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Sammanfattning
Världen står inför stora utmaningar i framtiden sett till hur vi överanvänder de resurser
som jorden har att erbjuda. Jordens miljö och dess hållbarhet är allt vi människor har
och så som Bruntlandrapporten beskriver det måste vi agera nu för att bevara den för
våra framtida generationer (WCED, 1987). Samtidigt ökar medvetenheten kring
klimatförändringarna som vårt agerande har lett fram till. I och med det ställs allt större
krav dels på individer men även på företag att ta sitt ansvar för klimatet och jorden. För
företagen har det blivit alltmer vanligt att arbeta med CSR (Corporate Social
Responsibility) som är ett verktyg för att integrera miljöansvaret, det sociala ansvaret
samt det ekonomiska ansvaret i företagets verksamhet.
Det privata resandet ökar allt mer och därmed även behovet av hotellboende.
Hotellboendet är det gästen konsumerar och då detta är en upplevelse som inte fysiskt
går att ta med sig hem benämns hotellbranschen som en del av tjänsteindustrin. Tjänster
är komplexa och det finns utmaningar som hotellen därmed ställs inför då det blir
mycket svårare att förmedla rätt information till gästerna innan gästen anländer till
hotellet, vad är egentligen det de köper?
Vi vill i denna studie sammanfoga hotellens hållbarhetsarbete med komplexiteten kring
att hotell ingår i tjänsteindustrin och få en förståelse för vilka värderingar konsumenter
har kring hållbarhet generellt och hur dessa värderingar relaterar till beteendet gällande
bokning av hotell i synnerhet. Vidare undrar vi vad som skulle kunna motivera gäster att
välja mer miljövänliga boendealternativ och hur, utifrån gästens värderingar, hotellen
bör positionera sig. Detta undersöker vi genom att utföra en kvalitativ studie genom
fokusgrupper och med en deduktiv forskningsansats i och med att vi utgår från tidigare
forskning och teorier.
Deltagarna i vår studie uppger att det för dem är ovanligt att relatera hotellbokning med
hållbarhet men att det är intressant för dem att väcka dessa tankebanor. Resultatet visar
också att de anser att hotellen har ett stort ansvar att vara miljömedvetna och hållbara
men när det kommer till dem själva har vissa deltagare svårt att ta sitt ansvar fullt ut då
hållbarhetsdebatten anses för ny för dem medan andra deltagare hävdar att det är rätt att
tvingas göra aktiva val som väcker tankar hos individen om hur en kan påverka sin
omvärld.
Med det sagt så tyder resultatet av studien på att deltagarna har miljövänliga värderingar
men att dessa värderingar inte alltid implementeras i beteendet, detta på grund av att
vårt agerande baserad på vårt egna behov snarare än vad som är bra för hela världen.
Deltagarna framhäver dock att i dagsläget så är det alltid pris och läge som kommer
först när det gäller viktiga faktorer vid hotellbokning. Vi ser också tendenser i
fokusgruppernas diskussioner som vi tolkar som att för att ett hotells arbete inom
hållbarhet ska fungera behöver fyra faktorer uppfyllas. Arbetet skall vara Givande för
gästen, Trovärdigt, Påtagligt och Utbildande.

Nyckelord: Hållbarhet, CSR, Beteende, Värderingar & Hotellbokning
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Abstract
The world faces great challenges in the future due to how we overuse the resources of
the earth. The environment of the earth and its sustainability is all that we as humans
have and as the Bruntland report describes, it is important to act now in order to
preserve the earth for future generations (WCED, 1987). At the same time, the
awareness of climate change is increasing and with that, the impact that our actions
have had so far on the climate. With that being said, a greater demand for responsibility
is being called for, both for individuals and corporate businesses. For businesses it has
become more normal to work with a tool called CSR, Corporate Social Responsibility,
which integrates the environmental, social and economic responsibilities for the
business and its activities.
The private travelling increases more and more and with that also the need for staying at
hotels. The stay at the hotel is what the guest consumes and because the stay is an
experience that you physically cannot bring home with you, the hotel trade is a part of
the service sector. Services are complex and there are challenges for the hotels in
conveying the right information to the guest before he or she arrives to the hotel and
letting them know what it actually is that they buy and pay for.
In this study, we want to merge the hotels sustainability work with the complexity of
being a service company. We also want to gain an understanding of which values
consumers have regarding sustainability in general and how these values relate to the
behavior when booking a hotel particularly. Further on, we wonder what could motivate
guests to choose more environmentally friendly hotel options, and from the guest’s
values, how hotels should position themselves. We investigate this by performing a
qualitative study by using focus groups with a deductive approach, meaning that we
base our work on previous studies and theories and uses them to draw conclusions of
the result.
The participants in our study declare that it is unusual to relate hotel booking with
sustainability but at the same time they think that it is interesting to awake this way of
thinking. The results also shows that the participants think that the hotels have a great
responsibility in being sustainable but when they are to apply this on themselves, some
participants struggle a bit more and meaning that the debate of sustainability is too
young for them. In the other hand, several other participants think that it is right to be
forced into making own decisions that raise awareness about how individuals can
influence the world around themselves.
With that being said, the result of the study points towards that the participants have
environmentally values but that these values not always is being implemented in their
behavior, probably because that we base our behavior on our own needs rather than
what is good for the whole world. The participants point out that price and location
always comes first when booking a hotel. Lastly, we see tendencies in the discussions in
the focus groups which we interpret into four factors which hotels need to fulfill in
order to conduct functional sustainability actions. The actions should be Awarding for
the guest, Trustworthy, Tangible and Educational.
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Tack!
Vi vill ta tillfället i akt och tacka de som hjälpt oss i arbetet med vår uppsats. Ett stort
tack går till de respondenter som deltog i våra fokusgrupper, utan dem hade
genomförandet av denna uppsats inte varit möjligt.
Vi vill även tacka de som tagit sig tid att komma med feedback och som har
korrekturläst och på så vis hjälpt vårt arbete framåt.
Till sist vill vi tacka vår handledare Philip Roth som med stort engagemang och goda
råd har styrt oss rätt när vi emellanåt har tappat den röda tråden.
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1. Varför är ämnet relevant och vad vill vi undersöka?
I detta inledande kapitel vill vi ge läsaren en insikt i varför ämnesvalet ser ut som det
gör genom att förklara studiens problembakgrund samtidigt som vi presentera vår
problemformulering och studiens syfte.

1.1. Vad gör vårt ämne intressant?
Världen står inför stora utmaningar på grund av pågående förändringar i vårt samhälle,
så som populationsökning samt utveckling inom teknologi och ekonomi (Belz &
Peattie, 2012, s. 7). Det finns ungefär 7,3 miljarder människor på jorden idag och det
finns beräkningar som säger att vi år 2050 kommer att nå 9,6 miljarder (FN, 2013).
Problematiken med detta är att vi redan idag utvinner jordens resurser i hög fart trots att
dessa är begränsade och om vi skulle behöva utvinna ännu mer, hur länge kan då jorden
fortsätta vara livskraftig?
Många forskare och filosofer har under de senaste decennierna uppmärksammat de
problem som den teknologiska och den ekonomiska utvecklingen har medfört vad gäller
jordens hållbarhet och vad det innebär för framtiden (Bohlin & Elbe 2011; Wells,
Ponting & Peattie 2011; Öberseder 2011; Rettie, Burchell & Riley 2012). En av de
skrifter som är mest återkommande inom ämnet är Bruntlandrapporten som skrevs på
uppdrag av Förenta Nationerna (WCED, 1987). Rapporten länkar samman den
ekonomiska välfärden, den sociala mänskliga välfärden och miljön, samt beskriver
vikten av att vi måste värna om och bevara jorden för framtida generationer. Som det
ser ut idag drabbas jorden dagligen av effekterna som vårt höga resursanvändande
medför. WWF (2013) beskriver hur de stigande havsnivåerna leder till att öar försvinner
och extrem väderlek leder till att människor förlorar sina hem och i värsta fall även sina
liv. I denna uppsats använder vi oss av begreppen hållbarhet och miljömedvetenhet och
syftar då till jordens miljö och den påverkan vårt agerande har.
I Sverige idag är vi ännu förskonade från de mest extrema förändringarna som sker i
naturen, det är snarare andra delar av världen som drabbas och vi ser dessa katastrofer
endast via nyheterna i tryggt förvar i våra hem. Det kan vara så att vidden av
klimatförändringarna ännu inte nått fram till alla, men även Sverige påverkas.
Stiernstedt (2015) skriver i SVD om att Kebnekaise fjällstation har börjat rea ut sina
souvenirer som innehåller en höjdangivelse, detta då Sveriges högsta punkt håller på att
smälta. Sydtoppen som är täckt av en glaciär, smälte med närmare 2 meter under 2014
och förväntas att fortsätta smälta även i framtiden.
För oss som bor i Sverige är många saker självklara, vi har tillgång till rent dricksvatten,
vi lever i bostäder som skyddar från vind och vatten och vi har tillgång till mat i
överflöd (Svenskt vatten 2015; Naturvårdsverket 2014). Sedan finns det även andra
mindre grundläggande behov som är minst lika självklara, så som att vi kan sätta oss på
ett tåg eller ett flygplan och resa vart vi vill, när vi vill. Det privata resandet, dvs.
turismen, utgör en av de största näringsgrenarna i världen och är en bidragande orsak till
koldioxidutsläpp och utvinning av jordens resurser (UNWTO, 2011). Ett problem som
uppstår enligt Hedlund (2013, s. 72) när människor reser på privatresor är att det kan
uppstå förändringar i människors värderingar. Det finns en tendens att trots att
resenärer egentligen påvisar miljöpositiva värderingar så blir dessa mindre viktiga om
det påverkar möjligheterna att genomföra den semester som resenären egentligen vill
ha. Det ökade resandet innebär att behovet för övernattningar utanför hemmet blir allt
mer efterfrågat, vilket innebär att hotellnäringen också växer.
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Att marknaden växer innebär i sin tur att det har uppstått en konkurrensmedvetenhet
som leder till att hotellen behöver välja rätta strategier och vägar för att stå ut från
massan. För att nå de konsumenter som kan generera intäkter är det enligt Fahy &
Jobber (2012, s. 126) väsentligt att positionera sig strategiskt rätt för att på så vis stå ut
från konkurrenterna i det överflöd av information som finns idag. Att finna en
positioneringsstrategi är en utmaning och att få konsumenten att uppfatta produkten som
det är tänkt är en annan.
Hotell erbjuder ett tillfälligt boende åt gäster med allt vad det innebär snarare än en vara
som de kan ta med sig hem, detta gör hotellbranschen till en del i tjänsteindustrin.
Grönroos (2009, s. 16, 38) förklarar att det idag i princip finns tjänster vart vi än vänder
oss, idag erbjuder till och med produkttillverkare tjänster som komplement. Vidare
förklarar författaren hur viktig relationen mellan företaget och kunden är då denna är en
av de huvudsakliga delarna i själva konsumtionen. Att tjänsten produceras och
konsumeras samtidigt leder då enligt Zeithaml (1981, refererad i Fahy & Jobber 2012, s.
174-175) till att tjänster är opåtagligt eftersom att den inte kan testas i förväg. Att
tjänsten inte kan tas på är en anledning till att det är svårt för konsumenten att i förväg
utvärdera om det är en produkt som passar.
Då tjänsten är så komplex ser vi en utmaning när hotellen försöker förmedla
miljöarbetet åt sina gäster, hur ska gästen veta vad den ska beakta? Vidare ställer vi oss
frågan hur hotellen ska hantera utmaningarna som de ställs inför då de både ska försöka
öka konsumenters konsumtion för att ha en inkomst och samtidigt ta det ansvar för
miljön som förväntas av dem? Är det ens möjligt att fortsätta med denna själviska
konsumtion och samtidigt bidra till jordens hållbara framtid?
För jordens skull, skulle en drastisk förändring av vår livsstil vara att föredra, men
frågan är hur ett sådant angreppssätt skulle fungera? Davari & Strutton (2014, s. 563)
talar om att värderingar för en grönare livsstil ökar allt mer men att när värderingen ska
sättas i handling så uppstår det problem då konsumentens egenintressen ofta segrar.
Eftersom hållbara lösningar enligt Rettie et al. (2012, s. 421) fortfarande inte är normalt
så leder det till att de egenintressen som vinner konsumentens val oftast är grundade på
gamla, mindre hållbara värderingar. Belz & Peattie (2012, s. 10-11) menar på att sett till
dessa fakta så kan det istället finnas andra möjligheter att förbättra chanserna för en
hållbar miljö även i framtiden som är mer välfungerande i förhållande till våra livsstilar
idag.
En möjlighet skulle kunna vara CSR (Corporate Social Responsibility) som förklaras av
Belz & Peattie (2012, s. 32) som ett företags arbete med ekonomiska, sociala och
miljömässiga frågor och som väver samman dessa olika ansvarsområden i företagets
verksamhet. Då CSR är ett brett begrepp och innehåller många delar försöker vi
fokusera på framförallt de miljömässiga frågorna som för oss i denna uppsats syftar till
arbetet som hotellen gör för att bidra till en mer hållbar miljö nu och i framtiden. I
uppsatsen benämner vi detta som miljöarbete. Om man ser till de stora hotellkedjorna så
som Scandic Hotels (2015) och Nordic Choice (2015) så består det vanligaste
miljöarbetet av att minska tvätten som de producerar, detta genom att byta sängkläder
och handdukar mer sällan. Vidare har de bytt ut många av sina råvaror i restaurangen till
ekologiska och lokalproducerade varianter.
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Belz & Peattie (2012, s. 33) menar att ett problem med CSR är att det styrs av många
olika intressenter, inte enbart konsumenten, och innebär att företagets fokus kan vara
komplext. Enligt oss skulle detta kunna innebära att det kan bli svårt att hitta hotell som
är självklara matchningar med gästens förväntningar. Rettie, Burchell & Barnham
(2014, s. 10) menar att det finns faktorer som gör det svårt att övertala konsumenten om
att välja det som är mer miljövänligt, de menar att miljöarbete eller “grön”
marknadsföring ännu inte ses som normalt och produkterna ses som dyra och något
udda. Vi anser att genom att få en förståelse för vilka attribut som konsumenterna
efterfrågar och förväntar sig av hotellen skulle kunna innebära en möjlighet att förbättra
den framtida hållbarheten. Hotellen kan anpassa sin positionering mot vad gästerna vill
ha samtidigt som marknadsföring med hållbarhetsattribut som konsumenterna
identifierar sig med kan leda till att de ser hotellens miljöarbete som mer normalt. Vår
definition av en konsument är genomgående i arbetet den person som bokar en
hotellvistelse. I somliga textavsnitt skriver vi kund istället för konsument men menar då
fortfarande den som genomför bokningen av hotell.
Hotellen har möjligheten att påverka konsumenternas val av hotell genom att
marknadsföra sig, men då konsumenten är en del av köpprocessen finns det en risk att
det uppstår ett klyfta mellan vad som erbjuds och vad som förväntas. Detta då
konsumenten måste fatta beslut utifrån sina egna värderingar och beteenden som är
svåra för hotellen att förstå och påverka. Fahy & Jobber (2012, s. 182) menar att detta
klyfta gör det än mer viktigt för hotellen att välja att marknadsföra sig utifrån vad gästen
vill ha.
Sirakaya-Turk, Baloglu & Mercado (2014, s. 115) undersöker konsumenters värderingar
och dess påverkan på verksamheter inom värdskap, så som hotell- och restaurang. De
nämner att det finns en brist inom just undersökningar kring konsumenters värderingar
och hur dessa värderingar kan påverka valet att boka hållbara alternativ. Sirakaya-Turk
et al. (2014, s. 124) nämner vidare hur det skulle finnas utrymme i framtida studier att
fokusera mer specifikt på värderingar vad gäller hållbarhet och miljö och dess påverkan
på just valet av hotellboende. Då vi inte har funnit några tidigare studier som undersökt
detta område så är det intressant och relevant att studera konsumentens värderingar,
vilket vi ämnar göra i denna studie.
Enligt statistisk från SCB (2015) var 40,9 % av hotellens belagda rum under 2014
bebodda i fritidssyfte. Med stöd i den statistiken så anser vi att hotellvistelser för
privatpersoner inte är ett vardagligt inslag utan något som förknippas med resor och
fritid. Ovanan av hotellvistelser tillsammans med det faktum att gröna lösningar idag
fortfarande ses som något onormalt för den stora massan leder till ett klyfta vilket vi
också har diskuterat tidigare i texten. För att förstå hur det ska kunna ske en förändring
så bör vi söka förståelse för konsumentens beteende och värderingar, vilket vi tror kan
vara en nyckel till att göra hållbara lösningar mer normala. Genom att undersöka
konsumentens värderingar och beteende till vårt ämnesområde ser vi en chans att
applicera resultatet på hotellverksamhet och på så vis skapa en form av vägledning i hur
hotell bör positionera sig. Vår förhoppning är att skapa en möjlighet att främja hållbart
hotellboende, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för kommande generationer.
Det som vi nu har diskuterat ligger också till grund för det problem som vi vill
undersöka, nämligen:
Vilka värderingar har konsumenter kring hållbarhet generellt och hur relaterar dessa
värderingar till beteendet gällande bokning av hotell i synnerhet?
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Denna uppsats syftar till att söka förståelse för individers värderingar och beteenden vid
bokning av hotell. Vidare undrar vi vad som skulle kunna motivera gäster att välja mer
miljövänliga boendealternativ och hur, utifrån gästens värderingar, hotellen bör
positionera sig.
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2. Hur ser den vetenskapliga metoden ut?
I detta kapitel avser vi att beskriva studiens vetenskapliga sida. Vi inleder kapitlet med
att förklara varför vi valde vårt ämne samt vilka teorier som vi ansåg vara mest
relevanta kopplat till ämnet. Vidare diskuterar vi vilken förförståelse vi har kring ämnet
sedan innan. Därefter beskriver vi vårt teoretiska metodval i form av vår
verklighetssyn, kunskapssyn och forskningsansats. Avslutningsvis redogör vi för hur
litteratursökningen gått till samt ger en kritisk analys av de valda källorna.

2.1. Varför valde vi ämnet och vilka teorier anser vi vara passande?
De senaste åren har debatten om hållbarhet ökat i samhället och allt fler röster höjs om
vad som bör göras. I medierna varnas det om hur utsläppen kommer orsaka kortare
vintrar samt förhöjda havsnivåer här i Sverige (SVT, 2014). DN (2013) publicerar under
sensommaren 2013 att vi människor är orsaken till klimatpåverkan och så fortsätter det
dagligen med nya artiklar, inslag i nyheter och framförallt ny forskning. Rettie et al.
(2014, s. 9-15) talar om hur vi människor måste förändra våra beteenden och diskuterar
verktyg som ska hjälpa till att åstadkomma detta. Hållbarhetsdebatten är något som även
vi har fastnat för, inte minst under vår senaste kurs i marknadsföringsetik och hållbar
marknadsföring som var något av en ögonöppnare. Det intresset tillsammans med vår
utbildningsinriktning inom hotellmanagement ligger till grund för val av vårt ämne.
I takt med att jorden påverkas allt mer så växer också behovet av åtgärder från
regeringen sida. I Klimatkommitténs utredning `Förslag till Svensk Klimatstrategi´
(SOU 2000:23, s. 145-146) kan vi läsa om styrmedel som syftar till att uppfylla målen
vad gäller växthusgaser till minsta möjliga kostnad för samhället. I linje med detta så
tror vi att reglering av utsläpp och klimatpåverkan kommer att ske i allt större
utsträckning och påverka hur företag bör agera. Med företagens agerande kommer också
olika former av ansvar. Ett verktyg som många företag redan idag använder som
marknadsföringsstrategi är, som vi tidigare nämnt, CSR och som syftar till att vägleda
företagens ansvarstagande inom finansiella, sociala, miljömässiga och etiska aspekter.
Då CSR spänner över ett mycket stort område har vi valt att koncentrera oss på det
miljömässiga ansvaret som hotellen har. Hotellen är en del av processen inom
tjänstekonsumtion och på andra sidan står gästen. Alla gäster har olika värderingar och
beteenden som styr dem och deras val. Detta område är av intresse för oss då vi vill
undersöka hur individens värderingar till hållbarhet är och om de går att koppla till
beteendet i en bokningssituation av hotell.
Då vi har som mål att i vår yrkeskarriär nå ledande poster inom hotellbranschen anser vi
att det är viktigt att försöka ta ställning till de utmaningar framtiden ger ur
hållbarhetssynpunkt. Genom att ha god kunskap om gästers värderingar till hållbarhet
önskar vi kunna tillgodogöra oss möjligheten att skapa mervärde i gästernas vistelse
samtidigt som vi arbetar på ett sätt som är vänligt mot miljön.
Vi har valt att sammanfoga hållbarhet med hotells marknadsföring och på så vis söka
förståelse för hur positioneringen av hållbarheten ser ut idag och om det stämmer
överens med konsumentens värderingar och beteende. Då vi ämnar söka förståelse för
individers värderingar och beteende kring hållbarhet i bokningstillfället så innebär det
att vi skriver utifrån konsumentens perspektiv.
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2.2. Vår inställning till ämnet - varför vill vi rädda världen?
Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 101) har författaren alltid en viss inställning till det
denne skall skriva om, du har en så kallad förförståelse som påverkar hur du ser på
arbetet du genomför. Det är därför viktigt att förklara ens förförståelse, speciellt när en
kvalitativ metod används, för att du som läsare skall kunna bilda en uppfattning om vår
bakgrund och om hur vår inställning kan ha påverkat studien och våra tolkningar.
Vi ser på vår förförståelse ur två olika vinklar, dels en teoretisk men även en praktisk.
Den teoretiska förförståelse som vi till stor del genererat genom kursen
marknadsföringsetik och hållbar marknadsföring och som har lett till att vi på ett kritiskt
sätt reflekterar över reklam som uppmuntrar till konsumtion, något vi inte gjort tidigare
i lika stor utsträckning. En annan tanke som dyker upp i samband med det kritiska
analyserandet är att många andra inte gör samma analys, gemene man “går på”
budskapet och fortsätter konsumera. Vårt sätt att reflektera och analysera kan förstås
leda till att vi har en något snedvriden bild, då vi vill rädda världen och förhindra att
klimatet förändras till det sämre ännu mer.
Ovanstående är saker som vi har upptäckt genom våra studier men vi har också en
praktisk förförståelse, då båda har arbetat med service och arbetar inom
hotellbranschen. Vi vet till exempel av erfarenhet att de gäster som vi bokar in på våra
hotell bryr sig betydligt mer om pris än om miljö. Gäster frågar ofta om priset och om vi
“inte har något billigare” men ingen av oss har någonsin fått frågan om huruvida
frukosten är ekologisk. Vårt arbete inom branschen gör också att vi vet hur arbetet går
till bakom kulisserna och det faktum att de dagliga arbetsuppgifterna är så pass
krävande att vi inte hinner “rädda världen”. Vi har också genom det lärt oss att om jag
är den personen som alltid ser till att källsortera så är jag den märklige personen på
jobbet, och trots att det kan finnas riktlinjer för hållbarhetsarbete genom exempelvis
CSR kan det vara svårt för all personal att anamma dessa riktlinjer vilket givetvis kan
tänkas spridas vidare och påverka gästens upplevelse vid bokning och vistelse.

