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Förord 
 

Denna uppsats är författad av Elin Sjöstedt och Julia Trum under vårterminen 2015.  

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till respondenterna för att de tog sig tid att svara på den 
omfattande enkäten, det är en förutsättning för att denna uppsats skulle kunna bli till. Vi hoppas 
även att enkäten gav respondenterna någon ny kunskap eller insikt som de tog till sig och kanske 
handlar utefter nästa gång de reser. 

 Tack även till vår handledare Cecilia Möller som tagit sig tid att granska vår uppsats noggrant 
och kommit med användbar konstruktiv kritik som höjt kvaliteten på slutprodukten.   

När det gäller fördelningen av arbetet med uppsatsen har vi skrivit inledning, metod, analys och 
slutsats gemensamt. I teorigenomgången har Elin skrivit om hållbar turism och Julia om 
skillnaden mellan attityd och beteende. I kapitlet om resebeteende har vi gjort hälften var. Dock 
har vi hjälpts åt med allt och gett varandra feedback då vi suttit ihop och skrivit under hela 
processen. 

 

Karlstads Universitet 26 maj 2015 

Elin Sjöstedt och Julia Trum 
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Sammanfattning 
 

Turismen som näring ökar hela tiden och för att bevara jordens resurser krävs det av såväl 

aktörer som konsumenter att de gör hållbara val för att minimera påverkan, vilket allt fler svenska 

konsumenter gör idag. Vi har i denna uppsats valt att fokusera på konsumenten och har därför 

som syfte att kartlägga vad specifikt miljömedvetna konsumenter har för kunskap och beteende 

när det handlar om hållbar turism. För att ta reda på det så hade vi frågeställningar kring vad 

miljömedvetna konsumenter har för kännedom om hållbar turism, hur de handlar utefter det i 

vardagen kontra resande samt hur de önskar att få information om begreppet.  

Den metod vi använt oss av för att utreda detta är en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning med 100 respondenter som vi analyserat med hjälp av teorier kring hållbar 

turism, den miljömedvetna konsumenten, skillnaden mellan attityd och beteende samt 

resebeteende.  

Det som framkom i denna undersökning var att de miljömedvetna konsumenterna har kännedom 

om hållbar turism men inte så mycket kunskap om att begreppet har tre dimensioner. Tydligt är 

också att deras attityd till hållbarhet förändras när de går utanför vardagen, framförallt när det 

gäller hur viktigt de tycker det är i valet av matprodukter. Slutligen så vill de ha mer konkret 

information om hållbar turism i form av tips och tillgängliga alternativ. 

Nyckelord: miljömedveten konsument, hållbar turism, attityd, beteende.  
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1. Inledning 
I inledningen ger vi en introduktion till det problemområde som vi identifierat och formulerar de forskningsfrågor 
som undersökningen grundar sig på. Vi ger definitioner till viktiga begrepp som används i uppsatsen och 
avslutningsvis redovisas de avgränsningar som vi gjort. 

1.1 Bakgrund 
 

By 2020 it's estimated that 1.5 billion people will be travelling each year. It's not hard to 

understand how each one of us needs to consider our personal contribution to sustaining the natural 

and cultural wonders of our planet so that future generations can enjoy the same life-changing 

adventures we have shared. (Tony & Maureen Wheeler 2015) 

Turismen är idag en av världens största näringar och enligt UNWTO (2015)  är det även en av de 

snabbast växande näringarna då den ökar internationellt med 3-4% varje år. När turismen ökar så 

ökar följaktligen även belastningen på miljön och samhället vilket ställer krav på både aktörer och 

konsumenter att göra val som är hållbara så att utvecklingen får minsta möjliga påverkan på 

jordens resurser. Redan år 1987 skrev FN i “rapporten från världskommissionen för miljö och 

utveckling” (mer känd som Brundtlandrapporten) att hållbar utveckling innebär att använda 

jorden och dess resurser i uppfyllandet av våra behov utan att det förstör för framtida 

generationer att göra detsamma. I samma rapport slogs det också fast att hållbar utveckling 

handlar om såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska faktorer (FN 1987). 

I dagens svenska samhälle finns ett ständigt och starkt ökat intresse för att konsumera mer 

hållbart, från att ha varit ett val för ett fåtal till att bli en livsstil för många. Både det mediala 

klimatet och statistik påvisar detta, till exempel ökade försäljningen av ekologiska matprodukter i 

Sverige med 38 % år 2014 vilket är en världsunikt stor ökning. Sedan mätningarna startade har 

försäljningen ökat med i genomsnitt en miljard, 2014 var den ökningen 4 miljarder (Ryegård 

2015).  Var du än går i din vardag finns möjligheten tydligt framför dig att göra ett hållbart val i 

din konsumtion. 

