relevant 
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Det lokala 
turistutbudet      

Närhet till det egna 
hemmet      

Miljöskäl      

Ekonomiska skäl      

Vädret      
 
15. Beskriv eventuellt andra motiv till att du valde att semestra inom kommunen 
sommaren 2018 

 
16. Har du tillgång till privatägt fritidshus? 

Ja 

Nej, gå till fråga 20 

17. Var ligger fritidshuset/fritidshusen? 
 
Fler val möjliga 

Inom kommunen, där jag är folkbokförd 

Inom Värmland län 

Andra platser i Sverige 

Utomlands 

18. Vilka är de främsta motiven till varför du väljer att semestra i ditt fritidshus? 

 
19. Hur stor andel av din semester spenderade du i ditt fritidshus under sommaren 2018? 

Majoriteten av semestern 

En ganska stor del av semestern 

En mindre del av semestern 

Ingen tid alls 

20. Hur många resor med flyg gjorde du under sommaren 2018? 

0 

1 

2 

3 

4 eller fler 
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21. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort följande? 

  
Mer än en 

gång i 
veckan 

Någon 
gång i 
veckan 

Någon gång 
i månaden 

Någon 
gång i 

kvartalet 

Ingen 
gång 

Valt att gå, cykla eller nyttja 
kollektivtrafik istället för att 
ta bil 

     

Gjort ett medvetet val att ta 
tåg istället för flyg      

Sorterat hushållsavfall      

Valt ekologiskt mat      

Handlat miljömärkta varor      

Valt vegetarisk/vegansk kost      
 
22. Hur ser dina semesterplaner ut för sommaren 2019? 
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Bilaga 2 - Transportstyrelsen 
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Bilaga 3 - Turismens tudelade ontologier 

 
 

Hemma Borta 

Arbete 

Logos/Homo faber 

Fritid 

Eros/Homo ludens 

Vardagslivet Det Extraordinära 

Privat Offentlig 

Nära Främling 

Rotad Mobil 

Huslighet Kosmopolitism 

Värd Gäst 

Icke autentiskt/Av-förtrollad Autentiskt/Förtrollad 

Platsmonogami Geografisk promiskuitet/ 

Platspolygami 

Feminin Maskulin 

Det lokala Det globala 

Flärdfritt Belevad 

Icke-turist Turist 

Turismens tudelade ontologier (Nilsson och Tesfahuney 2019 s84) 
 
 

 

 

 

 

 