2.3. Hur ser vi på vår omvärld och på kunskapen?
I avsnittet där vi tar upp vår förförståelse talar vi om det faktum att vi inte alltid har varit
intresserade av hållbarhet eller tänkt på vikten av att vara mer miljömedvetna utan att
det är något som har fått en större del i våra liv först nu. Utifrån det så anser vi att vår
syn på verkligheten och vår omvärld har förändrats över tid.
Verkligheten är enligt Berger & Luckmann (1966, s. 31-47) en social konstruktion som
är beroende av vem som tolkar denna. Det som menas är att hur den konstruerade
verkligheten tolkas har att göra med den sociala aktören som skapar den, alla skapar vi
vår egen verklighet. Kopplat till vår studie kan det antas att det inte finns några av
naturen givna förhållningssätt för människor vad gäller värderingar till hållbarhet och
värderingarnas relation till beteenden gällande hotellbokning.
Det skulle däremot kunna antas att det finns vissa mönster kring dessa frågor som
människor anammar. Som Berger & Luckmann (1966, s. 69) beskriver skulle vi med
detta resonemang kunna betrakta kunskap som att vi ser världen som skapad i
interaktion med andra.
Vi ämnar studera vilka värderingar deltagarna har till hållbarhet och vilken relation
dessa har på beteenden kring hotellbokning utifrån deltagarnas tolkning av världen och
vi ämnar inte studera en slutgiltig sanning. Vi menar exempelvis att synen på hållbarhet
varierar från person till person.
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För en individ kan hållbarhet innebära att köpa ekologisk mat och cykla istället för att ta
bilen medan hållbarhet för en annan person är att källsortera. Utifrån ovanstående
resonemang menar vi att vår studie har en utgångspunkt i en konstruktionistisk
verklighetssyn. Bryman (2011, s. 37) förklarar konstruktionismen som att det inte finns
en enda verklighet utan att det beror på vem du frågar. Justesen & Mik-Meyer (2011, s.
22) förklarar vidare att människan i samspel med andra skapar och förnyar verkligheten.
Bryman (2011, s. 37) påtalar även vikten av att resultatet i studier med en
konstruktionistisk verklighetssyn inte skall ses som definitivt, utan snarare som en
specifik tolkning av verkligheten i det sociala sammanhang som studien utförs i. Detta
är något som vi anser är viktigt att poängtera inom vår studie, vårt resultat kan inte
generaliseras till exempelvis hela Sverige eller världen utan görs sig gällande för de
deltagare som vår studie har.
Synen på vår verklighet är inte det enda som kan variera utan det gäller även
människans syn på kunskap och vad som är vetbart. Om vi grundar vår kunskap enbart
på det vi kan mäta och observera har vi enligt Bryman (2011, s. 32) en positivistisk
kunskapssyn. Om vi istället använder vår känsla och vårt förnuft för att tolka och söka
förståelse för olika sociala fenomen menar Bryman att vi har en hermeneutisk
kunskapssyn. Utifrån vår studies problemformulering är vi intresserade av individers
värderingar kring hållbarhet relaterat till hotellbokning. Med det i åtanke så räcker det
inte med att studera teorier utan vi måste prata med och lyssna till andra människors
värderingar och åsikter. Baserat på vad vi ovan skrev om de olika kunskapssynerna så
anser vi att vår studie hermeneutisk inriktning.
Då kunskapen enligt detta synsätt grundas på individers värderingar och åsikter så anser
vi det viktigt att belysa det faktum att värderingar och kunskap kan variera beroende på
kultur, tid eller personlighet. Det som kan förklara ett socialt fenomen inom
hotellbranschen är händelsevis inte applicerbart på någon annan bransch. Detta stöds av
Thurén (2007, s. 96-97) som talar om vikten av att sätta in ens tolkningar i rätt
sammanhang. Försöker du att tolka något som är okänt för dig, till exempel en
annorlunda kultur eller utifrån egna erfarenheter och känslor, så är det inte säkert att du
förstår och kan göra en bra tolkning. Människor har olika erfarenheter och olika sätt att
se på saker i sitt liv vilket således också leder till att alla tolkar sociala fenomen olika.

2.4. Hur bygger vi studien?
I arbetet med uppsatsen har vi använt befintliga teorier som anknyter till vårt
ämnesområde såsom värderingar, beteende & CSR. Att lägga upp arbetet genom att
först generera teorier för att sedan skapa metodunderlag för observationer och resultat
innebär enligt Bryman (2011, s. 26-28) att studien har en deduktiv forskningsansats.
Motsatsen till denna ansats är en induktiv forskningsansats vilken Bryman & Bell
(2011, s. 34-35) förklarar på det sätt att ny teori är vad forskningen resulterar i. Orton,
(1997, s. 420-423) redogör för att det är viktigt att tänka på förhållandet mellan teori
och praktik samt att det ibland är en hårfin gräns mellan induktiv och deduktiv ansats.
Bryman & Bell (2011, s. 34-35) nämner det faktum att det är en vanlig föreställning att
den deduktiva ansatsen kopplas samman med kvantitativ forskning och att den
induktiva ansatsen kopplas till kvalitativ forskning. De menar dock att detta fenomen är
något som bör betänkas extra då det ofta händer att teorigenereringen uteblir i kvalitativ
forskning samt att teori ofta används som bas i kvalitativa studier.
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Vi har i denna studie använt en deduktiv forskningsansats. Detta då vi skapat vårt
metodunderlag genom att först söka tidigare kunskap och teorier inom vårt
ämnesområde för att sedan mynna ut i insamling av resultat. Vår studie har inte
resulterat i att presentera helt nya teorier, utan vi har snarare kunnat sammanfoga
tidigare kunskaper med befintliga resultat för att kunna se huruvida dessa stämmer
överens eller inte. Detta resonemang styrker vi även med Thuréns (2007, s. 28)
förklaring av den deduktiva slutsatsen där han menar att antaganden skapas först med
grund i teori som sedan jämförs med de resultat som studien genererar.
Sammanfattningsvis ser vi omvärlden ur en konstruktionistisk vinkel på det sätt att
verkligheten skapas i samspel mellan människor och hela tiden förändras. Eftersom vår
syn på verkligheten förändras anser vi att det leder till en hermeneutisk kunskapssyn då
vi tolkar värderingar hos individer. Då vi har grundat vår uppsats på befintlig kunskap
och teorier och inte heller presenterar nya teorier i vårt resultat så har uppsatsen en
deduktiv forskningsansats.

Hur ser vi
på vår
omvärld?

Konstruktionistiskt

Hur ser vi
på
kunskapen?

Hermeneutiskt

Hur bygger
vi studien?

Deduktivt

Figur1. Studiens teoretiska uppbyggnad, skapad av oss (2015).
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2.5. Hur har vi hittat litteraturen?
Till vår studie har vi främst använt oss av och sökt i de databaser, såsom Business
Source Premier, Google Scholar och Universitetsbibliotekets söktjänst, som finns att
tillgå via Umeå Universitet och Universitetsbiblioteket.
Till en början sökte vi efter olika artiklar och annan litteratur som behandlar våra valda
teoriområden och ämnen. Detta gjordes för att på så vis få en överblick av områdena
och lägga grunden till vår teoretiska ram. De olika sökorden vi använde oss redogör vi
nedan.
Tabell 1. Sökord för studiens litteratursökning

Positionering

CSR

Positioning
+ Sustainability

CSR
+ Hotel

Sustainable
marketing

Kohlbergs model
+ Sustainability

Beteende &
Värderingar
Measuring values
+ Sustainability

Customer
perceptions of
sustainability
Green as normal
+ Marketing
Pro-environmental
products

Värderingar &
Hållbarhet
Customer
+ Sustainability
+ Hospitality

Sustainability
+ Customer
Loyalty

Sustainability
+ Hospitality

Consumer
+ Moral
+ Sensitivity price

United Nations
Millennium
Declaration

Pro-environmental
products

Customer
+ Sustainability
+ Hospitality

Motivating
sustainable
consumption

2.6. Vilken kritik har vi mot de använda källorna?
För att värdera de valda källornas trovärdighet har vi sett till fyra kriterier som benämns
av Thurén (2013, s. 7-8) som Äkthet, Oberoende, Tendensfrihet och Tidssamband.
Äkthet handlar enligt Thurén (2013, s. 7) om att källan ska vara det den ser ut att vara,
den måste vara äkta.
Vi har i vår källsökning gått igenom ett stort antal vetenskapliga artiklar men har sedan i
största mån valt ut de som omnämns i ett flertal andra artiklar samt är peer-reviewed,
vilket innebär att de granskats.
Vi har i arbetet i största mån använt ursprungskällorna, men har i de fall där dessa varit
svåra att finna valt att andrahandsreferera och använt andras tolkningar av källan.
Thurén (2013, s. 8) menar att en text inte få vara en kopia av en annan källa, detta
kriterium kallas för oberoende. Valerie Zeithaml har använts som andrahandsreferens då
det är en av de tidigaste skrifterna som behandlar serviceområdet. Vi är medvetna om
att andrahandsreferenser skall undvikas i möjligaste mån men då originalkällan inte har
funnits att tillgå finner vi att den bästa lösningen är att referera på detta vis.
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Vidare har vi valt att använda Belz & Peattie “Sustainability Marketing” som vi är
medvetna om till viss del består av deras tolkningar av andra författares skrifter, men
innehållet är legitimt och inget påhitt utan allt som sägs kommer från relevanta källor.
Vi har även sett till att stötta upp de referenser vi använt ur denna bok med olika
vetenskapliga artiklar.
Thurén (2013 s. 8) påtalar också det faktum att källor ska vara så fri som möjligt från
värderingar då dessa kan ha inverkan på hur vi tolkar ämnet och dess omgivning. Detta
är något som vi främst har behövt ha i åtanke i problembakgrunden då vi sökt aktuell
information som tillhandahålls av organisationer som WWF och FN som arbetar med
miljö och hållbarhet. Dock anser vi att dessa källor är så pass stora aktörer inom
området att deras information är pålitlig. För oss så känns det som att de
organisationerna är för stora för att kunna fuska med viktig information.
Vi har även använt mediakällor, så som SVT, och är medvetna om att dessa artiklar kan
vara vridna då det är skribentens egna tolkningar som publicerats. Dock har vi främst
använt dessa källor för att styrka mer vedertagna uttalanden och menar att det därför
ändå är legitima att använda.
Sist men inte minst så nämner Thurén tidssambandet (2013, s. 8, 31) och att det är
viktigt för en källa att vara uppdaterad till dagens samhälle då det ökar trovärdigheten.
Med utgång i det resonemanget så har vi valt att söka efter vetenskapliga artiklar som är
skrivna under 2000-talet. Miljöfrågor och beteende har visserligen behandlats under en
lång tid före 2000-talet men att hitta litteratur som kombinerar beteende, konsumtion
och hållbarhet verkar vara något som blivit aktuellt först efter millennieskiftet, vilket för
oss tyder på att det är ett aktuellt ämne.
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3. Vilka teorier hjälper oss att undersöka ämnet?
I detta kapitel beskriver vi vår teoretiska referensram där vi tar upp tidigare studier och
teorier kring ämnena Tjänster, CSR och Ansvarstagande, Köpprocessen och Kohlberg’s
modell. Genomgående diskuteras Värderingar och Beteende som de huvudsakliga
teoridelarna samt så sätts befintliga teorier i förhållande till vår studie.

3.1. Varor och tjänster, hur går de isär?
Innan vi går in på de olika teoriområdena följer här ett förtydliga kring tjänster och
tjänsteföretag då det är en fundamental del av denna studie. Inom marknadsföringen så
skiljs det ibland på varor och tjänster. Enligt Fahy & Jobber (2012, s. 174) så är varor
ofta något som du kan ta på medan tjänster är mer ogripbara. Grönroos (2008, s. 61-65)
förklarar vidare att begreppet tjänster är komplext med många olika betydelser. Han
beskriver också tre karakteristiska drag hos tjänster vilka är följande: Tjänster
produceras i samma ögonblick som de konsumeras, tjänster är processer bestående av
olika aktiviteter och konsumenten är också till viss del medproducent. I och med dessa
tre karaktärsdrag hos tjänster och det faktum att tjänster är opåtagliga så är det viktigt att
skapa en grund för kunden att grunda sin bedömning på genom att addera konkreta
bevis. Exempel på bevis vara hotellets hemsida, bekräftelsen du får när du bokar din
vistelse eller diplomet i hotellets lobby som visar att de är miljöcertifierade.
För oss är det viktigt att påtala dessa karaktäristiska drag då vi fokuserar denna studie på
hotell, som är tjänsteföretag och därför påverkas av dessa. Att hotellen erbjuder tjänster
innebär också att de måste hantera de barriärer som uppstår i samband med de
karaktäristiska dragen. När Grönroos (2008, s. 61-65) säger att tjänster produceras och
konsumeras samtidigt och vi kopplar detta till vår studie menar vi att det för
hotellgästen innebär att den inte tydligt vid hotellbokningen kan se om hotellet matchar
deras förväntningar och önskemål.
Ytterligare en problemfaktor som hotell kan tvingas kämpa emot är enligt Grönroos
(2008, s. 65) att tjänster ofta följs av att de är svåra att leverera enhetligt då människor,
såväl anställda som gäster har en stor påverkan i hur tjänsten faller ut. Det gäller att
erbjuda tjänsten på en kvalitetsnivå som uppfattas på samma sätt, oavsett vem som
konsumerar. Pickett-Baker & Ozaki (2008, s. 290) menar att det för många konsumenter
kan finnas ett motstånd till att konsumera miljövänligt då konsumenten anser att de
miljövänliga aspekterna påverkar kvaliteten negativt. Utifrån vad vi ämnar undersöka
med denna studie är ovanstående resonemang enligt oss relevant att ta upp då tjänsters
komplexitet och gästernas värderingar kring hållbarhet kan ha inverkan på hur de
uppfattar nivån av kvalitet.
“Varor och tjänster smälter samman- men på tjänsternas villkor”
(Grönroos, 2008, s. 61 )

3.2. Ansvarsfullhet, vad kan företagen göra?
Vid millennieskiftet stod det allt mer klart att stora förändringar behövde göras i världen
och åtta olika mål sattes upp av FN, de så kallade milleniummålen. Syftet med
milleniummålen är att de ska fungera som hjälpmedel för regeringar, organisationer
myndigheter och andra aktörer att rikta in sig på mål som är mätbara, tidsbegränsade
och tydligt inriktade. Målen ska också vara möjliga att implementera och förankra hos
allmänheten för att både lära, upplysa och bilda opinion.
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Vid FN:s toppmöte i Rio 2012 om hållbar utveckling diskuterades milleniummålen
djupare i relation till hållbarhet och sammanfattades i slutdokumentet ”the future we
want”. En av paragraferna påtalar vikten av att främja den hållbara konsumtionen och
produktionen samt ändra de konsumtionsmönster som inte präglas av hållbarhet. Detta
tillsammans med att de naturliga resurserna för ekonomisk och social utveckling skall
skyddas och styras är det som den hållbara utvecklingen bör präglas av. (FN-förbundet,
2012)
Med tanke på den globala förändringen ställs även företagen inför nya utmaningar och
de förväntas ta ett allt större ansvar. Corporate Social Responsibility (CSR) är något
som har implementerats allt mer i företagens organisation men som trots det allt mer
ökande användandet är svårt att definiera, mycket på grund av att olika intressenter
värdesätter olika saker enligt Belz & Peattie (2012, s. 33). Ansvarstagande i enlighet
med CSR’s riktlinjer verkar ändå vara här för att stanna då det kan vara fördelaktigt för
företag på mer än ett sätt. Ett företag med tydlig känsla av ansvar för den sociala och
den naturliga miljön har enligt Martínez, Pérez, & del Bosque, (2013, s. 365-367) en
större chans att lyckas än de företag som väljer att bortse från dessa typer av ansvar.
Genom att använda CSR så har företagen ett bra verktyg för att differentiera och
positionera sig gentemot konkurrenter på ett nytänkande sätt.
Då kunder blir allt mer måna om sociala och miljömässiga problem efterfrågar de också
att platsers kulturella arv ska skyddas vilket inte minst kan härledas till turismbranschen
och hotell. Genom att skapa unika och speciella upplevelser för gästerna så kan dels
CSR-arbetet uppfyllas till hög grad samtidigt som hotellen positionerar sig väl gentemot
sina konkurrenter.
Belz & Peattie (2012, s. 32) menar att CSR används som riktlinjer för att företagen på
ett effektivt och strategiskt sätt ska kunna prestera hållbart. CSR kan beskrivas som ett
begrepp i vilket företag frivilligt väver samman sociala och miljömässiga faktorer med
både företagets verksamhet och även med andra intressenter som företaget kan tänkas
ha. Ett företag bör genomgående influeras av hållbarhet på verksamhetens alla plan. Att
punktmarkera olika delar av företaget kan se bra ut just i stunden men kan också leda till
att en skev bild av företaget förmedlas och som i slutänden faller som en punkterad
ballong. Genom att istället sprida bilden av ett hållbart arbete genom hela företaget så
skapas en god grund där organisationens alla delar får en medvetenhet om vikten av
deras roll i det hållbara arbetet, både socialt och miljömässigt. Öberseder et. al. (2011, s.
456) nämner även vikten av att ett företag framställer sina CSR-åtgärder på ett sätt som
går hand i hand med deras faktiska verksamhet. Om vi kopplar det till vår studie som
fokuserar på miljömässiga aspekter så skulle det innebära att en gäst värdesätter ett
hotell som arbetar med att reducera energiförbrukning och vattenförbrukning i större
grad än ett som hotell som väljer att fokusera sina åtgärder på att rädda Amazonas
skogen.

3.3. Köpa, köpa, köpa: vem gör det och hur går det till?
Då vår studie är starkt relaterat till hållbarhet så väljer vi att lägga basen för detta avsnitt
med teorier som definierar konsumtion utifrån en mer miljövänlig syn. Vi är medvetna
om att det finns skillnader mellan synen på en mer traditionell konsumtion inom
marknadsföring och den som har en mer miljövänlig syn på konsumtion.
På grund av det upplever vi att det är viktigt att förklara vad dessa skillnader innebär för
att ge förståelse för vart vi är på väg.
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Den största skillnaden är enligt Sheth, Sethia & Shanthi (2011, s. 22) att inom
traditionell marknadsföring ska konsumtion fokusera på individens fördelar med köpet
medan en mer hållbar konsumtion lägger större fokus på produktens påverkan på
omgivningen, mer generellt. Detta styrks även av talar McGregor (2006, s. 164-167)
som påtalar hur vi har ett val när vi konsumerar att välja det som är mer moraliskt rätt, i
detta fall det som inte skadar andra. Författaren talar vidare om att i den “traditionella”
konsumtionen så väljer vi människor att endast tänka på oss själva och på vårt egna
bästa, vilket gör att vi agerar omoraliskt. Författaren uppmanar till att tänka innan vi
köper och ta ett ansvar gentemot vår omgivning. En tanke som även vi ämnar behålla
och diskutera vidare i detta avsnitt.
3.3.1. Vem gör det?