Med detta i åtanke så väcktes vårt intresse för att ta reda på hur denna hållbara konsumtion står 

sig när det kommer till resande?  Det är positivt att den hållbara konsumtionen i Sverige ökar 

vilket är en följd av att människor har mer kunskap och medvetenhet om att det valet gör skillnad 

för den framtida utvecklingen. Men är denna kunskap och medvetenhet på samma nivå när det 

gäller hållbara val i resandet, det vill säga turism? 
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1.2 Problemformulering 
 
För att en så stor näring som turismen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt krävs att både 

aktörer och konsumenter samverkar och att kunskapen om vad hållbarhetsbegreppet innefattar 

ökar och är gemensamt för båda parter (Holden 2000). Att turismen blir mer hållbar är inte 

viktigt enbart utifrån denna näring i sig. Turismen är som vi tidigare nämnt en viktig näring 

världen över varför dess utveckling har betydelse för hela samhällets strävan att optimera 

användningen av alla jordens resurser, precis som när det gäller till exempel livsmedel. 

Vi vill ta reda på vad människor som har ett intresse för en hållbar livsstil vet om hållbar turism 

och om de gör några hållbara val i sin resekonsumtion. Genom det hoppas vi få svar på om något 

behöver förändras eller förbättras för att underlätta för konsumenter att resa mer hållbart. Det 

finns enligt Begum (2014) ett tydligt kunskapsglapp mellan turister och branschen kring hållbart 

resande. Han nämner vidare att många aktörer som är verksamma inom turismen har en konkret 

förståelse för på vilket sätt resande kan vara hållbart, medan resenärerna inte har lika mycket 

kunskap och därmed inte samma förståelse.  Vi vill därför undersöka vilken kunskap som 

miljömedvetna konsumenter har om hållbar turism och vilket beteende den sedan mynnar ut i. Vi 

tycker också det är intressant att se närmare på om och i så fall hur dessa konsumenter vill få reda 

på mer om hållbar turism. Mycket finns skrivet sen innan om hållbar turism och även om 

konsumentbeteende men inte många texter finns som behandlar de båda ämnena tillsammans. 

Speciellt inte inriktat på en så tydlig konsumentgrupp som vi har valt. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga vad miljömedvetna konsumenter har för kunskap och 

beteende när det handlar om hållbar turism. 

o Hur ser kännedomen om de tre dimensionerna av begreppet hållbar turism ut hos 

miljömedvetna konsumenter? 

o Förändras den miljömedvetna konsumentens attityd och beteende kring hållbarhet vid en 

förflyttning från vardag till resande? 

o På vilket sätt vill den miljömedvetna konsumenten få information om hållbar turism?  
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1.4 Avgränsningar 
 
Vi gör en tydlig fokusering på konsumenten och hens perspektiv. Vi vill ta reda på vad 

konsumenten har för uppfattning och kunskap om hållbar turism och inte aktörer från 

turismbranschen. Vi gör också en avgränsning i att vi väljer att rikta vår empiriska undersökning 

till konsumenter som i sin vardag är miljömedvetna och konsumerar med hållbarhet som 

beslutsgrund jämfört med om vi hade gjort ett slumpmässigt urval på populationen som helhet. 

Detta gör vi för att vi tycker att det är intressant att undersöka om det uppstår skillnader när en 

konsument som i vardagen konsumerar utefter hållbarhet ska göra olika val kring en 

semesterresa. Se vidare i metodavsnittet hur vi har gått tillväga för att identifiera denna grupp. 

1.5 Begreppsdefinitioner 

1.5.1 Hållbar utveckling 
Att använda jorden och dess resurser i uppfyllandet av våra behov utan att äventyra framtida 

generationers möjligheter att göra detsamma. Med hänsyn till miljö, sociala och ekonomiska 

effekter (Gössling et al. 2015). 

1.5.2 Hållbar turism 
En form av resande som visar på kunskap om vilka effekter turism har både på ursprungslandet 

och resmålet och en anpassning av sitt handlande därefter. Definitionen syftar till att inkludera 

såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska aspekter (Weaver 2006). 