Ett första svar på frågan vem det är som köper är enligt Belz & Peattie (2012, s. 79-80)
att alla människor i någon mån konsumerar då vi för vår överlevnads skull måste äta
och dricka något samt skyddas mot väder och vind. Ett djupare svar som går att koppla
till marknadsföring är att en konsument har en inkomst vilket möjliggör för individen att
välja varor eller tjänster som denne vill betala för att tillfredsställa ett behov eller
önskan. Våra behov och önskningar är också de som lägger grunden till vårt beteende.
3.3.2 . Hur går det till?

När en konsument ska genomföra ett köp går denne igenom en process med 6 olika
stadium enligt Belz & Peattie (2012, s. 83). Vi kommer dock enbart diskutera de första
fyra då vår uppsats behandlar konsumentens beslutstagande och inte det faktiska
användandet.
Upptäckt av
behov

Informations
-sökning

Utvärdering
av alternativ

Köp

Användande

Efter
användning

Figur 2. Köpproccessen, omgjord av oss efter Belz & Peattie’s stadier (2012, s. 83)

Att en konsument upptäcker ett behov kan enligt Belz & Peattie (2012, s. 83-86)
grundas på både grundläggande behov såsom mat och vatten men även på mer sociala
och känslomässiga behov som går ut på att skapa status, främja sig själv och accepteras
vilket vi också nämnde i texten ovan. Inom marknadsföring så särskiljs behov och
önskningar där behov är de grundläggande drivkrafterna hos en människa som till
exempel skydd, frihet, mat och vatten.
När en person med ett behov projicerar detta på något som kan tänkas tillfredsställa
behovet blir det istället en önskan om vad denne vill ha. Dessa behov influeras
dessutom av en till viss del märklig uppdelning. Konsumenter vill nämligen behålla viss
form av individualism samtidigt som de vill passa in socialt i den stora massan. Det
varierar dock från kultur till kultur hur viktigt dessa två inriktningar är. Det bör också
nämnas att traditionell marknadsföring ofta behandlar ett behov i taget, trots att det i
praktiken ofta är så att människan har flera behov samtidigt som påverkar varandra.
Sheth et al. (2011, s. 27) påtalar även vikten av de behov som individen anser sig ha och
hur det påverkar individens val gällande att konsumera. Vidare menar författarna att för
att främja en mer hållbar konsumtion så måste konsumentens värderingar och beteende
ändras.
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Belz & Peattie (2012, s. 84-85) går sedan vidare och säger att ett köp präglas ofta av
någon form av insamling och utvärdering av information som är relevant för köpet. Det
är möjligt för en konsument att göra ett köp utan att söka information men det är inte
speciellt vanligt. Det finns en rad olika källor att söka information på, det kan ske
genom att rådfråga en familjemedlem eller vän, reklamfilm på tv, informeras i affären,
konsumentrådsorganisationer eller från faktiska erfarenheter från tidigare köp eller
användning av en produkt.
När det gäller information om hållbarhet och ämnets problem som till exempel
fattigdom eller klimatförändringar måste den som arbetar med marknadsföring ibland
bita sig i tungan. Pelooza, Loock, Cerrutti & Muyot (2012, s. 81-82) menar att risken
finns att konsumenterna överöses med för mycket information som försvårar för dem att
sålla informationen och dra korrekta slutsatser. Istället kan det resultera i att
konsumenten helt enkelt struntar i hur hållbar och miljövänlig en produkt är och hellre
litar på att antingen företaget eller olika regleringar sköter detta åt dem. Författarna talar
vidare om hur företagen bör använda sig av olika märkningar för att underlätta
informationssökningen för kunden.
Sedan talar Belz & Peattie (2012, s. 79-80) om att processen kommit halvvägs och
härifrån finns det två potentiella vägar för konsumenten. Antingen så väger de all
information de fått fram emot varandra och tar ett beslut om vilken produkt de vill köpa
eller så kommer de fram till att köpet inte längre är intressant. Pelooza et al. (2012, s.
81) diskuterar dilemmat kring beslutstagandet i samband med miljöfrågor. De menar att
då beslutsprocessen är krävande som den är så kommer människor välja bort de
alternativen som har för många stressande attribut. Vi menar att om hotellgästerna
tvingas göra för många uppoffringar för att genomföra en bokning så kommer de med
stor sannolikhet känna att det inte är värt att försöka uppfylla det upptäckta behovet eller
i alla fall välja ett annat hotell där stressen blir mindre. Rettie, Burchell & Barnham
(2014, s.13) talar om problematiken som uppstår inom marknadsföringen för
miljövänliga eller “gröna” produkter då individer upplever dessa som onormala. De
kommer att välja det “icke gröna”(normala) framför det “gröna” (onormala).
Enligt Belz & Peattie (2012, s. 83-86) har själva köpet inom köpprocessen alltid varit
huvudpunkten inom traditionell marknadsföring och detta gäller även inom den hållbara
marknadsföringen. Skillnaden är att en hållbar marknadsföring försöker övertyga
kunden om att byta produkt eller tjänst till något som är bättre för miljön och gör mer
nytta. Detta styrks av Sheth et al. (2011, s. 22) som menar att inom den traditionella
marknadsföringen ligger fokus på den individuella konsumentens fördelar genom köpet
medan hållbar marknadsföring inte bara påtalar individens potentiella fördelar men
också vad det kostar miljön och hur det påverkar samhället och andra individer mer
generellt. Alla konsumerar på olika sätt, det vill säga vad vi köper, varför, hur mycket
och på vilket sätt.
En fråga som är värd att belysa är huruvida människan blir lyckligare av att konsumera
då ökad handel har en stark koppling till ökad levnadsstandard. Sheth et al. (2011, s. 2527) menar att viljan att konsumera mer definitivt inte är hållbart och studier visar
dessutom att ökad inkomst (möjlighet till konsumtion) till en viss punkt ökar känslan av
tillfredsställelse i livet men när du stiger över den kritiska punkten så kommer mer
konsumtion inte att öka din lycka.
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Svårigheten ligger i att avgöra vilken konsumtion som gör oss lycklig och vilken form
som inte gör det. Belz & Peattie (2012, s. 121-123) förklarar att vissa behov som
människan har uppfylls inte av materiella ting utan kommer genom interaktion med
andra. Detta leder oss till slutsatsen att vi kan göra gott både för miljön och för oss
själva genom att konsumera mindre men ändå skapa ett minst lika tillfredsställande liv.
Författarna förklarar även att våra behov och önskningar ökar med tiden och generellt
sett brukar det sägas att det som människan såg som lyx igår kommer vara en
nödvändighet imorgon. Exempel på det kan vara diskmaskinen i köket eller
luftkonditioneringen i sovrummet. Men det ska också nämnas att det kan gå tvärtemot.
Påverkas människan nog mycket så kommer vad som anses vara nödvändigt att
förändras. Vidare så kan det även diskuteras hur behov och konsumtion ska matchas
ihop med hållbarhet och milleniummålen. I målen står det att allas behov ska mötas,
oavsett om du är rik eller fattig och en sida av hållbar marknadsföring handlar om att ge
även de fattigaste människorna möjligheter att agera på marknaden med nya och
innovativa affärs- och prismodeller samt produkter.
Belz & Peattie (2012, s. 122-123) förklarar att nöten att knäcka uppstår när de som i
dagsläget inte har råd att konsumera ska få den chansen, hur får vi det att gå ihop med
miljöns hållbarhet då jorden redan i dagsläget inte har nog med resurser utan tar skada?
Sheth et al. (2011, s. 26) diskuterar också detta, att det i och med den ökande
konsumtionshetsen så räcker det inte med att skapa miljövänligare lösningar och
produkter. Lösningen ligger snarare i att hantera den överkonsumtion som växer allt
mer. Först då blir lösningarna på miljöproblemen långsiktigt hållbara.

3.3. Människans beteende: varför förstår vi inte allvaret av
klimatförändringar?
Allt fler människor anser att de har ett hållbart och miljömedvetet tankesätt. Det har
dock uppstått ett glapp mellan vad dessa personer tänker och vad de faktiskt gör i
praktiken. Detta beror enligt Davari & Strutton (2014, s. 563-564) på att när ett köp ska
göras så utgår individen allt som oftast utifrån sina egna intressen och behov samt till en
så låg personlig kostnad som möjligt och det är det agerandet som gör att ett gap
öppnas. Rettie, Burchell & Riley (2012, s. 420-421) hävdar att det är förändringen av
konsumenters beteende som bör ligga till grund för att skapa en mer hållbar livsstil och
konsumtion, detta borde ske genom att positionera miljövänliga och hållbara produkter
som något normalt.
Varför är det då så svårt att göra något så viktigt som skyddar vår sociala och naturliga
miljö samt ekonomi? Svaret ligger enligt Weber (2010, s. 332-333) i vår kunskap och i
våra förväntningar.
Det är svårt att med egna erfarenheter sätta fingret på klimatförändringar och det är lätt
att blanda ihop de väderfenomen som är ovanliga och de som faktiskt beror på
klimatförändring. Att lära sig av erfarenheter är en process som går snabbt och sker
automatiskt medan att själv söka kunskapen via statistik och litteratur är en mer
komplex process som kräver att individen själv kritiskt kan analysera informationen
som denne kommer över. Weber (2006, s. 105) talar om att de två olika processerna
arbetar parallellt med varandra till stor del och en av anledningarna till detta är att den
analytiska processen blir ineffektiv utan att anknytning till känslor och erfarenheter.
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Vidare talar Weber (2010, s. 333-334) om att i och med att processen av att lära sig av
egna erfarenheter sker per automatik och snabbt så är det också oftast den som segrar
trots att det i många fall skulle vara bättre att gå på det som går att utläsa av statistisk
data då den ofta är mer korrekt.
Eftersom klimatförändringar för många är något som de bara läser om i tidningarna men
som de inte anser sig uppleva så leder det också till att fenomenet underskattas trots att
vetenskapen talar emot det. Weber förklarar också att de människor som lever i
områden som i stor utsträckning påverkas av klimatförändringarna även är mer
medvetna och villiga att förändra beteendet, exempelvis i Florida i USA där de fysiska
bevisen på klimatförändringar har ökat.
Hur en individ konsumerar och vad som influerar deras val har länge varit en av
grundfrågorna inom området om konsumenters beteende menar Fahy & Jobber (2012, s.
60), och med tiden har dessutom en stark uppfattning skapats kring ämnet. Denna
uppfattning har sin grund i kognitiv psykologi och ser konsumtion som något rationellt.
Konsumenten har upptäckt ett behov och försöker sedan att uppfylla det. På senare tid
har dock detta paradigm fått konkurrens av en annan syn, Consumer Culture Theory
(CCT). Denna teori ser konsumtion som något som mer präglas av det sociala och
kulturella än av behov. Att vi påverkas av vår kultur förklarar även Solomon, Bamossy,
Askegaard & Hogg (2013, s. 529-530). De talar om hur kulturen bidrar till att påverka
både individens etiska ställningstaganden och vilka produkter och tjänster som
värdesätts mest. Genom att konsumera utifrån kulturen omkring oss så tror vi också att
det kommer ge oss en högre social status.

3.4. Konsumentens moraliska värderingar: vad ligger bakom?
Kohlberg’s teori om moralisk utveckling behandlas av många författare och skulle
kunna vara en vägledning för att besvara vad som ligger bakom konsumenters moraliska
värderingar. Mason & Simmons (2011, s. 163) beskriver teorin som ett verktyg att
identifiera stadier som olika människor befinner sig i inom den moraliska utvecklingen.
Enligt Kohlberg & Hersh (1977, s. 54-56) studie som är applicerad på skolbarn
genomgår individen en evolutionsliknande process där han menar att utvecklingen
innebär att människor med tiden och erfarenheter blir bättre på att hantera moraliska
dilemman. Detta ska leda till att människor hamnar i ett stadium där de kan ta det mest
moraliskt rätta beslutet i olika situationer. Mason & Simmons (2011, s. 163) diskuterar
Kohlberg’s modell utifrån kopplingen till Corporate Social Responsibility (CSR) och
beskriver de tre olika stadierna enligt följande:
Det pre-konventionella stadiet är det mest egocentriska och människor handlar utifrån
vad som gynnar dem själva mest. Den moraliska utvärderingen av en persons
handlingar kan ses utifrån de konsekvenser handlingen medför för denne. Här menas att
med rätt handling kommer personen att hamna i den mest önskvärda situationen då
bestraffning undviks. Det konventionella stadiet nås när de beslut en person tar går hand
i hand med normer och förväntningar inom det sociala nätverket.
Det post-konventionella stadiet är det minst egocentriska och människan fokuserar här
snarare på vad dennes handlingar har för konsekvenser för andra. Det handlar alltså om
att kunna ta etiskt korrekta beslut samtidigt som det måste finnas en vilja att stå för sina
handlingar och konsekvenser.
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Mason & Simmons (2011, s. 168) beskriver vidare möjligheterna att använda
Kohlberg’s modell för att dra samband till företags ansvarstagande. De diskuterar hur
människor som befinner sig i det pre-konventionella stadiet har större sannolikhet att
inte intressera sig i företagens ansvarstagande då de endast ser till vad de själva skulle få
ut av ett sådant engagemang.
I motsats skulle då personer som tar ansvar och ser till den påverkan dessa handlingar
har på andra och därmed befinner sig i det postkonventionella stadiet också med större
sannolikhet ha ett större intresse i företags ansvarstagande. Med grund i dessa
diskussioner kan vi anta att hotellgäster som befinner sig i ett postkonventionellt
stadium till en högre grad aktivt skulle välja de hotell som visar på ett mer aktivt
miljöarbete.
Pre-konventionell
Lite intresse i miljöarbete

Konventionell
---------------------------------

Post-konventionell
Större intresse i miljöarbete

Figur 3. Omgjord av oss (2015), ursprungligen av Mason & Simmons (2011, s. 169)

3.5. Teorisammanfattning: vad har vi tagit upp?
Sammanfattningsvis har vi i detta kapitel talat om olika teorier som ska hjälpa till att
förklara vilka värderingar konsumenter har kring hållbarhet samt hur dessa värderingar
relaterar till beteenden som uppstår vid hotellbokning. Vi har kunnat fastställa att varor
och tjänster inte är samma sak utan att tjänster definieras med andra karaktäristiska drag
jämfört med varor. Tjänster produceras och konsumeras på samma gång och de är
processer där konsumenten till viss del är medproducent. Utifrån dessa karaktäristiska
drag konstaterar vi att hotell tillhör tjänsteindustrin och att de därmed ställs inför olika
utmaningar som de måste hantera.
Med fokus på det miljömässiga ansvaret diskuterar kapitlet ansvarstagande och vad
företagen kan göra. CSR är en möjlighet och förklarar hur företaget bör integrera
hållbarhet i företagets alla delar. Vidare leder ansvarsfrågan till konsumenten och hur
denna agerar i själva köpprocessen. Köpprocessen drivs av att konsumenten vill
uppfylla sina behov och kapitlet diskuterar problematiken med när människor inte
längre endast tillfredsställer grundläggande behov. Överkonsumtion är ett hot och
kapitlet nämner att en förändring av våra beteenden är nödvändig för att möjliggöra en
hållbar framtid. Som Kohlbergs modell beskriver så finns det dock ett problem med att
det i grunden krävs en hög moralisk värdering, en vilja att göra gott för omgivningen,
för att människan ens ska ha ett intresse i miljö och hållbarhet. Det diskuteras vidare att
det eventuellt finns en möjlighet att påverka människan att ändra värderingar och agera
utifrån dessa genom att företag positionerar sig som “gröna”, vilket på sikt ska göra
miljövänliga produkter till ett normalt och självklart val.
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4. Hur ser den praktiska metoden ut?
I detta kapitel förklaras den praktiska metoden som använts i studien. Vi beskriver
inledningsvis hur datainsamlingen gott till för att sedan ge en förståelse för den valda
insamlingsmetoden: Fokusgrupper. Vidare förklarar vi vilket urval vi gjort sett till
befolkningen, vad vi frågade och hur intervjuerna gick till. Avslutningsvis berättar vi
om hur vi hanterat det insamlade intervjumaterialet.

4.1. Hur samlade vi in data?
Syftet med vår studie är att söka förståelse för individers värderingar kring hållbarhet
och att sedan koppla samman detta med beteendet vid bokning av hotell. Justesen &
Mik-Meyer (2010, s. 13-14) förklarar att den kvantitativa metoden syftar till att kunna
få fram material som kan beräknas och redovisas statistiskt medan den kvalitativa
metoden används för att förklara händelser i dess sammanhang och få större förståelse
för händelsen i fråga. Då vår önskan är att upptäcka samband och skapa en djupare
förståelse för individens värderingar och beteende kopplat till hållbarhet så ter det sig
mest rimligt att ha en kvalitativ forskningsstrategi. Det finns olika former av kvalitativ
forskning varav fokusgrupper är en och som vi har valt att använda oss av som praktiskt
metod. Wibeck (2010, s. 25) skriver om fokusgrupper och dess definition vilken är att
fokusgrupper är en form av forskningsteknik gällande ett av forskaren förutbestämt
ämne där data samlas in genom att en eller flera grupper interagerar.
4.1.1. Vad är Fokusgrupper?

Att använda sig av fokusgrupper syftar enligt Stewart, Shamdasani & Rook (2007, s.
51) till att undersöka och samla information om specifika grupper genom att intervjua
individer som tydligt passar in i den valda målgruppen. Wibeck (2010, s. 147)
förtydligar ytterligare genom att förklara att fokusgrupper kan brukas för att skapa en
djupare förståelse om ett problemområde och hur människor tolkar det. Metoden skall
däremot inte användas för att generalisera hela populationer, de personliga
värderingarna är för kulturbundna för det. Genom att intervjua vårt urval om hur de
tänker kring hållbarhet generellt samt i anknytning till bokning av hotell så kan vi skapa
oss en uppfattning om hur målpopulationens värderingar ser ut men det är inget vi kan
applicera på andra folkgrupper, framförallt andra kulturer. Faktum är att vi inte ens kan
applicera det på den svenska kulturen då människor skiljer sig åt och vårt urval är för
begränsat för att generalisera.
Som det hörs på namnet så består en fokusgrupp av flera individer, frågan är hur många
personer som kan behövas. Wibeck (2010, s. 62) tar upp detta och menar att gruppen
inte bör ha färre än fyra medlemmar men inte heller fler än sex medlemmar. Skulle
gruppen bestå av tre personer kan det leda till att en deltagare hamnar som medlare
mellan de andra två deltagarna när olika ämnen diskuteras. På motsatt sätt så kan det
tänkas att fler än sex medlemmar leder till att grupperingar bildas och att alla deltagare
inte får en chans att göra sin röst hörd. Wibeck (2010, s. 149) fortsätter sedan att tala om
fördelar och nackdelar med fokusgrupper. Metoden är fördelaktig på det sättet att den
ger en möjlighet till upptäckande samt skapar det djup som gör att det blir lättare att
förstå varför en individ tycker som den gör och vad för erfarenheter som präglar. Å
andra sidan så kan gruppen och dess dynamik leda till att vissa deltagare inte vill eller
vågar diskutera ämnet fullt ut utan att de istället väljer att censurera delar sin åsikt.
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4.1.2. Vilka är fokusgruppens etiska dilemman?

Att använda fokusgrupper som undersökningsmetod medför enligt Wibeck (2010, s.
139-140) vissa etiska risker. Det är svårt att kontrollera vad de intervjuade berättar för
andra om intervjun, den som intervjuar kan endast med säkerhet veta att de själva inte
sprider vidare vad som sagts av vem under intervjun. Det intervjuaren kan göra för att
försöka skydda innehållet i intervjun är att tydligt meddela alla deltagare om att de bör
behandla alla samtal och deltagarnas identiteter konfidentiellt. För att agera korrekt bör
dock riskerna om informationsspridning uppmärksammas i början av intervjun och ge
deltagarna möjligheten att dra sig ur innan genomförande. En annan viktig faktor som vi
tog i beaktning under fokusgruppernas genomförande var vår roll som samtalsledare.
Wibeck (2010, s. 84) beskriver hur svårt det kan vara att uppmuntra deltagarna till
diskussion utan att lägga in för mycket i diskussionen. Detta är något som vi verkligen
känner igen oss i, vid ett flertal tillfällen under fokusgruppernas genomförande fick vi
bita oss i tungan för att inte lägga in för mycket av vårt eget intresse.

4.2. Vilka frågade vi?
Vid processen att rekrytera deltagare till fokusgrupperna var det viktigt för oss att nå en
bred grupp av individer vad gäller ålder, kön, utbildning och sysselsättning. Det enda
kravet från vår sida var att deltagarna någon gång har bokat en hotellvistelse. Vi
tillfrågade en del av våra bekanta om de ville delta, men för oss var det viktigt att vi
även nådde utanför vår bekantskapskrets då den närmsta kretsen främst består av
studenter vilken vi dels inte ser som ett köpstarkt segment vad gäller hotellbokning. Om
vi endast skulle frågat studenter så skulle heller inte våra krav om att nå en bred grupp
av individer uppfyllts. Vi vill också förtydliga att det var 3 stycken deltagare som vi
båda känner till väl medan resterande deltagare ingen av oss känner eller endast en av
oss känner mer eller mindre väl.
Bryman (2011, s. 434) talar om ett slags strategiskt urvalsförfarande som kallas för
målinriktat urval. Han förklarar vidare att det finns några allmänna sätt att få kontakt
med rätt urvalsgrupp så som snöbollsurvalet, detta syftar till att nå utanför den närmsta
kretsen utan att riskera att förlora kontroll över vilka deltagarna blir. Snöbollsurvalet
fungerar på så sätt att ett par personer blir tillfrågade först att delta och att dessa sedan
frågar andra personer som kan tänkas vilja delta. Vi frågade alltså utvalda personer om
de ville delta samt om de visste någon som skulle kunna tänkas vilja vara med. Vi anser
att genom att vi gav den direkta urvalsgruppen specifika kriterier som måste vara
uppfyllda kunde vi kontrollera vilka de rekommenderade och bjöd in till intervjun.
I början av vår rekryteringsprocess gick vi som tidigare nämnt först ut till bekanta och
frågade dem om de kunde tänka sig att delta i fokusgruppen. De fick inbjudan via e-mejl
(se bilaga 2) med information om vad deltagandet i fokusgruppen innebar samt en länk
till Doodle. Doodle kan beskrivas som ett verktyg på internet där man kan skapa olika
scheman (Doodle, 2015). Via länken kom deltagarna till en bokningssida där de kunde
boka in sig i en fokusgrupp på den dagen som passade dem bäst. Att vi använde oss av
en sida på internet för bokning ser vi som en fördel då det är lättare för deltagare att i
lugn och ro välja dag utan att behöva ta kontakt med oss.
Vi funderade också på om det kunde vara negativt att de vi kontaktade först var
personer som vi kände eller var bekanta med men vi kom fram till att det var en bra start
för att sedan kunna nå ut till andra.
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En annan potentiell nackdel som vi har reflekterat över är det faktum att vissa deltagare
är våra bekanta och känner oss väl eller till viss del, detta kan ha påverkat deras svar på
så vis att de svarat utifrån vad de trodde att vi ville höra snarare än vad de faktiskt
tycker. Wibeck (2010, s. 65) talar dock om fördelen med att känna deltagarna i
fokusgruppen i den mån att det kan skapa en trygghet som gör det enklare för de som
deltar att diskutera fritt. Det kan också vara fördelaktigt på så sätt att det blir enklare att
rekrytera deltagare då de känner en vilja att hjälpa till. Vi försökte undvika eventuell
påverkan på våra bekanta från vår sida genom att inte tala om studien med dem. På så
vis ville vi säkerställa att de inte skulle veta mer än de andra deltagarna.
Som vi tidigare nämnt så rekommenderar Wibeck (2010, s. 62) ett deltagarantal på
mellan fyra och sex personer. Med stöd i detta så var vår utgångspunkt att ha sex
personer i varje fokusgrupp. Under rekryteringsprocessen fick vi ihop sex personer till
varje grupp men på grund av sena återbud så minskade deltagarantalet till fem personer
i varje grupp. Vi anser att vi lyckades skapa spridning bland deltagarna sett till kön,
ålder och sysselsättning.
Bryman (2011, s. 434-435) talar om begreppet teoretisk sampling vilket kort kan
förklaras som att datainsamling hålls tills dess att teoretisk mättnad uppstår. Detta var
något som vi hade i åtanke under urvalsarbetet då vi till en början satte ihop två stycken
urvalsgrupper men också tog med i beräkning att en tredje grupp kan komma att
behövas. Dock så kom vi fram till att de två första grupperna svarade tillräckligt lika för
att kunna anse att teoretisk mättnad uppstått varpå den tredje gruppen inte behövde
intervjuas.

4.3. Vad frågade vi?
För genomförandet av fokusgrupperna skapade vi ett underlag som fungerade som en
form av manus under gruppintervjuerna. Manuset grundades på vårt teorikapitel och
syfte och kan ses i bilaga 3. Det inledande temat formulerades på så sätt att en bred
ingångspunkt skapades med fokus på de generella värderingarna kring hållbarhet. Detta
efterföljdes sedan av tre fördjupade teman inom beteende vid hotellbokning, hotellens
positionering samt hotellens ansvarstagande sett till CSR. Våra frågor konstruerades
utifrån de olika teorikapitlen och i bilaga 4 finns en översikt om vilka frågor som
kommer från vilken teoridel. Anledningen till att vi valde och dela upp i fyra olika
teman beror på att vi ville skapa tydliga indelningar av områdena. Enligt Wibeck (2010,
s. 57) så blir en gruppintervju mer strukturerad ju mer intervjuledaren styr vilket kan
vara positivt på det sätt att det säkerställs att korrekta ämnen diskuteras och att risken
för att hamna utanför ämnesområdet minskar. Detta var något som vi ville undvika och
därför hade vi många frågor i vårt manus för att på så vis vara säkra på att lyfta
tillräckligt antal frågor inom ämnena men utan att avvika för långt utanför de olika
temana.

4.4. Hur gick det till?
De två fokusgrupperna som sattes ihop bjöds in till diskussion den 21 och 22 april,
mellan 17.00–18.30. Varje gruppdiskussion pågick i drygt en timme och hölls i en lokal
på Universitetsområdet, i Universum. Vi spelade in diskussionerna med två olika
ljudupptagningsverktyg för att vara säkra på att ha tillgång till samtalen för transkription
även om något av de två verktygen skulle sluta fungera.
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Vi började med att hälsa deltagarna välkomna samt be dem att fylla i ett kort
frågeformulär (se bilaga 4) där de bland annat angav ålder, kön och sysselsättning.
Innan diskussionerna startade bjöd vi deltagarna på fika och samtalade om vardagliga
saker. Då de flesta antingen arbetat eller varit i skolan så kände vi att det var viktigt att
de fick fylla på sina energidepåer och ha energi till att diskutera. Fikastunden bidrog
också till att deltagarna fick prata med varandra och lära känna varandra lite grann
vilket vi anser kan bidra till en tryggare miljö för deltagarna och som också leder till att
de lättare redogör för sina åsikter. Våra tankar kring detta styrks av Stewart et al. (2007,
s. 56) som förklarar att exempelvis fika kan vara fördelaktigt på så vis att det får
deltagarna att slappna av.
Efter den inledande stunden informerade vi deltagarna om vilka ämnen som skulle
diskuteras samt att de när som helst kan lämna diskussionen och att samtalen från vår
sida är konfidentiella Under gruppdiskussionerna tog en av oss rollen som samtalsledare
och förde diskussionerna enligt det komponerade manuskriptet. Den andre av oss hade
en mer bakomliggande roll med fokus på att sköta det tekniska samt anteckna viktiga
punkter i samtalen.
Stewart et al. (2007, s. 85) påpekar att det finns tre olika fördomar som kan påverka
samtalsledaren negativt, dels att det är lättare att fokusera på åsikter som stämmer
överens med ledarens egna, att det läggs större vikt vid de svar som stöttar ämnet som
undersöks och till sist att de svar som är mest lika varandra också värdesätts mest. Med
grund i dessa fördomar försökte samtalsledaren att hålla en så neutral roll som möjligt
för att inte påverka utfallet av diskussionerna. Genom att låta deltagarna diskutera fritt
ville vi möjliggöra för dem att diskutera aspekter av ämnet som vi själva inte har tänkt
på, dock med en viss struktur utifrån vårt manus. Wibeck (2010, s. 56) påpekar att en
för strukturerad diskussion kan påverka resultatet negativt då samtalet kan bli för
fokuserat på vad forskaren vill få fram och inte vad deltagarna faktiskt tycker.

4.5. Hur hanterade vi det insamlade intervjumaterialet?
För att underlätta bearbetningen samt säkerställa att vi inte har gått miste om något som
deltagarna sagt under intervjuerna så spelades intervjuerna in. För att underlätta
analysen och se samband mellan svar i de båda fokusgrupperna så har vi valt att
transkribera materialet. Att transkribera innebär att intervjuerna skrivs ner och Wibeck
(2010, s. 93-95) förklarar att det finns olika nivåer av transkription. Den första nivån är
också den mest detaljerade där allt från vad deltagarna säger till deras tonläge, hur
snabbt de pratar eller om de tvekar tas med. Den andra nivån är också detaljerad men på
det sättet att den är ordagrann men utan faktorer som tonläge och hastighet. I den sista
nivån görs språket om till skriftspråk vilket innebär att allt skrivs om till fullständiga
meningar utan inslag som till exempel tvekande ljud, oavslutade meningar och
omtagningar. Den transkriptionsnivå som vi har antagit ser vi som en blandning mellan
den andra och tredje nivån. Att vi valde den nivån beror på att vi ville bearbeta det
faktiska innehållet som kan hjälpa oss i vår förståelse. I somliga fall så är dock tonfall
och medhåll från deltagare något som vi anser vara värt att ta upp vilket vi också har
gjort i vår transkribering men på det stora hela så har vi inte gått in på dessa detaljer.
Wibeck (2012, s. 100-101) ger också exempel på hur det praktiskt kan gå tillväga i
analysen. Hon förklarar att det mest klassiska tillvägagångssättet är att transkriptionen
skrivs ut och att färgpennor och sax sedan används för att markera och klippa ut
intressanta avsnitt och att dessa sätts ihop i olika delar utefter exempelvis de teman som
använts. Genom att börja på detta sätt blir det sedan lättare att analysera och tolka.
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Vi har valt att till stor del följa detta arbetssätt på så vis att vi har skrivit ut de båda
gruppernas transkribering och som vi sedan jämför med varandra. De svar som
överensstämmer mellan grupperna markeras med en färg och de som stämmer mindre
överens markeras med en annan. I de fall som svar stämmer väl överens men i olika
teman markeras även de och tecken för kopplingar görs. Ett annat ämne som Wibeck
(2010, s. 139) tar upp är de etiska aspekterna och deltagarnas anonymitet respektive
konfidentialitet. Att en deltagare hålls helt anonym är svårt då denne kan vara känd av
de andra deltagarna eller samtalsledarna men konfidentialitet kan dock hållas genom att
det material som diskussionerna genererar skyddas noggrant. Vi har skyddat materialet
på så vis att vi är de enda som har tillgång till inspelningarna samt att deltagarnas namn
har ändrats till alias.
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5. Vilka värderingar och beteenden har deltagarna?
I detta kapitel redogör vi för de resultat som framkommit ur våra fokusgruppintervjuer.
Kapitlet är indelat i fyra delar som är presenterade i olika intervjuteman. Inledningsvis
behandlar resultatet deltagarnas värderingar och beteende gällande bokning av hotell.
Den andra delen tar upp hur deltagarna värderar hållbarhet och hur de beter sig enligt
sina värderingar. Den tredje delen tar upp deltagarnas syn på begreppet CSR samt vad
de anser att företagen ska ta för ansvar för att avslutningsvis väva samman värderingar
och beteenden vid hotellbokning av mer miljövänliga hotellalternativ. Den avslutande
delen går in på om deltagarna kan se några kopplingar mellan hotell och hållbarhet,
detta för att på så vis skapa en uppfattning om hur hotell kan tänkas positionera sig
hållbart i enlighet med deltagarnas värderingar och beteenden. Utifrån deltagarnas
diskussioner inom de olika områdena presenterar vi nedan det som vi finner väsentligt
för studien.

5.1. Vilka deltog i fokusgrupperna?
De två fokusgrupperna hade fem deltagare per grupp. I tabellerna nedan ses deltagarnas
ålder samt sysselsättning. Namnen på deltagarna är fiktiva.
Tabell 2. Översikt över deltagare, ålder samt sysselsättning i fokusgrupp 1.

Namn
Maja
Sanna
Louise
Anders
Kalle

Ålder
72
38
39
51
55

Sysselsättning
Pensionär
Hotellstädare
Receptionist
Läkare
Egenföretagare

Tabell 3. Översikt över deltagare, ålder samt sysselsättning i fokusgrupp 2.

Namn
Ellinor
Iris
Anna
Rolf
Hans

Ålder
52
57
43
31
22

Sysselsättning
Styckmästare
Konsult, egenföretagare
Fastighetsmäklare
Student, ledarskap & organisation
Student, gastronomiprogrammet

5.2. Vad är viktigast vid hotellbokning?
Det första temat ämnar undersöka deltagarnas värderingar och beteende gällande
bokning av hotell. För många av deltagarna faller det sig naturligt att främst använda sig
av tredjepartshemsidor så som Booking.com eller HRS.com för att jämföra priser, läge
och utbud samt boka sin vistelse. Flera av deltagarna uppger även att de använder sig av
en tredje part för att få en mer, enligt dem själva, rättvisande bild av hotellet med hjälp
av exempelvis recensioner från andra som bott på hotellet. Hans och Anders tycker att
det kan vara bättre att ringa det hotell som de vill boka för att på så sätt få prata med en
person och inte förlita sig enbart på det datoriserade. Frågan om hur deltagarna bokar
följs av frågan om vad de finner viktigast att tänka på under bokningen. Det är främst
syftet med vistelsen som avgör vad som anses mer eller mindre viktigt vid
bokningstillfället vilket deltagarna ger uttryck för.
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“[...] om man ska iväg och lyxa till det och har sparat ihop pengar. Man kanske ska till
Tokyo och då vill jag bo svinbra och då tror jag man betalar för det. Då tror jag priset
blir minst relevant av allt ” – Hans, grupp 2

Deltagarna diskuterar flera faktorer såsom tillgänglighet, pris, läge och standard men
återkommer i princip alltid till att priset är den viktigaste faktorn. Tilläggas bör att ingen
nämner hållbarhetsarbete som en faktor som avgör valet av hotell när deltagarna skall
boka. Deltagarna fick sedan diskutera huruvida de kan tänka sig att välja ett hotell som
är bättre ur miljösynpunkt men som också innebär att avstå vissa saker såsom
luftkonditionering, färre städbesök och handduksbyten, tvålpump i badrummet etc. Här
utvecklas diskussionen på ett intressant sätt. Deltagarna i båda grupperna uppger att de
skulle kunna göra vissa avkall utan problem, speciellt vad gäller byte av handdukar och
minskad frekvens vad gäller städning. Men sen uttalar sig en person i grupp 2 på
följande vis och visar att det finns vissa gränser för vad som går att göra avkall på.
“[...]Men vad gäller luftkonditionering så behövs det självklart inte i de norra
breddgraderna, men är man i varma länder så går det inte utan! Det funkar inte. Där
drar jag gränsen!” – Rolf, grupp 2

Grupp 2 påtalar också vikten av att maten som serveras i hotellens restaurang vid
frukost och middag är miljövänlig och att det har större betydelse än andra delar av
hotellens hållbarhet.
“[...] Just maten. Om man ser att det är ekologiskt, det uppmärksammar jag mer än vad
som sker med handdukarna och tvålpumpar. Maten och frukosten är jätteviktig tycker
jag.” – Ellinor, grupp 2

Som avslutning på det första temat diskuterar deltagarna huruvida ett hållbarhetsfilter
vore intressant att använda. Med det menas att de skulle kunna filtrera sina sökningar
efter hotell genom att inte bara välja pris eller läge utan även om hotellet arbetar med
hållbarhet eller inte. Svaren på denna fråga sammanfaller i de båda grupperna.
Merparten av deltagarna säger nej till en början men att det skulle kunna vara intressant
att ha möjligheten att jämföra men deltagarna ställer sig frågande till pålitligheten och
förklarar att de troligtvis inte skulle använda sig av filtret.
“Nej […] det är faktiskt jättesvårt att lita på något system eftersom det inte finns, det är
bara hotellen som hävdar själva [...]” – Kalle, grupp 1

Grupp 1 fortsätter diskutera kring hållbarhet och Anders i grupp 1 ger ett djupare
uttryck för hur han ser på sina egna resvanor och hur han känner inför det. Anders
fortsätter sedan diskutera hur snabbt utvecklingen har skett under en relativt kort tid.
Han drar paralleller till sina egna föräldrar som växte upp utan att ens ha en väg som
gick fram till huset där de växte upp till att idag konsumera och leva på ett helt annat
sätt. Även Kalle håller med Anders i hans resonemang och utvecklingens höga
hastighet.
“Jag skulle vilja, och ser ett dilemma då jag känner mig som en miljöbov jämt när jag
är ute och reser och har samtidigt en väldig längtan att resa och det är väldigt svårt att
kombinera dessa.” – Anders, grupp 1
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“Jag ser det på mina föräldrar idag, de har blivit storkonsumenter. Det är de som är
uppvuxna utan el, och nu är de storkonsumenter, de köper elektronik och andra saker
fem gånger mer än vad jag gör. Det tycker jag är fascinerande, hur man kan gå från det
enkla livet uppvuxna i Västerbottens inland till att nu vara högkonsumenter. Min far
köper verktyg på ett sätt som jag skäms för honom. Det går så fruktansvärt fort i
utvecklingen.” – Anders, grupp 1

Innan grupp 1 fortsätter till nästa tema diskuterar de också om transport och dess
påverkan, det kanske är mer miljövänligt att stanna hemma och att transport är något
som ofta tas med i beräkningen men som genomförs ändå. Hotellbokning och boende är
däremot inget som betänks nämnvärt när det kommer till potentiella miljöbovar.
“Det mest miljövänliga är kanske att stanna hemma?” – Kalle, grupp 1
“Men just hotell tänker man kanske inte att det är en så mycket miljöbov mer än om är
hemma eller? Om man tänker, vad är det som gör hotell till miljöbov mer än själva
resegrejen.” – Maja, grupp 1

5.3. Vilka värderingar finns kring hållbarhet?
Det andra temat syftar till att undersöka hur deltagarna värderar hållbarhet och hur de
beter sig enligt sina värderingar. Det första de fick svara på var vad de främst förknippar
med hållbarhet och en ekologisk livsstil. Svaren som deltagarna ger liknar varandra
mycket, de pratar främst om råvaror i mataffären, källsortering och att undvika
engångsartiklar. Anders har en mer global bild och tänker på klimatförändringar och
vilken ödesfråga dessa förändringar är för hela världen. Diskussionen fortsätter sedan
med att deltagarna får diskutera huruvida de anser sig ha hållbara och ekologiska inslag
i sin livsstil. Det som främst diskuteras, och som starkt återknyter till deltagarnas syn
om vad en hållbar och ekologisk livsstil präglas av, är val av råvaror, både ekologiska
och lokalproducerade. Deltagarna i båda grupperna framhäver att de har hållbara inslag
men flera påtalar också den priskänslighet som de ställs inför och som påverkar till stor
del är den faktor som påverkar inköpen mest.
“Jag handlar väl i viss mån ekologiskt men det är ju inte alls dominerande och det är
mycket beroende på hur priset ser ut för de varorna. Så det är också där priset som
bestämmer om jag handlar ekologiskt, det är inte liksom miljöpåverkan som jag
tänker.” – Louise, grupp 1

Grupp 1 diskuterar också hur ekologisk mat ställer sig mot närproducerad och hävdar att
det i många fall känns viktigare att det är närproducerat än ekologiskt. Dels på grund av
att det känns viktigt att stötta lokala producenter men också för att alla ekologiska
produkter inte känns trovärdigt, vilket Anders exemplifierar med att han inte vill köpa
ekologisk sparris om den kommer från Argentina.
“Det är ju så där när man kan göra det så känns ju lokalproducerat som det
viktigaste[...] Jag väljer ju mer lokalproducerat för att du kan köpa sparris som är
ekologisk från Argentina och då är jag inte intresserad” – Anders, grupp 1

Grupp 1 tar sedan diskussionen mot transport, men i en annan riktning än tidigare, och
pratar om att de försöker samåka eller åka kollektivt i den mån det går men att de också
känner sig begränsade emellanåt när det kommer till pris kontra tid och det faktum att
de tycker om att resa. Ytterligare en aspekt som diskuteras är att flera av deltagarna bor
utanför Umeå och inte har möjlighet att ta bussen då den inte stannar i närheten av deras
bostäder utan att de i så fall först måste transportera sig mellan tre-fyra kilometer för att
komma till närmsta busshållplats.
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“Vi försöker samordna skjutsar och sådana saker men eftersom vi bor på landet, har
två bilar och tycker om att resa och har ett hus så är jag usel, jag är en miljöbov som är
medveten om det.” – Anders, grupp 1

Transportdiskussionen fortsätter in på deltagarnas resvanor när det gäller längre
distanser och att det är vanligt att flyget gentemot tåg eller buss går segrande ut ur
kampen trots att deltagarna vill resa miljövänligt. När de jämför flyg med tåg och buss
vinner flyget inte bara tidsmässigt utan också prismässigt. Det talas också om
pålitligheten huruvida tågen kommer i tid eller ens kan transportera en hela sträckan
utan allt för mycket förseningar.
“Jag måste erkänna, vi i Kiruna innan vi flyttade till Umeå, jag försökte medvetet åka
så mycket tåg som var möjligt men det gick bara inte [...] Det känner jag på mig, att jag
aldrig har åkt så lite tåg som de sista åren.” – Kalle, grupp 1
“[...] Jag var i Östersund på ett jobbmöte för ett par veckor sen och jag ville hemskt
gärna åka buss eller tåg men då insåg jag att jag var tvungen att åka dagen före och då
jag tar flyget. Trots att jag inte vill det egentligen.” – Anders, grupp 1

I grupp 2 fortsätter diskussionen inom området gällande råvaror och pris och även de
känner sig begränsade av priset på ekologiska råvaror sett till vilken inkomst deltagarna
har. Rolf som är student anser att hans inkomst inte räcker till för att handla ekologiskt
kött men han tycker också att han kompenserar på andra sätt.
“Jag känner att man som student inte har råd att köpa det där fina ekologiska köttet
alltid så man väljer bort det. Men eftersom man är fattig student så cyklar man mycket
och åker kollektivtrafik. Så det blir ju det, man blir miljöbov när det kommer till maten
ofta men man kompenserar med källsortering och andra saker.” – Rolf, grupp 2

Grupp 2 diskuterar sedan utsträckningen av deras miljömedvetenhet och Hans lyfter
fram något som han har reflekterat över vilket är det faktum att han vill vara
miljömedveten men att värdering är en sak och att beteendet kan falla ut på ett sätt som
inte går ihop med ens värderingar.
“Jag kopplar till en kurs jag läste i höstas i, och det var en artikel om just gröna val i
livet, hur man kan köpa och just den sa att man tenderar att ofta säga att jo men jag
försöker och när det kommer till handling så struntar man ofta i det, och jag tror att jag
är lite sådan själv också, jag försöker källsortera och köpa ekologiskt när det kommer
till råvaror men alltid går det inte igenom, precis som du nämnde med ekologiska
köttet, det är ju inte billigt.” – Hans, grupp 2

Deltagarna diskuterar hur de resonerar kring pris vilket för in samtalet på en annan nivå,
att det kan behövas politiska beslut för att främja miljömedvetenheten genom
exempelvis subventioner på ekologiska varor och livsmedel. Detta leder i sin tur till en
diskussion om problematiken med hållbarhet och ekologi och framförallt hur trovärdigt
det är. Rolf menar på att han känner att det till viss del vore onödigt att starta upp någon
form av verksamhet eller grupp som arbetar för att främja det miljömedvetna och
hållbara då det finns så många andra länder som inte gör något alls.
“Men sen tycker jag också att man borde subventionera sådana typer av kött, och att
det krävs politiska inslag för att ändra ett beteende. […] men man blir ju otroligt cynisk
när man är på universitetet för man vet ju om den problematiken som är i andra länder
[...] Och det är ju det att om alla gjorde det tillsammans och så men det är som svårt att
starta en grön rörelse tillsammans så att man är som lite cynisk och tror inte att det ger
någonting.” – Rolf, grupp 2
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Iris påpekar då att om alla tänker likadant och att det inte är någon idé att ta ansvar för
att andra länder eller personer inte gör det så kommer ingen att börja ändra beteende och
hon får medhåll av Ellinor. Vidare formulerar Hans och Rolf sina tankar kring ämnet
enligt följande:
“Jag är helt med dig när du sa det där med politiskt beslut, jag tänker att det kan
läggas på ett påslag om man inte säljer ekologiskt i affären, att priserna höjs på vanliga
varor så att de kostar lika mycket, eller subventionerar så att det på något sätt blir
samma prisklass och då tror jag att det skulle öppna upp för fler människor att köpa
ekologiskt och närproducerat för nu är det väldigt lätt att välja irländsk köttfärs
eftersom den kostar 40 kronor” – Hans, grupp 2
“Men sen är ju problematiken att även om det är ekologiska varor, säljer ju affärerna
inte bananer som är fula, även om det är ekologiskt så tar de bort de fula bananerna.
Det här är en ful banan och en ful banan, den ekologiska bananen, den skiter vi i.” –
Rolf, grupp 2

Diskussionen i grupperna fortsätter in på hur de ser på hållbarhet och om det är ett
begrepp som de kan se som onormalt eller om det bara är en trend just nu. Båda
grupperna talar om trovärdigheten hos ekologiska och hållbara produkter. Grupp 1 tar
upp att många människor saknar nog med kunskap om hållbarhet och exempelvis
klimatförändringar. I samband med kunskapsdiskussionen återkommer grupp 1 till
konsumtionshetsen och Sanna förklarar hur hennes dotter beter sig och att det bara
handlar om att handla mer och inte tänka på vilken påverkan det har. Kalle tar också
upp att vi exporterar våra utsläpp till andra länder och att det påverkar trovärdigheten på
det sättet att det kan låta bra att Sverige har minskat sina utsläpp men om utsläppen bara
har flyttats på är det ju ändå inte en bra utveckling.
“Det är ingen trend men det handlar om trovärdighet [...] hur trovärdigt är det? Man
köper inte allt.” – Kalle, grupp 1
“Men visst är det väl ändå så, en stor del om man ser på Sverige som är ett högutbildat
land, så är det en stor del som inte alls tänker i de här banorna. Det är en gruppering
där.” – Anders, grupp 1
“Det är lite både och, jag ser min dotter, hon är 17. Dom vet inte vad ekologi,
ekologiskt eller hållbart är [...] Det är: här en ny telefon, en ny telefon eller köpa godis,
papper överallt, du vet. Det finns inget, det är bara att köpa nytt, konsumera,
konsumera, konsumera.” – Sanna, grupp 1

Precis som grupp 2 tidigare har diskuterat så kommer även grupp 1 fram till att de
känner viss misstro inför framtiden och jordens utveckling och de känner att något
drastiskt måste hända för att jordens befolkning skall nå ett ordentligt uppvaknande.
“Jag tror nästan att det kanske måste hända någonting, alltså något större så folk fattar
vikten av det för det är lätt att sitta och prata om det. Men jag går ändå och handlar en
ny tröja fast jag inte behöver det. [...]” – Maja, grupp 1
“Jo men, vad är det som behövs då? Nu har vi klimatförändringar och vi pratar om att
isarna smälter och så där. Det räcker inte för att vi ska internationellt ta den här
diskussionen fullt ut. Det känns, jag är lite dyster i min framtidssyn.” – Anders, grupp 1
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Grupp 2 diskuterar vidare i trovärdighetsfrågan och hur priset och paketeringen
påverkar attityden till en ekologisk eller miljövänlig produkt. De diskuterar också det
faktum att ekologiska produkter i mataffären ofta är dyrare än de produkter som inte är
ekologiska och att det leder till att produkterna blir onormala och att du som konsument
tittar snett på dem.
“Sen kan jag tycka att många förpackningar försöker se lite bättre ut. Lite snyggare,
lite bättre, jag blir lite anti bara för att de försöker för mycket. Det ser inte bara ut som
ett mjölpaket, det ska vara […] high-tech mjölpaket. Då går jag på det vanliga.” –
Anna, grupp 2
“När det är typ Änglamark känns det okej men direkt när Ica är där och “I love Eco”.
Jag tror det är något fuffens där [...] jag höjer varningens finger, när man ser som nu
att de hade något och det var 7 kr för någon ekologisk grej från “I love Eco”. Nej, det
här är garanterat Ica Basic ompaketerat.” – Rolf, grupp 2

5.4. Vilket miljöansvar har hotellen?
Det här diskussionstemat ämnar undersöka hur deltagarna ser på begreppet CSR och
därmed hotellens miljömässiga ansvarstagande. Eftersom CSR är ett så brett verktyg så
har vi begränsat diskussionen till miljömässiga faktorer som miljöpåverkan, gifter och
biologisk mångfald. Det första deltagarna svarar på är om de överhuvudtaget känner till
begreppet och det är endast en person av alla deltagare, Ellinor, som känner till vad
begreppet betyder. Efter att ha förklarat lite mer om vad begreppet innebär så leds
diskussionen in på vilket ansvar deltagarna anser att hotellen har, ur miljösynpunkt. De
båda grupperna diskuterar och kommer fram till att de anser att hotellen har ett stort
ansvar att ta och att hotellen kan vara en plattform för att sprida bra budskap vad gäller
miljö och hållbarhet. Det diskuteras också om hur svårt det är att ställa krav på hotellen
i exempelvis hållbarhetsfrågan.
“[...] man har ju inga krav egentligen i och med att det inte är ett kriterium att hotellet
ska vara hållbart, så jag vet faktiskt inte” - Louise & Maja, grupp 1
“Men eftersom det är så många som reser och så vidare så borde det ju egentligen vara
ganska större ekologisk mat till exempel, alltså just det här att visa att vi gör så här, då
är det säkert andra människor som snappar upp det och liksom går vidare med det
själv.” – Sanna, grupp 1
“Det är en så enorm industri så jag tycker de har ganska stort ansvar på det. Jag tycker
det är givet. Tycker det är självklart att de ska ha ett stort ansvar.” – Hans, grupp 2

Grupp 2 tar återigen sin diskussion i en politisk riktning och diskuterar hur trovärdigt
det är att CSR är något som företagen själva styr över. De ser hellre att det skulle finnas
ett system som en oberoende organisation står bakom och att arbetet sker kontinuerligt.
Om CSR skulle kontrolleras av en fristående aktör anser deltagarna att företagens, i
detta fall hotellens, trovärdighet i miljöfrågor skulle öka.
“Det håller jag med om och att företag har ett ansvar men det här ansvaret kan inte
regleras av dem själva utan det måste vara någon annan som reglerar det som inte har
något intresse förutom miljömässiga samhällsenliga mål.” – Rolf, grupp 2
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“Men alltså, att jobba med ett kontinuerligt arbete och sen så är det jättebra om man
försöker göra det kanske som klimatkompensering om man ska ha en bra frukost.
Klimatkompensera det genom att plantera träd eller köpa mark i olika länder, köpa
regnskog, göra sådana saker. Det vore bra att veta att ens nätter och det man äter här
är 100 % klimatkompenserat, det tycker jag skulle vara skitbra.” – Rolf, Anna &
Ellinor, grupp 2

I båda grupperna går åsikterna isär på vad hotellen bör fokusera på, en del vill se ett
större engagemang i världsomvälvande frågor medan de andra efterfrågar handlingar
som rör vardagliga sysslor då de anser att det är de åtgärderna som märks mest och som
är lättast att förstå samt kunna kontrollera som konsument.
“Men det kanske är viktigare då att man tar, alltså att man tänker på de små grejerna
och struntar i att göra de här stora grejerna. Det skulle vara viktigare för mig i alla
fall” – Maja, grupp 1
“För det är också sådant man ser” – Sanna, grupp 1

Diskussionen i grupp 2 kommer återigen in i en diskussion om pris och att det är
speciellt att bo på hotell och att det också är något som förväntas. En av deltagarna,
Anna, drar paralleller till den tidigare diskussionen om synen på ekologisk mat som ofta
är dyrare än icke-ekologisk mat och hon tror att resonemanget hos den som bokar kan
tendera att påverkas på samma sätt om det visar sig att hållbara hotell är dyrare än de
som inte profileras som hållbara. Deltagaren Rolf uttrycker den förväntan som han kan
känna inför att bo på hotell och att det enligt honom skall vara en speciell och lyxig
upplevelse och detta får han också medhåll i av de andra deltagarna. Flera i gruppen är
också i viss mån skeptiska till att företagen kompenserar då det ger en bild av att
företagen försöker främja sina goda sidor och dölja de sämre.
“Men sen kommer vi till det också att, att det skulle vara skitbra nu, det skulle vara bra
men sen är frågan skulle jag välja det hotellet då? Det kostar förmodligen lite mer då
och det, det var som du sa med maten, man tycker att man ska köpa ekologiskt men sen
när man väl står där så… ja fast den där köttbiten var ju betydligt billigare.” – Anna,
grupp 2
“Ja men sen kan det ju vara så att när man ändå ska bo på hotell så vill man ju bo på
hotell liksom. Jag går kanske inte och “icabasicar” mina hotell om jag ska bo på
hotell.” – Rolf, grupp 2
“Jag kan känna att jag blir lite skeptisk ibland och undrar om de överkompenserar för
någonting och det de gör är en sådan liten procent för vad de egentligen står för, att
utsläppen kanske är så pass mycket mer men för varje 100:e natt så ger vi ett barn i
Afrika mat för en vecka. Det känns som att man försöker dölja något genom att visa en
positiv sida så jag blir lite skeptiskt till det.” – Ellinor, grupp 2

Nästa steg i diskussionerna handlar om vad deltagarna helst skulle se att hotellen tar sig
an vad gäller miljövänliga åtgärder. Grupp 1 diskuterar möjligheten att skräddarsy
miljökompensationer utifrån gästens tycke men går sedan vidare och diskuterar mer
upplevelsebaserade lösningar. Deltagarna Sanna & Maja är de som kommer med
förslaget att skräddarsy klimatkompensationer och lägger också till att de vill få
information om vilka förändringar hotellen gjort och varför dessa förändringar är bra för
miljön.
“Om man tar typ miljö, om det skulle vara fokus kan man inte någonstans ta reda på
vad varje gäst behöver och vill kompensera” – Maja, grupp 2
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“Precis, att man kunde få veta varför det inte finns badkar, jo men för att det går åt för
mycket vatten” – Sanna, grupp 2

Grupp 2 hamnar i en lång diskussion där bland annat Rolf och Anna tycker att det vore
väldigt bra att själv få välja och skapa ett aktivt val vad gäller klimatkompensation. De
motiverar sitt val med vad de tidigare i diskussionen tagit upp, att det kan vara bra för
individen att väcka tanken om hur ens val påverkar ens omvärld. Den andra delen av
gruppen med Iris och Ellinor i spetsen ställer sig tvärt emot och tycker att det är för
tidigt att ta ett aktivt val och anser att exempelvis klimatkompensationer måste fasas in.
De menar på att grunden för kunskap kring klimatförändringar och vad som är
miljömedvetet måste byggas upp först innan individen är redo att agera i frågan på ett
mer aktivt sätt.
“Nej, jag tycker att hotellet ska stå för ett mål, istället för att det ska ha flera olika
alternativ. Det känns som att man inte kommer kunna se till alla behov på samma sätt,
någonting kanske glöms bort. Jag vill att hotellen ska fokusera på en sak i taget.” –
Ellinor, grupp 2
“Jag tyckte det var ganska bra för då uppmärksammar man gästen mer om de här
sakerna och då måste gästen göra ett aktiv val, inte bara “just det, de här höll på med
någonting” utan då blir det att gästen blir aktiv.” – Anna, grupp 2
“Då skulle jag ju ta ett annat hotell om de ställer det kravet på mig men om de har ett
mål och jag vet att bor jag där så kommer min vistelse att gå till det här ändamålet,
fine. Men om jag skulle behöva välja, då skulle det bli nej. Då kan jag lika gärna ta ett
annat för att det blir mindre bekymmer, det blir mindre för mig att göra.” – Ellinor,
grupp 2
“Jag skulle kanske snarare se det som något positivt att man får göra ett aktivt val. Om
man alltid blir tvingad att göra ett aktivt val så kan det ändra tankegången, att man
aktivt gör ett val, ska jag välja här? Vad tycker jag? Vad är den bästa lösningen?” –
Rolf
“Steget att välja tror jag är steget för långt än så länge. Jag tror att det första steget
måste vara, ska jag välja ett CSR- hotell eller ska jag inte göra det? [...] Sen, när alla
hotell har CSR, om det nu någonsin kan bli så, då kan man ju ge valet istället, [...] och
då kan du göra ett aktivt val där. Att välja att det antingen går till lokala förmåner eller
till Amazonskogen eller vad det nu kan vara. Då, när vi har alla på samma nivå, då kan
du välja olika istället för att plötsligt gå från ingenting till att välja barnen i Afrika eller
skogen[...]” – Ellinor, grupp 2
“Jag håller inte riktigt med där. Vi måste förändra ett beteende och ju snabbare vi gör
det för hela mänskligheten, om vi här i Sverige som ändå har det bra, ställs med det här
aktiva valet och sen blir påminda om det så ändrar vi tankebanorna och det är ju det
man måste göra.” – Rolf, grupp 2

Efter att ha diskuterat miljömedvetna handlingar inom CSR så fortsätter diskussionen in
på huruvida hotellen behöver berätta om sitt CSR-arbete. En av de saker som diskuteras
är dels att begreppet är för brett för gemene man och att deltagarna inte upplever
begreppet som allmänt vedertaget. Deltagarna menar också på att CSR lika väl skulle
kunna heta något annat och som på ett bättre sätt förklarar vad CSR innebär och vad det
kan göra för skillnad för miljön. Anders, som till yrket är läkare, drar paralleller till sin
egen bransch och berättar att de ofta ställs inför branschuttryck som inom några år har
förändrats till andra uttryck.
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“För mig låter det lite som ett sådant där modeord, alla branscher har sina modeord
under en tid och nästa gång kommer det heta PQR.” – Anders, grupp 1

Trovärdigheten för ett företags hållbarhetsarbete varierar och deltagarna tycker att de
olika åtgärderna ska vara skalenliga med företaget. Ett stort hotell, exempelvis en kedja,
menar Anna ska ha större åtgärdsprogram än mindre hotell vilket hon grundar dels på
vilka ekonomiska summor hotellen har att röra sig med men också hur mycket de
exponeras i exempelvis media. Deltagarna tycker också att det är viktigt att de
hållbarhetsåtgärder som hotellen åtar sig är väl förankrade hos allmänheten. Med det
menar de att åtgärderna skall vara något som är lätt för individen att känna igen och
identifiera som att det är en hållbar och miljömedveten handling.
“Det beror väl på ditt förtroende för företaget från början; är det ett litet hotell som
säger att de ska skänka massa pengar känns det mindre trovärdigt än om Scandic skulle
göra det. Det känns som att det står så mycket mer på spel för Scandic om det skulle
visa sig att de inte gjorde det egentligen.” – Anna, grupp 2

Som avslutning på temat så får deltagarna diskutera huruvida de aktivt har sökt efter
information om hotells arbete enligt CSR. På detta svarar alla på liknande sätt. De har
antingen råkat hamna på den sidan eller så har de sökt sig till de sidorna men då inte för
att de ska boka hotellet utan i arbets- eller studiesyfte. Att hotellen skall visa upp det
ansvar som de tar vad gäller miljö och hållbarhet är inget som efterfrågas eller
reflekteras över och det är heller inget som ses som ett obligatoriskt inslag. Hotellen
skall ta ett ansvar men det behöver inte nödvändigtvis visas upp för den som bokar
hotell.
“Jag måste erkänna att jag förväntar mig faktiskt inte av just hotellen att de visar så
mycket av sin miljövänlighet.” – Anders, grupp 1

5.5. Hur fungerar hotellbokning och hållbarhet tillsammans?
Det sista temat syftar till att undersöka om deltagarna kan se några kopplingar mellan
hotell och hållbarhet och för att på så vis skapa en uppfattning om hur hotell kan tänkas
positionera sig hållbart i enlighet med deltagarnas värderingar och beteenden. Den
första frågan som deltagarna diskuterade handlar om de känner till något hotell som
tydligt arbetar med hållbarhet och vad de i så fall gör. Här delas deltagarna upp i två
läger. Dels de som känner till väldigt lite om hur hotellen arbetar och de som har en
yrkesbakgrund inom branschen vilket också påverkar deras svar på det sätt att de
åtgärderna som de pratar om inte äger rum på ett sätt som gästerna ser, exempelvis vilka
städartiklar som personalen använder.
“Det handlar framförallt om kemikalier, vi använder bara kemikalier som är godkända
av Svanen. Inget annat kommer in i huset. Sen byter vi nu sängkläder var 5:e natt
istället för var 3:e natt, för att minska på förbrukning, och sen byter vi ju endast
handdukar som ligger på golvet.” – Sanna, grupp 1
“Det enda som jag kanske reflekterar över när jag bokar ett hotell är att det kan stå att
de har ekologisk frukost, det är ganska många hotell som tydligt visar det.” – Louise,
grupp 1

Efter att ha diskuterat om vad deltagarna känner till fortsätter samtalet in på hur
deltagarna ställer sig till att ett hotell marknadsför sig som hållbart och ekologiskt och
huruvida det är bra eller dåligt. I båda grupperna ses det som något bra men deltagarna
ger uttryck för att pris och läge ändå prioriteras högre vid bokning.
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Att boka ett hotell ses av deltagarna som en så pass stor utgift att det inte får bli dyrare
än vad det redan är vilket deltagarna tror det skulle bli om de skulle boka ett hållbart
hotell, detta då de relaterar till prisskillnaderna på ekologiska och icke-ekologiska
livsmedel. En annan faktor som Rolf tar upp är att om hotellet skulle framstå som för
radikalt eller spä på gröna stereotyper i sin marknadsföring så kan det verka
avskräckande.
“Jag tänker det mer som ett plus, jag har bokat hotellet och när jag kommer dit ser jag
diplomet och ser det som något extra. “det var ju härligt”. Och så mår man lite bättre
över det.” – Maja, grupp 1
“Jag skulle gärna vilja boka det men det handlar om ekonomi också. Skulle det vara en
jättestor skillnad när jag kommer som familj eller turist så får det inte vara en jättestor
skillnad. Men annars är det mycket tilltalande.” – Anders, grupp 1
“Nej det skulle väl alltså inte vara någonting som skulle vara avskräckande. Det är mer
såhär “de är ekologiska också, det är ju bra”. Så länge det inte är någonting såhär med
hampasängkläder och grejer, något riktigt sådär. Men i övrigt absolut!” – Rolf, grupp
2

Vi för sedan in diskussionen på huruvida deltagarna skulle vara villiga att betala ett
högre pris för en hållbar vistelse och i så fall hur mycket. Båda grupperna diskuterar och
kommer fram till att pristillägget inte får vara för högt men att de heller inte har någon
uppfattning om hur stort ett lämpligt tillägg skulle vara, då det inte är något som de har
reflekterat över innan. Anna påtalar att det handlar även om syftet med boende som du
skall boka, är du redo att spendera mycket pengar på ditt boende så blir det också mer
okej med ett högre hållbarhetstillägg.
“Samma sak, syftet med resan beror det också på. Är jag beredd att betala mer pga.
resan i sig, då är det okej med ett högre pris. Men om man backpacker t.ex. så skulle
jag aldrig göra det” – Anna, grupp 1

Grupp 2 ifrågasätter varför det ens skulle behöva vara dyrare att boka ett hållbart och
miljövänligt hotell. Rolf menar på att om sparar hotellen in på el och vatten borde väl
också deras kostnader minska och detta är något som de andra deltagarna i gruppen
håller med om.
“Jag tänker ju att mer ekologiska val borde innebära att de sparar in på vatten och
förbrukning, så det kanske inte nödvändigtvis behöver vara dyrare.” – Rolf, grupp 2

Deltagarna talar om att det blir en fråga om tillit och trovärdighet för dem gentemot
hotellen, de vill veta att hotellen gör vad de uppger att de ska med sina klimattillägg.
Ellinor menar att hon troligtvis inte skulle boka ett hotell för att det var ekologiskt men
om hon under vistelsens gång skulle uppleva fördelarna med de miljövänliga åtgärderna
så skulle det öka hennes tillit till hotellet och vad de påstår sig göra.
“Jag tror vid första bokningen och ett hotell marknadsför sig som ekologiskt så tror jag
inte det skulle vara anledningen att jag väljer det. Men om jag hade varit på ett hotell
som har visat att de är ekologiska, då skulle jag nog hellre vilja åka tillbaka dit för att
de visat att de kan vara ekologiska för att jag har sett vad de gör.” – Ellinor, grupp 2

När vi berättar för deltagarna att vi har kollat upp vad det skulle kosta för en person att
klimatkompensera sin vistelse och att det kostar ca 10 kronor blir många av deltagarna
förvånade och de tycker att det låter som en mycket bra idé och något som de skulle
anamma och gärna lägga till när de bokar.
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De förklarar att det är en sådan liten summa att det inte påverkar hela prisbilden av
bokningen men deltagarna anser också att summan går emot deras grundinställning till
miljövänliga åtgärder då dessa tenderar att vara dyrare än genomsnittet.
“Något sådant köper jag ju rakt av i så fall” – Anders, grupp 1
“Handlar det om så små summor då är det absolut något! Men om ett rum kostar 500
kronor mer per natt så att rummet då kostar 1500 kronor per natt blir det oväsentligt att
det är ekologiskt.” – Hans, grupp 2
“Jag tänkte ju att det skulle vara dyrare då allting ska vara framställt ekologiskt,
sängkläder, stolar, allt. Men om det är 10 kr då är det nog inte någon som inte skulle
betala det.” – Rolf, grupp 2

Temat avslutas med en diskussion om vad deltagarna tycker att hotellen ska göra för att
det ska bli mer normalt att boka ett hotell med utpekat hållbarhetsarbete och som de
också upplever som trovärdiga åtgärder.
“Minimera engångsprodukter” – Anders, grupp 1
“Se till att sortera soporna” – Sanna, grupp 1
“Som någon sa tidigare, att veta att hotellen använder mer miljövänliga
rengöringsprodukter.” – Kalle, grupp 1

En av deltagarna i grupp 1, Anders, kommer med förslaget att hotellen borde ha cyklar
för utlåning till gästerna och på så vis uppmuntra de som besöker hotellet att se sig om i
staden på ett miljövänligt sätt. Deltagaren Louise påtalar att vissa hotell redan erbjuder
den tjänsten men gruppen kommer då fram till att det dels borde synliggöras mer och
även utvecklas.
“Det är ju som också hållbart och det är något som gästen tydligt ser att hotellet
förespråkar ur ett hållbarhetsperspektiv. De får ta del av det, det är inte bara ett diplom
på en vägg.” – Louise, grupp 1

Grupp 2 å andra sidan diskuterar och kommer fram till att de vill ha tydliga budskap och
en internationell standard att jämföra och grunda sina värderingar på. Hans vill ha en
universell betäckning för hotellen som intygar att hotellet är ekologiskt och Rolf
kommer då med förslaget att det skulle finnas en internationell hållbarhetsskala för
hotellen att arbeta från, ungefär som kreditvärdighetens system från AAA ner till C.
Skalan skulle arbetas fram av en oberoende organisation som också skulle fungera som
kontrollorgan. Han menar att alla hotell inte kan eller gör allt för att vara miljömedvetna
men de hotell som arbetar hårdast skulle då enligt Rolf få ett högre betyg medan de som
har färre åtgärder också har ett lägre betyg.
“Jag skulle vilja ha mer allmänna informationer. Finns det lokalproducerade möbler
eller mat, sådant är intressant för mig.” – Iris, grupp 2
“Jag skulle vilja ha ett mer universellt, generell beteckning för och intygar att hotellet
är ekologiskt.” – Hans, grupp 2

I slutet av temat diskuterar grupp 2 intresset för ämnet hållbarhet och hur de aldrig har
analyserat huruvida hotell ska vara ekologiska och miljövänliga. Rolf analyserar USA:s
agerande och hur dåligt det känns att amerikansk politik är så pengafixerat. Han menar
på att en politiker i USA kan vara driven av väldigt bra värderingar men om denne
person inte har nog med tillgångar så kommer personen i fråga aldrig att lyckas då det
kommer komma någon annan med mer pengar och köra förbi.
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Detta resonemang leder återigen in diskussionen på deltagarnas syn på verkligheten och
hur de ser på människans sätt att avverka naturens tillgångar i en alldeles för hög
hastighet.
“Det är ju folk fortfarande som är folkvalda som vägrar erkänna, ett helt parti vägrar
erkänna att global uppvärmning finns och jobbar emot allt som är smart bara för att
kolindustrin och allt sådant ger dem pengar. Alla är köpta. Jag gör mitt, ska jag göra
ett val, USA förstör det.” – Rolf, grupp 2
“Jag tycker det obehagligaste som jag har reagerat mest på sistone, är hur mycket vi
människor har förstört ekosystemet, jag såg en bild som kom upp i flödet på Facebook,
där det är fem vakter som vaktar den sista vita noshörningen som finns och så såg jag
för något år sedan att den sista vita tigern har blivit skjuten. Man frågar sig vad det är
som händer? Det finns 100 gorillor kvar och det blir tydligt för mig att vi plöjer ner
allt.” – Hans, grupp 2
“Man behöver inte gå så långt, det räcker med att titta häromkring. Hur hanterar vi vår
natur? Vi kastar allt, tar ingen hänsyn.” – Iris, grupp 2
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6. Vad innebär de värderingar och beteenden deltagarna har?
I detta kapitel presenterar vi våra analyser av resultatet i relation till studiens
teorigrund. Kapitlet är precis som i föregående kapitel indelat i fyra delar som är
presenterade i olika intervjuteman. Inledningsvis behandlar analysen deltagarnas
värderingar och beteende gällande bokning av hotell. Den andra delen tar upp hur
deltagarna värderar hållbarhet och hur de beter sig enligt sina värderingar. Den tredje
delen tar upp deltagarnas syn på begreppet CSR samt vad de anser att företagen ska ta
för ansvar för att avslutningsvis väva samman värderingar och beteenden vid
hotellbokning av mer miljövänliga hotellalternativ. Den avslutande delen går in på om
deltagarna kan se några kopplingar mellan hotell och hållbarhet, detta för att på så vis
skapa en uppfattning om hur hotell kan tänkas positionera sig hållbart i enlighet med
deltagarnas värderingar och beteenden.

6.1. Vad är viktigast vid hotellbokning?
Deltagarna lägger snabbt ribban för vad de anser viktigt vid bokning av hotell. Det är
framförallt priset som påverkar och detta märks även på hur de bokar då de flesta ofta
använder sig av tredjepartshemsidor. Genom användandet av dessa så kan deltagarna
jämföra det viktigaste för dem, priset. Vad kan då vara anledningen till att priset anses
vara viktigast? Aroean & Michaelidou (2014, s. 249, 251, 259) beskiver hur
konsumenter har ett känslobehov vilket innebär att de söker och uppskattar känslofyllda
situationer, de talar också om konsumentens pris-prestigekänslighet. Med det menas att
konsumenten förväntar sig att ju dyrare en produkt eller tjänst är, desto bättre blir den.
Författarna förklarar också att känslobehovet och pris-prestigekänsligheten påverkar
varandra och för att pris-prestigekänsligheten ska sjunka så måste känslobehovet fyllas
och konsumenten måste uppskatta och njuta av produkten eller tjänsten. Av
diskussionerna i fokusgrupperna att döma så har pris och läge den största inverkan på
bokningsförfarandet. Det känslomässiga bandet till hotellet uppstår troligtvis inte i
bokningssituationen utan senare vilket Iris också påtalar senare i diskussionen, hon vill
uppleva hotellet innan hon kan avgöra om andra attribut tilltalar henne mer. Med stöd i
detta anser vi att det kan vara en förklaring till våra deltagares värderingar kring pris
och därför segrar pris-prestigekänsligheten.
Ingen av deltagarna nämner hållbarhetsfaktorer som något av vikt vid bokning.
Öberseder (2011, s. 453) nämner även att företagets hållbarhetsarbete inte är det som är
det viktigaste i konsumtionsvalet, utan snarare pris och andra attribut. När diskussionen
väl riktas in på om deltagarna skulle kunna tänka sig att göra en del avkall såsom färre
handduksbyten så är de dock positiva till det. Vad vi finner intressant är att
bekvämligheten spelar större roll än vad deltagarna först ger sken av. Deltagaren Rolf
anser att bo på hotell på i varma länder utan luftkonditionering inte skulle fungera och
får i viss mån medhåll av de andra. De andra åtgärderna, påverkar inte deltagarna nog
mycket för att det ska bli obekvämt. Brist på luftkonditionering blir obekvämt, en
handduk som använts en dag mer är inte speciellt märkligt, det är som hemma. Att
deltagarna går med på att avstå endast de bekvämligheter som inte påverkar dem så
mycket anser vi kan kopplas till Kohlberg’s modell, där Mason & Simmons (2011, s.
162) säger att människor befinner sig i stadier som handlar om att de agerar moraliskt
rätt så länge de inte behöver göra avkall på egna intressen.
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Att deltagarna är så pass egoistiska samtidigt som de ändå försöker handla miljövänligt
när det är möjligt och anses korrekt enligt deras omgivning skulle då enligt Mason &
Simmons (2011, s. 163) innebära att de befinner sig i det pre-konventionella alternativt
det konventionella stadiet.
Att deltagarna inte tror på användandet av ett hållbarhetsfilter kan ha sin grund i vad de
anser är normalt. Då det i dagsläget inte finns något hållbarhetsfilter på bokningssidor,
vad vi vet, så kan det vara svårt att föreställa sig det och ses troligen inte som något
normalt. Rettie et al. (2014, s. 14) talar om vikten av att ett beteende ses om normalt och
för att hållbara inslag ska bli mer anammande så måste de också ses som normala och
något som “alla gör”. Detta styrks även av vad vi tidigare skrev om Solomon et al.
(2013, s. 529-530) som förklarar hur viktigt det är för individen att dennes handlingar
leder till en bättre social status och acceptans. Detta i sin tur för oss in på ett ämne som
har visat sig genomsyra hela resultatet, nämligen trovärdighet. Diskussionerna i
fokusgrupperna har till stor del handlat om vad som kan ses som normalt agerande och
beteende men deltagarna ger uttryck för att det också kan vara väsentligt hur trovärdiga
olika åtgärder är, som i detta fall, ett hållbarhetsfilter. Deltagaren Kalle menar att det
kan låta bra med ett filter men ställer frågan om hur trovärdigt det är om hotellen själva
bestämmer om de är passande för ett sådant filter. Thøgersen, Haugaard & Olesen
(2010, s. 1787) talar om hur eko-märkningar hjälper konsumenten att välja produkter
eller tjänster som är vänligare mot miljön samtidigt som märkningen är trovärdig. Med
det sagt och utifrån deltagarnas diskussion så skulle kunna tänkas att ett filter inte är
nog, utan att andra märkningar skulle vara av större vikt.

6.2. Vilka värderingar finns kring hållbarhet?
Under fokusgruppernas diskussioner gällande hållbarhet så går det att urskilja vissa
uppdelningar bland resultatet. De deltagare i fokusgrupperna som verkar ha fått en viss
förståelse för klimatförändringarnas påverkan också är de som ser hållbarhet ur ett
större perspektiv och som uttrycker oro inför framtiden. De deltagare som däremot inte
har en lika djup förståelse är de som fokuserar på sin omgivning och sin egen livsstil
och då har en mer optimistisk syn. Weber (2010, s. 332-333) menar att vi människor har
enklare att dra korrekta slutsatser om klimatförändringar om vi själva upplever deras
påverkan, och att det är mycket svårare att få en förståelse genom att endast läsa sig till
denna information. Vi kopplar denna delning av meningar till att vi i Sverige fortfarande
kan vara bekväma av oss då vi inte ställts inför klimatförändringar på samma sätt som
resten av världen. Många av oss har möjligheten att tillgodogöra oss den teoretiska
kunskapen men enligt Weber (2006, s. 105) så går vi i slutänden ändå på vår praktiska
kunskap, vår magkänsla.
Även diskussioner i fokusgrupperna tar upp denna problematik. Det talas om att något
hemskt måste hända i exempelvis USA, för att USA är ett så pass starkt land som inte
försvinner i bruset vilket andra mindre kraftfulla länder tenderar att göra. Men om
översvämningen av hela USA uteblir, hur går vi då tillväga för att förstå allvaret? Svaret
är utbildning enligt Santone (2003, s. 60-61) som påpekar vikten av utbildning för att
säkra framtiden. Genom att introducera utbildning inom hållbarhet redan tidigt i skolan
ska vi kunna förbereda de framtida generationerna inför utmaningarna som de kommer
ställas inför på grund av klimatförändringar. De ska lära sig hur de kan låta ett hållbart
tankesätt genomsyra sin vardag för att på så vis kunna hjälpa jorden att överleva.

36

Av fokusgruppernas diskussioner framgår det att valet av råvaror i form av livsmedel
samt resande är viktiga delar i deltagarnas liv och något som de i hög grad förknippar
med hållbarhet och påverkan av miljön. Deltagarnas tankar kring råvaror och resande
influeras av två huvudsakliga faktorer, trovärdighet och pris.
Vad gäller trovärdigheten så förklarar Pickett-Baker & Ozaki (2008, s. 282-283, 290)
hur viktigt det är att ta konsumentens värderingar i beräkning då värderingar och
känslor i stor grad påverkar konsumentens köpbeslut. Författarna förklarar även att de
konsumenter som har mer hållbara inslag i sin livsstil och som väljer att konsumera
exempelvis ekologiska varor också har en högre förväntan på varornas standard än de
konsumenter som inte är lika miljömedvetna. Om vi kopplar detta till resultatet där
Anders ifrågasätter huruvida ekologisk sparris från Argentina jämfört med
närproducerad svensk sparris kan ses som miljömedveten. Deltagarna påtalar här att
trovärdigheten tynar på en sådan vara, för de undrar hur det kan vara ekologiskt om det
transporteras över hela jorden. I enlighet med vad Pickett-Baker & Ozaki säger anser vi
att det då inte är konstigt att det hos Anders och de andra deltagarna uppstår en märklig
känsla och skepsis.
Trovärdigheten påverkar också valet av färdmedel vid resor. I resultatet påtalar Kalle
vid ett flertal tillfällen det opålitliga järnvägssystemet i Sverige och får medhåll av de
andra deltagarna. I resultatet kan vi vidare se att för att deltagarna skall välja tåg före
flyg så behöver tågens rykte och pålitlighet förbättras så att de fungerar bättre, och
dessutom så behöver priset vara fördelaktigt. I dagsläget så anser deltagarna att flygets
pris och pålitlighet är bra nog att de personligen inte gynnas av att ta tåget.
Värt att nämna är också att pengar inte är det enda som deltagarna anser sig spara utan
även tid. Deltagaren Anders skulle åka till Östersund i arbetssyfte och hade att välja på
att ta tåget kvällen innan mötet eller att ta flyget samma dag. För att inte tappa tid med
familjen så valde han att ta flyget istället trots att han ville resa mer miljövänligt. Även
detta går att koppla till Aroean & Michaelidou (2014, s. 259) vinkel om prisprestigekänslighet kontra känslobehov. Att inte vara säker på huruvida tåget kommer
vara i tid eller ens transportera en hela vägen väcker tvivel och ger knappast skäl till
någon större glädje. Därför vinner pris-prestigekänsligheten och valet faller på flyget
istället.
Ett ämne som diskuterats mycket i fokusgrupperna är konsumtion. Sanna uttrycker sin
oro för att de unga i samhället inte ser konsekvenserna av sin konsumtion, de förväntar
sig att kunna byta telefon varje år när den nya modellen börjar säljas. Deltagarna ger
också uttryck för att de unga idag inte vet vad ekologi eller hållbarhet är. Detta får oss
att fundera över hur skolans utbildning är upplagd inom området. På skolverkets
hemsida går det att i kursplanen för ämnet biologi läsa följande för årskurs 4-6:
“Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en
hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och
rening av vatten och luft.” (Skolverket, 2015)
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Vad gäller årskurs 7-9 nämns det även i deras kursplan att hållbar utveckling skall vara
en central del i utbildningen, då på följande sätt:
“Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som
konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.”
(Skolverket, 2015)
Skolverket uppger i kursplanen för biologi att hållbarhet skall vara ett centralt begrepp i
grundskolans utbildning, trots detta ser våra deltagare problem med att ungdomar idag
inte vet nog om ämnet. Enligt oss tyder det på att skulle finnas utrymme för och ett
behov av mer utbildning till dagens skolungdomar om hållbar utveckling. Detta styrker
vi med vad Santone (2003, s. 60-61) säger om att utbildning är det som krävs för att
ändra beteendet mot ett mer hållbart samt Bruntlandrapporten (WCED, 1987) som
menar att hållbar utveckling innebär att jorden även skall räcka till framtida
generationer.
Fokusgruppernas diskussioner visar även på en form av glapp kopplat till konsumtion.
Deltagarna påtalade det faktum att de till stor del är medvetna om vikten av att ändra sitt
beteende till ett mer miljövänligt men att när de väl står i exempelvis mataffären så är
det lätt att frångå de värderingarna och köpa det som en är mer bekant med en som
kanske inte är lika miljövänligt. Att agera enligt ens personliga vanor är något som
Jansson, Marell & Nordlund (2010, s. 365) tar upp och det faktum att det är svårt att
bryta dessa vanor. Det är vanorna som ligger till grund för att det uppstår ett glapp
mellan ens värderingar och beteende. Davari & Strutton (2008, s. 583) tar också upp
detta ämne och anser först och främst att de flesta konsumenter inte är speciellt oroliga
för sin livsstils påverkan på miljön idag vilket är något som behöver tas med i
beräkningen när glappet mellan värderingar och beteende skall förebyggas.
Anders nämner en annan aspekt av den utveckling som skett vad gäller våra
konsumtionsvanor. Han berättar om sina föräldrar som han idag nästintill skäms över
vad gäller deras enligt honom överdrivna konsumtionsvanor. Vi har tidigare nämnt Belz
& Peattie (2012, s. 121-123) och deras syn på hur mängden av konsumtion påverkar
individen. De hävdar att konsumtion upp till en viss nivå förhöjer känslan av
levnadsstandard men att den känslan också tenderar att stagnera efter ett tag, dels för att
mer pengar och högre konsumtion inte höjer känslan av tillfredsställelse i all oändlighet
men också för att allt inte kan köpas för pengar. Sheth et al. (2011, s. 21, 28) förklarar
att medveten konsumtion vänder fokus så att omtanken för en själv, ens omgivning och
naturen ökar och på så vis skapar ett mer medvetet beteende som huvudsakligen fylls av
måttlighet. Att konsumera måttligt behöver inte innebära att man gör stora avkall i sin
livsstil och slutar att konsumera helt och hållet. Det handlar snarare om att du som
individ ska hitta en nivå av konsumtion som får dig att må bra.
Anna målar upp en bild av ekologiska och hållbara produkter, och hon menar att
förpackningar ibland är lite för blanka och lovande för att det ska vara trovärdigt.
Trovärdigheten hos en produkt är något som Peattie (2001, s. 196) tar upp och vikten av
att konsumenten ska uppleva att produkten är miljövänlig. Även om konsumenten
värderar miljövänliga produkter som något bra så kommer denne att välja bort dessa
produkter om de inte är fördelaktiga nog. Grundat på vad Anna säger blir trovärdigheten
lidande, produkten tappar sina fördelar och Anna gör ett annat val av produkt som hon
är mer bekant med.
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I kölvattnet av diskussionen kring konsumtion ger deltagarna en till viss del nedstämd
bild av framtiden. Maja tror att något hemskt i ett stort land som exempelvis USA måste
ske för att världen skall börja agera och får medhåll från Anders. De talar om det faktum
att Sverige känns för litet som land för att kunna påverka och förändra. En koppling som
vi anser kan göras är till Weber (2010, s. 336, 339) som berättar om hur amerikanernas
oro för klimatförändringar har sjunkit de senaste åren och att andra ämnen som ekonomi
och terrorism har en betydligt större roll hos såväl den amerikanska regeringen såväl
som hos det amerikanska folket. Weber säger sedan att det är hög tid för ett ingripande
som informerar om hur vi kan agera för att motverka klimatförändringar. Hon påtalar
dock att det är viktigt att inte glömma bort andra risker som rör exempelvis politik eller
ekonomi, vilket kan ske om fokus enbart läggs på just klimatförändringar. Slutligen så
hävdar Weber att vi bör dra klimatförändringarna närmare oss i tiden, det fungerar inte
att skjuta på dem in i framtiden. Utifrån vad Maja och Anders sa om att exempelvis
USA måste öppna ögonen anser vi att det finns en koppling till Webers slutsatser.
USA:s medvetenhet har sjunkit och måste återigen stiga, precis som Maja och Anders
påstår.

6.3. Vilket ansvar har hotellen?
Deltagarna i fokusgrupperna säger att de förväntar sig av företagen att de tar sitt ansvar
och att de inte har något val, samtidigt tyder diskussionerna på att de själva inte kan
tänka sig ta ett eget ansvar i själva processen. Deltagaren Ellinor ger ett exempel på
detta när hon säger att hon förväntar sig att hotellen tar ett stort miljöansvar men hon
säger också att hon inte vill bli uppmanad att göra ett aktivt val när det kommer till
vilket miljöarbete hotellen skall utföra. Ellinor själv säger att hon skulle få skuldkänslor
om hon tvingades till ett aktivt val och väljer därför bort det. Här återknyter vi till den
tidigare diskussionen kring Kohlberg’s modell där vi menar att deltagarna befinner sig i
de pre-konventionella alternativt det konventionella stadiet enligt Mason & Simmons
(2011, s. 163, 168). Författarna talar nämligen vidare om hur det finns ett samband
mellan dessa stadier och intresset i företags ansvarstagande. Det pre-konventionella
stadiet innebär att människor med största sannolikhet kommer att engagera sig mindre i
CSR då de endast intresserar sig för vad de själva får ut av sitt engagemang.
Wells et al. (2011, s. 811) talar som tidigare nämnt om hur svårt det kan vara att
marknadsföra specifikt miljöarbete då informationsflödet då blir än mer komplext och
svårförståeligt för konsumenten än vad det redan är från början. Även Öberseder (2011,
s. 449-450) talar om problematiken som ligger bakom varför konsumenter inte förstår
sig på hållbarhetsarbetet. Hon hänvisar till att det de senaste åren funnits ett ökat
intresse i företagens hållbarhetsarbete men att det trots detta spelar en minimal roll i
konsumenters val av köp. Enligt våra resultat handlar det om att hållbarhetsarbetet inte
är trovärdigt, framförallt när det benämns som CSR. Som fokusgruppernas diskussioner
tyder på så är CSR ett så komplext och stort begrepp som är svårtolkat vilket tyder på
att företagen förstör för sig själva. Det som egentligen ska vara ett verktyg att
sammanbinda olika viktiga aspekter inom företagande blir istället ett onödigt ont som
inte fyller sin funktion fullt ut. Som Öberseder (2011, s. 450) förklarar så behövs CSRarbetet för att i sin tur kunna stärka förståelsen för vad det är och att det finns. Detta går
också i enlighet med delar av fokusgruppernas diskussioner, nämligen att deltagarna
efterfrågar att miljöarbetet måste synas tydligare och förståelsen för hur och varför
företag arbetar med dessa frågor måste spridas till allmänheten. Återigen så tyder det på
att är det en fråga om att utbilda och informera för att öka individens medvetenhet.

39

Diskussionerna i fokusgrupperna tyder på en medvetenhet kring att hotellboendet för
det mesta är sammanhängande med en resa, det ifrågasätts hur hotellens miljöarbete ska
ses som trovärdigt när det egentligen uppmuntrar till resande och därmed transport. Här
ser vi en stark koppling till greenwashing, vilket enligt Belz & Peattie (2012, s. 216218) handlar om hur företag framställer sig vara miljövänliga i sin marknadsföring men
att intresset för att rädda världen egentligen inte är så stort samt att i vissa fall själva
produkten inte är miljövänlig i sig. Något som uppmuntras i fokusgruppernas
diskussioner är att för att göra marknadsföringen mer trovärdig skulle hotellen erbjuda
en rabatt om gästen anlände med tåg då detta faktiskt skulle vara ett mer miljövänligt
alternativ även i resandet. Som Belz & Peattie (2012, s. 218) förklarar så ökar vikten i
att vara tydlig i informationen samt trovärdig mot kunden när nu konsumenter blir mer
och mer ifrågasättande till miljövänliga produkter. Som deltagarna även tidigare påtalat
så skulle här en universell märkning vara en möjlighet att skapa denna trovärdighet.
I resultatet har diskussionerna även tagit en annan riktning vad gäller ansvar och
beteende. En sak som deltagarna tagit upp är möjligheten till subventionering av
hållbara och ekologiska produkter. Vi har tidigare diskuterat vilken roll utbildning
skulle kunna spela för att öka medvetenheten men deltagarna lyfter även frågan i en
annan riktning åt ett mer politiskt håll. Av deltagarnas åsikter att döma kan det behövas
en auktoritet som anger vad vi själva ska göra i och med att vi själva inte upplever
klimatförändringarna i speciellt stor utsträckning. De menar att utan riktlinjer och
bestämmelser från politisk nivå kommer vi kanske inte att ändra beteendet själva,
åtminstone inte innan det är för sent. Detta är något som till viss del styrks av Davari &
Strutton (2008, s. 571-572) på så vis att de förklarar att om konsumenten inte har ett
stort intresse i miljömedvetenhet och hållbarhet så kommer de heller inte vara lika måna
om jordens miljö för kommande generationer.

6.4. Hur fungerar hotellbokning och hållbarhet tillsammans?
Utifrån fokusgruppernas diskussioner kan vi se att när hotellbokning och miljöarbete
vävs samman finns det en begränsad kunskap om vad hotell faktiskt gör för att vara
hållbara. En förklaring till detta skulle kunna vara att hotellverksamheten är en tjänst
och tjänster enligt Zeithaml (1981, refererad i Fahy & Jobber 2012, s. 174-175) är
komplexa då de produceras och konsumeras samtidigt, konsumenten måste utifrån den
information den får bilda sig en uppfattning om hur produkten är. Vidare tänker vi att
förklaringen handlar om att när hotellen marknadsför sig som miljövänliga så anses det
för många i dagsläget som något onormalt. Som Rettie et al. (2014, s.13) förklarar så
väljer konsumenter att köpa produkter som i deras ögon anses normala, detta försvårar
för de miljövänliga, “gröna”, produkterna att bli valda. Detta styrks ytterligare av våra
resultat där det framgår att för “gröna” produkter är något som avskräcker deltagarna,
där Rolf uttrycker att ett hotell med lakan av hampa inte är intressant för honom.
Fahy & Jobber (2012, s. 126) beskriver att positionering är en del av ett företags
marknadsföring och kan definieras som: sättet på vilket ett företags erbjudanden
designas så att de uppfattas som meningsfullt och tydligt av målgruppen. Belz & Peattie
(2012, s. 159) talar om strategier som kan möjliggöra för företagen att positionera sig
som miljövänliga alternativ.
En av strategierna som Belz & Peattie (2012, s. 160) nämner går kort och gott ut på att
inte förmedla de miljövänliga fördelarna alls. Att företag ibland väljer denna strategi
beror till stor del på konsumenters skepsis.
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Misstänksamheten kan bland annat bero på att kunden inte litar på att företaget drivs av
“rätt” saker, att produkten kommer vara sämre för att den är miljövänlig eller för att de
är skeptiskt inställda överlag till miljö- och socialt vänliga produkter. Denna strategi
skulle enligt resultatet i studien kunna vara en möjlighet för hotellen att fokusera på.
Deltagarna Ellinor och Iris nämner att miljöarbetet inte nödvändigtvis är intressant vid
bokningstillfället utan det är en faktor som är viktigare vid själva vistelsen och som de
själva vill uppleva.
En annan strategi enligt Belz & Peattie (2012, s. 160) handlar om att lägga lika mycket
tonvikt på utförande, pris och miljövänliga fördelar. Det är då inte enbart en fördel som
lyfts fram utan flertalet som till exempel pris, funktion och hur bra produkten är för
miljön.
Vidare säger deltagarna Rolf och Anna att de skulle vilja att hotellen upplyser gästerna
om sitt miljöarbete och uppmuntrar dem till att göra ett aktivt val vad gäller dessa
åtgärder. Fokusgruppernas diskussioner visar på att deltagarna upplever miljövänliga
produkter som något dyrt och mindre bra. Vår beräkning från ZeroMission (2015), som
visar att en klimatkompensation skulle drygt kosta 10 kronor per natt inklusive mat
förvånar deltagarna och ingen har något emot ett så lågt tilläggspris, som Anders säger,
“det är bara att slänga på”. Utifrån resultaten, hotellens egna intressen och tidigare
studier skulle denna strategi eventuellt kunna vara det mest rätta alternativet för hotellen
att positionera sig på. Denna strategi skulle eventuellt kunna vara en möjlighet även för
att förbättra synen kring miljövänliga produkter i framtiden. Rettie et al. (2014, s. 15)
förklarar vikten av att göra de miljövänliga aspekterna till något som alla förstår och ser
som normalt. Marknadsföring kan användas som ett verktyg för att normalisera
miljövänliga produkter och på så vis förändra de sociala värderingarna kring dessa
produkter. Med stöd i ovanstående skulle hotellen genom att integrera sitt miljöarbete i
marknadsföringen samtidigt som de uppfyller konsumentens krav kring pris och
funktion så har de en möjlighet att både påverka processen till att göra det miljövänliga
mer normalt samt att sudda ut bilden kring att miljövänligt måste vara dyrt och av sämre
kvalité.
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7. Vad säger då studien?
I detta kapitel avser vi besvara studiens problemformulering samt återkoppla till
studiens syfte som vi åter presenterar nedan.
Vilka värderingar har konsumenter kring hållbarhet generellt och hur relaterar
dessa värderingar till beteendet gällande bokning av hotell i synnerhet?
Vi ville utifrån frågeställningen söka förståelse för individers värderingar och
beteenden vid bokning av hotell. Vidare undrade vi vad som skulle kunna motivera
gäster att välja mer miljövänliga boendealternativ och hur, utifrån gästens
värderingar, hotellen bör positionera sig.

7.1. Vilka är våra slutsatser?
I analysen av vårt resultat kan vi se att det bland de flesta deltagarna finns en vilja att
agera mer miljövänligt men att det inte nödvändigtvis är fallet när det kommer till själva
agerandet. Att vi agerar annorlunda än vad vi säger att vi skulle göra handlar enligt
Davari & Strutton (2014, s. 563-564) om att vi människor i slutändan baserar vårt
agerande på våra egna behov. Vidare finns det tendenser i fokusgruppernas diskussioner
som vi tolkar som att för att ett hotells arbete inom hållbarhet ska fungera behöver fyra
faktorer uppfyllas. Arbetet skall vara Givande för gästen, Trovärdigt, Påtagligt och
Utbildande.
Det framgår att deltagarna inte har något större intresse i att boka miljövänliga
alternativ, de förknippar nämligen detta med att det skulle vara dyrt samt leda till sämre
kvalité. Det absolut viktigaste för deltagarna vid hotellbokning är nämligen pris, läge
och även kvalité i viss utsträckning. Här ser vi en koppling till Davari & Strutton (2014,
s. 563-564) som förklarar att konsumenter väljer det alternativ som främjar dem mest
och som innebär minst personlig kostnad.
Vidare styrks dessa värderingar också av Kohlberg’s modell som enligt Mason &
Simmons (2011, s. 163) menar på att människan i det pre-konventionella stadiet gör det
som är mest fördelaktigt för individen. Att resultatet tyder på att deltagarna befinner sig
i det pre-konventionella stadiet kan också enligt Mason & Simmons (2011, s. 163)
innebära att deras personliga ansvarstagande i konsumtionssammanhang inte är särkilt
stark. En lösning för att ändra inställningen skulle enligt Wells et al. (2011, s. 811) vara
genom att konsumenten får känna att dennes val av produkter är något som påverkar
företaget. Vi menar att om gästen vill kunna filtrera sina bokningsalternativ genom att
använda ett hållbarhetsfilter och hotellet är villig att agera enligt gästens önskemål så
skulle det leda till att gästen upplever att de har en påverkan på vad som sker i företaget.
Vi frågade deltagarna om deras livsstilar ur ett hållbarhetsperspektiv och i resultatet kan
vi se tendenser av detta på så vis att de hållbara inslagen som de har passar
priskänsligheten och är mest fördelaktig för dem vad gäller tid och komfort. Anders
nämner till exempel att han samåker så mycket det går, vilket sparar bränsle och därmed
pengar. Men han menar också att han är för bekväm i många lägen och inte vill ödsla
onödig tid.
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Genomgående i resultaten kan vi se att bristen på trovärdighet är ett tema, deltagarna
tenderar att inte tro på det som marknadsförs som miljövänligt. Det talas både om att det
saknas standarder som är tydliga och förståeliga för gästen samt att det är svårt att sätta
en hotellvistelse i relation till det miljövänliga då det trots allt handlar om att resa och
därför uppmuntrar till att använda miljöbovar för att transportera sig. Vad gäller de
standarder som efterfrågas talar Thøgersen et al. (2010, s. 1787) om att genom att
använda specifika eko-märkningar i sin marknadsföring underlättar detta för
konsumenten att hitta rätt bland alla de varor och tjänster som finns på marknaden. Om
det finns en enhetlighet så kan detta också leda till att trovärdigheten blir bättre. Att en
ett mer miljövänligt hotell egentligen förknippas med greenwashing, då de uppmuntrar
till transport som deltagarna anser vara en av de större miljöbovarna, är så klart något
som måste tas i beaktning. I resultatet kan vi se att det finns en antydan till att om
hotellen skulle uppmuntra gäster att använda rätt slags transportmedel, i detta fall tåg, så
skulle gästen uppfatta hotellets hållbarhetsarbete som mer trovärdigt än tidigare. Vikten
av att vara trovärdig beskriver Pickett-Baker & Ozaki (2008, s. 282-283) som att de
värderingar och känslor som konsumenten har kommer att påverka denne i sina val av
köp.
I resultatet talas det om påtaglighet samt uttrycks att deltagarna skulle vilja veta att
hotellen arbetar med hållbarhetsfrågor, det framgår dock även att det inte ska vara för
komplicerat att förstå. Det som känns igen och läggs märke till idag är de mer fysiska
bevisen för hållbarhetsarbete vid en hotellvistelse såsom handduksbyten eller ekologisk
frukost. Däremot är deltagarna överens om att detta inte är något de tänker på vid själva
bokningen av hotell. Vid frågan om ett miljöfilter på bokningssidorna skulle underlätta
och vara ett alternativ för att välja ett mer miljövänligt hotell visar resultaten att detta
inte skulle vara av intresse. Det skulle endast vara intressant för att se hur mycket
priserna skiljer. Att det finns ett problem med påtagligheten i tjänsteföretag talar
Zeithaml (1981, refererad i Fahy & Jobber 2012, s. 174) om, detta då gästen inte kan
testa varan i förväg eller ta med det hem för att utvärdera den. Thøgersen et al. (2010, s.
1788) menar även här att lösningen skulle kunna vara eko-märkningar för att göra det
enklare för konsumenten att förstå vad tjänsten är och på vilket sätt de ser till att vara
miljövänliga.
Petter Stordalen, VD för hotellkedjan Nordic Choice, kommer på tal i båda
intervjugrupperna och blir omnämnd som udda, det diskuteras att det inte går att ta ett
miljöansvar samtidigt det ska tjänas pengar. Att de miljövänliga alternativen idag ännu
ses som onormala, dyra och att de skulle ha en negativ påverkan på bekvämligheten är
något som behöver ändras. Rettie et al. (2014, s. 14-15) talar om hur marknadsföringen
kan användas för att förändra detta synsätt om att miljövänligt är annorlunda och
konstigt, genom att utbilda samhället till att självklart välja de "gröna" alternativen
framför de andra. Normaliseringen av de miljövänliga produkterna är ett måste för att
kunna nå den stora marknaden istället för bara ett begränsat kundsegment. Solomon et
al. (2013, s. 530) talar om vikten att stärka den hållbara konsumtionens anseende i
samhället för att fler ska kunna och vilja anamma samma beteende då det annars inte
ger de tillräckligt med individuella fördelar.
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7.2. Studiens praktiska bidrag: Hur ska hotellen positionera sig?
En av de saker som vi ämnade undersöka i denna uppsats var hur hotellen skall
positionera sig för att visa upp sitt hållbarhetsarbete på ett sätt som gynnar dem mest.
Bortsett från att deltagarna värderar pris, läge och kvalitet högst har vi upptäckt
följande: Hållbarhetsarbetet skall vara Givande för gästen, Trovärdigt, Påtagligt och
Utbildande. Vi vill utifrån dessa fyra ledord ge några praktiska råd.
Utifrån deltagarnas diskussioner och vårt resonemang är vår första rekommendation att
hotellen erbjuder hållbarhetsåtgärder som är enkla för gästen att förstå och ta på. Ett
exempel på detta är lånecyklar som bjuder in gästen till att på ett hållbart sett
transportera sig. Vi anser dock att det är viktigt att dessa erbjudanden syns ordentligt,
redan vid bokningsförfarandet så att gästen redan då kan ta ställning till det och se vilka
fördelar en lånecykel innebär. Fördelar som vi anser skall belysas är att gästen inte
behöver leta efter parkering, slipper parkeringsavgifter och drivmedelskostnader samt
får se staden denne besöker ur ett nytt perspektiv. Huvudsakligen skall det framgå hur
bra det är för gästen, att det är för miljön kommer som en bonus.
En annan sak vi vill rekommendera gäller trovärdigheten. Om du som hotell erbjuder en
produkt som är märkt som ekologisk eller hållbar så måste det framstå som trovärdigt.
Står det exempelvis på hotellets hemsida att frukosten är gjord på ekologiska råvaror
med exotisk frukt, vilket skulle innebära frukt från andra sidan jorden, kan det skapa en
skev bild hos gästen då ekologiska råvaror är starkt förknippade med närproducerat. Vi
anser att för att skapa en trovärdig bild av att vara hållbar så kan det var att strunta
apelsinjuicen som transporterats långt och istället erbjuda exempelvis äppeljuice från
Sverige.
Hållbarhetsarbetet måste vara noga uttänkt och genomsyra hela verksamheten för att
gästen ska finna det trovärdigt och värdera det högt nog för att det i framtiden skall
kunna bli en viktig faktor vid bokning. Genom att låta hållbarhetsarbetet genomsyra
verksamheten kan en plattform skapas som verkar utbildande för både personal och
gäster. Det handlar om att visa på vilken inverkan individens handlingar har. Vi är väl
medvetna om hotellens verksamhet till stor del styrs av ekonomiska aspekter vilket även
har en inverkan på våra rekommendationer. Vi rekommenderar att väva in det hållbara i
det befintliga tjänstepaketet med lösningar av den mindre skalan. Rekommendationerna
är kanske inte ultimata för att rädda världen men är en knuff i rätt riktning. Precis som
Rettie et al. (2012, s. 420-421) skriver handlar det om att arbeta långsiktigt för att
normalisera ett hållbart beteende.
För oss är det viktigt att belysa detta ämne och påpeka vikten av att hotellen tar ställning
för och aktivt arbetar med dessa frågor och vi håller till fullo med om ett citat som FN:s
generalsekreterare använt sig av, återgivet i The Stanford Daily (2013).
”There can be no plan B because there is no planet B” – Ban Ki-Moon
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8. Vilka är de etiska och samhälleliga aspekterna?
Hållbarhet och jordens välmående är något som vi känner starkt för. Det är tydligt att
meningarna inom forskningen går isär om hur vi ska kunna “rädda världen”, men vi
menar att istället för att vänta på fler katastrofer som ska öppna människors ögon så
kanske det ändå finns en möjlighet att påverka beteenden redan tidigare, vilket vi
styrker med Santone (2008, s. 60-61) som hävdar att utbildning och upplysning är det
första steget på vägen.
Skolverket (2015) uppger i kursplanen för biologi att hållbarhet skall vara ett centralt
begrepp i grundskolans utbildning, trots detta ser våra deltagare och vi problem med att
ungdomar idag inte vet nog om ämnet. Det verkar ha uppstått ett glapp någonstans på
vägen och det skulle kanske behövas mer tid inom skolan för ämnen som behandlar den
hållbara utvecklingen. Bruntlandrapporten (WCED, 1987) som vi nämnt tidigare påtalar
just det faktum att jorden och dess resurser skall räcka till framtida generationer. Enligt
oss är det dagens skolbarn- och ungdomar som är framtiden, därför anser vi att det är
viktigt att de får den kunskap som krävs.
När vi hör hur mycket pengar som läggs på reklam varje år blir vi något provocerade då
för majoriteten av företagen det främst handlar om hur de kan lura på konsumenten nya
produkter. Vi lever i en tid där konsumtion är en stor del av våra liv. Thorbjörn Sprängs
skriver i DN (2015) om hur julhandeln slår nya rekord varje år, 2014 julhandlade vi för
knappt 70 miljarder kronor, detta trots att vi lever i värld där somliga knappt har pengar
till att försörja sin familj. Det finns enligt FN:s livsmedelsprogram (WFP, 2015) nog
med mat för att försörja hela världen men trots detta så går 870 miljoner människor
hungriga samtidigt som svenskarna enligt Naturvårdsverket (2014) slänger 26 kg mat
per år. Det skall då tilläggas att den maten som vi slänger oftast inte är undermålig utan
fortfarande brukbar. Detta är indikatorer på att människor är självisk i sin konsumtion
och ignorerar de konsekvenser som agerandet har på andra människor och jordens
miljö. Det blir då en fråga om vem det är som egentligen ska ta ansvaret.
Ett svar skulle kunna vara företagen. Vi har i uppsatsen diskuterat företagens
ansvarstagande i form av CSR och talat om hur de kan positionera sig för att kunna
framställa miljöansvaret som en positiv aspekt. Att erbjuda människor mer miljövänliga
alternativ och se till att företagen tydligt integrerar ett miljötänk i verksamheten är ett
steg i rätt riktning och kan även hjälpa företaget att lyckas enligt Martinez et al. (2013,
s. 365-367). Samtidigt kan det diskuteras att det uppstår ett etiskt problem när företagen
arbetar med att framhäva de positiva miljöaspekterna i en produkt och sedan använder
detta för att uppmuntra till ännu mer konsumtion. Detta är något som våra deltagare i
fokusgrupperna även belyser som en kontroversiell aspekt vad gäller hotellboende och
miljötänk. De påtalar nämligen att hotellboendet innebär att gästen måste ta sig dit
vilket innebär transport och därmed koldioxidutsläpp som skadar miljön. Detta är något
som hotellen bör ta ställning till och enligt våra deltagare fundera över om det finns
vägar att uppmuntra gäster till att välja mer miljövänliga alternativ genom att
exempelvis erbjuda rabatter på boende för de som anländer med tåg.
Ett annat svar på vem som ska ta ansvar skulle kunna vara konsumenten. Vi har tidigare
i uppsatsen tagit upp begreppet medveten konsumtion som enligt Sheth et. al. (2011, s.
21, 28) innebär att konsumera på ett sätt som gör oss och vår omgivning gott istället för
att pressa oss till att följa trender och sociala normer.
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Genom att öka medvetenheten kring hur och vad vi handlar kan kanske insikten nås om
att vi inte blir lyckligare av att konsumera mer.
Tvärtom så är personliga relationer och utbyten minst lika viktiga för att vi ska vara
lyckliga men det är inget som kan köpas för pengar. Detta samband tycker vi är viktigt
att belysa. Vi tror att om fler människor anammar den medvetna konsumtionen och det
faktum att pengar inte kan köpa allt så kan det i slutänden leda till ett lyckligare folk
samtidigt som vi konsumerar mer miljömedvetet och hjälper till att skapa en trygg
framtid för kommande generationer.
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9. Hur kan ämnet tas vidare?
För framtida forskning finns det mycket att utveckla. Sheth et al. (2011, s. 27) talar om
att beteenden behöver ändras för att djupa förändringar i våra konsumtionsbeteenden
ska kunna ske men forskningen går inte så djupt in på hur dessa beteenden ska ändras.
Som våra deltagare diskuterar och som det egentligen inte finns några svar på är
huruvida människans beteenden ska ändras. Deltagarnas meningar går isär kring detta
då en del upplever att vi människor behöver tvingas till förändring medan de andra
deltagarna upplever att de vill kunna välja själva, vi menar här att det skulle vara
intressant att fördjupa sig kring huruvida det ska lagstadgas eller om individen ska styra
i vilken takt en sådan beteende förändring ska ske.
En annan intressant inriktning på ovanstående tanke är något som Weber (2006, s. 116)
har påbörjat och gäller det faktum att ett första steg mot att bli mer miljömedveten kan
vara lätt att ta för individen men att komma vidare i sin miljömedvetna utveckling är
svårare. Detta är också något som våra deltagare uttrycker, de källsorterar men har
svårare att vidta åtgärder på andra plan, inom exempelvis inköp av råvaror eller
transport. Så ännu en gång vore det intressant att undersöka vad som kan göras för att
komma vidare.
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10. Sanningskriterier
Bryman (2008, s. 351-353) beskriver att det finns olika kriterier som måste uppfyllas i
bedömningen av en kvalitativ undersökning, nämligen tillförlitlighet och äkthet. En del
av problematiken i att bedöma kvalitativa undersökningar ligger i att våra tankar bygger
på den sociala verkligheten vi befinner oss i. Eftersom verkligheten är varierande för
olika individer samt att resultatet behöver tolkas kan en obalans skapas mellan vad som
sägs och vad som uppfattas.
Sanningskriteriet Tillförlitlighet består av 4 delkriterier: Trovärdighet, Överförbarhet,
Pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Bryman (2008, s. 354) talar om
vikten att följa befintliga regler för hur forskningen ska gå till samt att säkerställa att det
som forskaren tolkat från intervjuerna går i enighet med hur deltagarna menade det.
Detta ska göras för att skapa en trovärdighet i resultatet. I vår studie har vi varit
noggranna med att följa de regler som finns, så som att säkerställa att deltagarna deltar
frivilligt samt att deras svar har behandlats konfidentiellt. Vi använt två stycken
inspelningsverktyg för att säkerställa att vi får med allt som sägs och därmed en
säkerhet att vi spelat in allt som har sagts, vilket leder till att vi inte glömt bort eller
kunnat förvränga det som sagts. Vi har dessutom sett till att följa upp alla oklarheter
med följdfrågor så som “menade ni såhär?”, vilket vi gjorde för att säkerställa att vi
uppfattat svaren på rätt sätt.
Vidare talar Bryman (2008, s. 355) om bedömningen av hur överförbara resultaten är
på andra miljöer och situationer genom att ge bedömaren tillräckligt med information
om den undersökta sociala verkligheten. Om vi i vår studie hade hållit intervjuerna vid
annat tillfälle med andra deltagare så är det troligt att svaren inte hade varit desamma,
de kanske hade följt ett liknande mönster men inte varit exakt samma. Vi har varit
noggranna med att hålla båda fokusgruppsintervjuerna lika vad gäller lokal, tid, fika och
intervjufrågor. Genom att vara konsekventa med dessa attribut ville vi säkerställa att
deltagarna åtminstone inte påverkas av detta i sina svar.
När vi vidare talar om pålitligheten i en undersökning så beskriver Bryman (2008, s.
355) vikten av att presentera och granska alla stegen i forskningsprocessen. I vår studie
har vi varit noggranna med att förklara alla beslut som tagits, alla val som gjorts och vi
har i största mån förklarat varför. Som Bryman (2008, s. 253) vidare förklarar så kan
denna processgranskning stärkas av att låta någon utomstående läsa igenom och granska
att inget har lämnats oklart. Vi har bett två personer gå igenom arbetet och ge feedback
på bland annat denna del, vi ville därmed säkerställa att eventuella brister skulle komma
fram och åtgärdas.
Avslutande talar Bryman (2008, s. 355-356) om delkriteriet möjligheten att styrka och
konfirmera som handlar om att forskaren försöker säkerställa att studien genomförts
utan att medvetet ha låtit studien påverkats av egna värderingar. Vi har genomgående
under studiens gång försökt att behandla materialet så värderingsfritt som möjligt. Detta
gjordes genom att skriva ett manus för fokusgruppsintervjuerna samt spela in
diskussionerna som uppstod. Vi tror att vi med hjälp av manuset kunnat styra
intervjuerna utan att ha inflikat egna tankar och värderingar och på så vis undvikit att
deltagarna inte svarar enligt deras egna åsikter. Att vi spelat in intervjuerna tror vi har
lett till att bearbetningen kunnat vara mer objektiv då vi inte behövs tolka eventuella
anteckningar utan kunnat lyssna till det som sagts. Som tidigare nämnts så ställde vi
även följdfrågor som gör att det blivit mer tydligt vad som deltagarna velat få sagt utan
att vi kan tolka utifrån våra egna värderingar.
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Det andra huvudkriteriet inom kvalitativa undersökningar är enligt Bryman (2008, s.
356), äkthet och för att fylla detta kriterium är det viktigt att en rättvisande bild ges av
studien. Vi anser att vi har fokuserat på att ge utrymme för alla deltagares åsikter och
tankar som de delade med sig av under fokusgrupperna vilket vi hävdar ger en
rättvisande och äkta bild av vårt resultat. Bryman (2008, s. 357) talar också om
autencitet som en del inom äkthetskriteriet och menar då på att deltagarna genom att
delta i undersökningen får större förståelse för dels sin egen syn på ämnet men även för
de andra deltagarnas åsikter och tankar. Vår uppfattning är att autencitet har uppnåtts då
deltagarna i diskussionerna gett varandra utrymme att redogöra sina åsikter och på så
vis också ökat sin kunskap om andras syn på omvärlden relaterat till hållbarhet och
hotellbokning.
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Bilagor
Bilaga 1.

Hej!
Vi är två studenter vid Umeå Universitet som vill bjuda in dig som deltagare till en
fokusgrupp.
En fokusgruppsundersökning kan förklaras som en gruppintervju där deltagarna
diskuterar kring ett givet ämne.
Syftet med vår undersökning är att se på hur individer känner och tänker samt
identifiera vilka inställningar och attityder som finns vid hotellbokning och koppla dem
till hållbarhets- och miljöarbete. Resultaten kommer sedan att sammanställas i vår
kandidatuppsats.
Vi skulle vilja be dig att delta i den här fokusgruppen som kommer ta drygt 1 timme och
äga rum på Universum, rum 3, den 21-22 april kl. 17.00. Genom att trycka på “delta nu”
i slutet av mailet så kommer du till en sida där du kan boka in den tid som är lämpligast
för dig, antingen den 21 eller 22 april, kl. 17-18:30. Vi ber dig att göra din anmälan
senast den 18 april.
För din medverkan behöver ett kriterium vara uppfyllt, nämligen att du någon gång har
bokat en hotellvistelse.
Diskussionerna kommer att ljudupptas men all bearbetning av materialet kommer att
ske konfidentiellt.
Om du inte hittar till rum 3 på Universum så kommer vi att stå och vänta in er vid
ingången som ligger mot parkeringen vid Aula Nordica (busshållplats Universum) från
kl. 16:50.
För din tid och insats kommer vi bjuda på gofika!
Om du känner någon som du tror skulle vara intresserad och skulle passa i denna
fokusgrupp så kan denne person anmäla sig via samma länk i mailet.
MVH
Lotta Paas & Lara Lohf
http://doodle.com/zbiqq9w4hwh9mgh8
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Bilaga 2.

Manus för fokusgrupperna
Vi kommer att möta upp deltagarna vid antingen vid diskussionsrummet eller utanför
universum för att guida dem. Väl på plats hälsar vi dem välkomna och låter deltagarna
svara på några korta frågor för att få en uppfattning om demografin. Sedan bjuder vi
dem på fika, låter alla i gruppen presentera sig och vi förklarar vad som kommer att ske,
vilka ämnen vi ska diskutera och hur länge vi kommer att hålla på. Vi kommer ännu en
gång informera om att vi kommer spela in samtalen men att bearbetningen kommer att
vara konfidentiell.
Innan första temat startas kommer vi också förklara syftet med fokusgrupper och
uppmuntra deltagarna att diskutera så mycket som möjligt, det finns inga rätt eller fel.
Vi vill undersöka hur och varför de tänker på ett visst sätt, inte komma med pekpinnar
om vad de bör tycka, tänka eller göra.

TEMAN
Vi har fyra olika teman att diskutera. Varje tema har viss koppling till varandra men
handlar om specifika grenar i vårt arbete och är även indelade för att skapa naturliga
pauser i samtalet, dels för vår skull så att vi kan spela in ett tema i taget vilket
underlättar bearbetningen men också för att ge deltagarna en paus och få dem att känna
att nya saker behandlas och att inte “samma” sak diskuteras i över en timme.
Tema 1. Hotellbokning (Tidsåtgång: ca 20 min)
Syfte: Att undersöka deltagarnas värderingar och beteende gällande bokning av hotell.







När du bokar, bokar du via telefon, mail hotellets hemsida, tredjeparts
hemsidor(ex. booking.com) eller på det fysiska hotellet(walk-in)?
När du söker hotellboende, vad tycker du är viktigast att tänka på? (pris, kvalitet,
läge, rykte, hållbarhetsarbete, tillgänglighet(hur lätt är det att ta sig)
Vad är minst viktigt?
Skulle du välja ett hotell om det är bättre ur ett miljöperspektiv och i utbyte gå
med på att du avstår från en viss komfort/bekvämligheter. (frukostbuffén, AC,
inga engångsförpackningar, färre byten av handdukar, automatisk tvålpump, etc)
På bokningssidor idag kan man filtrera hotell efter t.ex. pris, läge, standard osv.
Om det fanns ett “hållbarhetsfilter”, tror du att du skulle använda dig av det?
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Tema 2. Deltagarnas inställning till hållbarhet (Tidsåtgång: ca 15 min)
Syfte: Att undersöka hur deltagarna värderar hållbarhet och hur de beter sig enligt sina
värderingar.
 Ange det första som dyker upp i ditt huvud som du förknippar med hållbarhet
och ekologisk livsstil.
 Anser du att du har hållbara inslag i din livsstil, t.ex. källsortera, handla
ekologiskt, lämna bilen hemma när du kan.
 Eko kan fortfarande ses som onormalt, är det något du kan identifiera dig med?
 Hållbarhet; ser du det som en trend just nu eller ngt långvarigt?
Tema 3. Hotell & hållbarhet (Tidsåtgång: ca 20 min)
Syfte: Att undersöka om deltagarna kan se några kopplingar mellan hotell och
hållbarhet. För att på så vis skapa en uppfattning om hur hotell kan tänkas positionera
sig hållbart i enlighet med deltagarnas värderingar och beteenden.







Känner du till något hotell som enligt dig tydligt arbetar med hållbarhet? Vad
gör de då i sådana fall?
Att ett hotell marknadsför sig som “hållbart/eko”, skulle det vara en anledning
för dig att INTE boka detta? Varför avskräcker det?
Att ett hotell marknadsför sig som “hållbart/eko”, skulle det vara en anledning
för dig att boka detta? Varför det?
Skulle du kunna tänka dig att betala ett högre pris för ditt boende om hållbart,
vilket skulle det priset vara?
Om inte, varför skulle du inte göra det?
Vad skulle du tycka att hotellen bör göra för att göra det mer normalt att boka ett
hotell med hållbarhetsarbete?

Tema 4. CSR (Tidsåtgång: ca 20 min)
Syfte: Ämnar undersöka hur deltagarna ser på begreppet CSR och därmed hotellens
miljömässiga ansvarstagande.
CSR handlar om att företag arbetar med ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor
och väver samman dessa olika ansvarsområden i företagets verksamhet. Då CSR är ett
brett begrepp och innehåller många delar så försöker vi fokusera på framförallt de
miljömässiga frågorna.
 Vad skulle hotellen göra för att uppfylla dessa kraven enligt dig?
 Behöver hotellen berätta om sitt CSR-arbete?
 Vill ni veta om företagen arbetar med CSR? Hur i så fall?
 Den CSR-information som företag delar med sig av, framstår den som trovärdig
och något som ni “tror” på?
Vi avslutar med att svara på eventuella frågor som deltagarna kan ha och tackar för
deras medverkan.
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Bilaga 3.

Korta frågor som besvaras individuellt inför
fokusgruppsintervjun

Ålder

___ år

Ringa in det alternativ som passar dig bäst:
Kön

Man

Utbildningsnivå
på avslutad utbildning
Högskola/Universitet

Kvinna Vill ej ange

Grundskola

Gymnasium

Huvudsysselsättning
(Specificera yrke/studieinriktning) ______________________________________

Har du bokat hotell de 3 senaste åren?

Ja

När du bokar; är det huvudsakligen
i affärssammanhang eller privat?

Affärer Privat

Om affärssammanhang,
får du välja hotell själv?

Eget val
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Nej

Förbestämt av företag

Bilaga 4.
Tema
Tema 1.
Hotellbokning

Vad vill vi undersöka?
Att undersöka deltagarnas
värderingar och beteende gällande
bokning av hotell.

Teori/källa
Hållbarhetsfilter
Social normalisation: Using
marketing to make green
normal. - green as the new
normal, 2013, Rettie, R.,
Burchell, K. & Barnham, C.
Hållbarhetsfilter
Consumer response to
ecolabels, 2010, Thøgersen,
J., Haugaard, P. & Olesen, A.

Tema 2.
Deltagarnas
inställning till
hållbarhet

Att undersöka hur deltagarna
värderar hållbarhet och hur de beter
sig enligt sina värderingar.

Värderingar
The efficacy of sustainability
values, 2014, Sirakaya-Turk,
E., Baloglu, B. & Uecker
Mercado, H.
Beteende
Sustainability marketing, a
global perspective, 2012
Belz & Peattie
Värderingar
Forward looking or looking
unaffordable? Utilising
academic perspectives on
corporate social responsibility
to assess the factors
influencing its adoption by
business, 2011,
Mason, C., & Simmons, J.
Värderingar
What shapes perceptions of
climate change? 2010,
Weber, E. U.
Värderingar
Experience-based and
description-based
perceptions of long-term
risk, why global warming
does not scare us (yet),
2006, Weber, E. U.
Värderingar av personliga
behov
Marketing mix strategies for
closing the gap between
green consumers' pro-
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environmental beliefs and
behaviors, 2014, Davari, A.
& Strutton, D.

Tema 3.
Hotell & hållbarhet

Att undersöka om deltagarna kan se
några kopplingar mellan hotell och
hållbarhet. För att på så vis skapa
en uppfattning om hur hotell kan
tänkas positionera sig hållbart i
enlighet med deltagarnas
värderingar och beteenden.

Positionering
Sustainability marketing, a
global perspective, 2012
Belz & Peattie
Positionering
Social normalisation: Using
marketing to make green
normal. - green as the new
normal, 2013, Rettie, R.,
Burchell, K. & Barnham, C.
Beteende
Behaviour and climate
change: consumer
perceptions of
responsibility, 2011, Wells,
Ponting, & Peattie
Beteende utifrån hotellens
marknadsföring
Sustainability: How
stakeholder perceptions
differ from corporate
reality, 2012, Pelooza,
Loock, Cerruti, Muyot
Beteende & positionering
Normalising green
behaviours: A new approach
to sustainability marketing,
2012, Rettie, Burchell, Riley
Beteende
Consumer response to
ecolabels, 2010, Thøgersen,
J., Haugaard, P. & Olesen, A.

Tema 4.
CSR

Ämnar att undersöka hur deltagarna
ser på begreppet CSR och därmed
hotellens miljömässiga
ansvarstagande.

CSR
Sustainability marketing, a
global perspective, 2012
Belz & Peattie
Hotellens ansvar
Behaviour and climate
change: consumer
perceptions of
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responsibility, 2011, Wells,
Ponting, & Peattie
CSR och känslan av ansvar
Forward looking or looking
unaffordable? Utilising
academic perspectives on
corporate social responsibility
to assess the factors
influencing its adoption by
business, 2011,
Mason, C., & Simmons, J.
Hotellens ansvar och
trovärdighet
Consumer response to
ecolabels, 2010, Thøgersen,
J., Haugaard, P. & Olesen, A.
Hotellens ansvar enligt CSR
Measuring Corporate Social
Responsibility in tourism:
Development and validation
of an efficient measurement
scale in the hospitality
industry, 2013, Martínez, P.,
Pérez, A., & del Bosque, I. R.
CSR och huruvida hotellen
behöver berätta om sina
åtgärder
Why don’t consumers care
about CSR?, 2011,
Öberseder, M.,
Schlegelmilch, B.B. &
Gruber, V.
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