1.5.3 Miljömedveten konsument (environmentalist) 
Människor som har en vilja att visa miljöhänsyn och även låter det gå ut över vilka val de gör i sin 

konsumtion, både i vardagen och under tillfälliga aktiviteter (Wolf-Watz 2015). 
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2. Metod 
Här redogör vi för uppsatsens metod, tillvägagångssätt och urvalsprocess och ger motiveringar till de olika val vi 
gjort kring detta. Vi reflekterar också kring etik, kritik till valet av metod samt reliabilitet och validitet för att 
visa på förståelse kring arbetsprocessens brister. 

2.1 Val av metod 
 
Inom forskningen finns det huvudsakligen två sätt att angripa sina frågeställningar, det vill säga 

kvalitativ och kvantitativ metod som Johannessen och Tufte (2003) beskriver som två skilda men 

samtidigt likställda sätt att skapa och forma ny kunskap. Vi kommer i vår studie välja att ha en 

kvantitativ ansats som i grunden innebär att hårda data som kan omvandlas till talkoder samlas in. 

Datainsamlingen sker separat och analysen görs först efteråt.  De olika metoderna behöver inte 

nödvändigtvis ställas mot varandra utan kan också kombineras för att göra en ansats att svara på 

de frågor som ställs eftersom de också kompletterar varandra (Johannessen och Tufte 2003). Det 

innebär att även om vi valt att genomföra en kvantitativ undersökning är det möjligt att analysera 

den med kvalitativa förtecken. I vår studie gör vi detta genom att vi använder en kvantitativ 

undersökningsmetod i form av en enkät där vi delvis ställer öppna frågor där respondenten kan 

resonera fritt varför vi kan analysera svaren kvalitativt.  

Vid valet av metod är det viktigt att se till sitt syfte och frågeställningar då det är dem som styr 

vilken metod som sedan används (Larsen 2012). Vi menar att en kvantitativ ansats är det bästa 

valet av metod för vår studie då vi vill studera många personers uppfattningar om hållbar turism 

på en grundläggande nivå snarare än att göra en undersökning på en djupare och mer detaljerad 

nivå. (Larsen 2012). Detta för att resultatet ska ge en bred bild av många personers kännedom om 

hållbar turism för att kunna dra generaliserande slutsatser som kan användas för att få en insikt i 

hur begreppet skulle kunna kommuniceras till den miljömedvetna konsumenten i framtiden.  

Utöver primärdata i form utav enkäter använder vi oss även av sekundärdata i form av böcker 

och artiklar som berör hållbar turism, människans attityder och beteende och skillnader mellan de 

båda samt kring resebeteende och den miljövänlige konsumenten. Att ha med denna studie ger 

både oss och läsaren en helhetsförståelse som även kan sättas i relation till resultatet från 

primärdatan (Larsen 2009). På så vis kan vi med hjälp av litteraturen ge ett djup till den 

övergripande kvantitativa studien. 

2.2 Tillvägagångssätt 
 
Vi gör valet att använda oss av en webbenkät som undersökningsmetod. Denna enkät riktas till 

personer som anser sig leva och konsumera på ett sätt som främjar hållbarhet. Valet av en 
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webbenkät grundar sig i att det ökar våra chanser att nå många personer som kan tillskrivas 

denna grupptillhörighet. Stephen L.J Smith (2010) menar att det inom turismforskningen är ett av 

de mest använda och bästa sätten för att frambringa tydliga resultat i undersökningar där det 

avses att studera en viss grupp och deras karaktärsdrag vilket är precis det vi vill göra en ansats till 

i vår studie. 

Fördelarna med en webbenkät är att den enligt Alan Bryman (2012) kan nå många med stor 

geografisk spridning utan att det tar så mycket tid och resurser. Respondenten kan svara när hen 

själv kan och vill och enkäten kan utformas med en tydlig och snygg design som gör den enkel 

och tilltalande att besvara. Det går också att med tekniken se till att respondenten enbart kan se 

och svara på en fråga i taget vilket gör att frågor som kommer senare inte påverkar svaren på de 

föregående frågorna. Ett svar kan även skicka respondenten vidare i enkäten så att vissa frågor 

hoppas över som då inte är relevanta. Vidare så är det lättare att behandla och analysera 

materialet än vid pappersbaserade enkäter vilket minskar felmarginalen (Bryman 2012).  

Respondenterna svarar på denna webbenkät anonymt via internet. Anonymiteten i en enkät 

bidrar enligt Ann Kristin Larsen (2012) till ärligare svar i känsliga ämnen. Anonymiteten menar vi 

har betydelse för vår undersökning eftersom ämnet hållbarhet inte är direkt känsligt men däremot 

är väldigt aktuellt och det är positivt att visa på och att göra medvetna val.  Detta faktum åsyftar 

också Alan Bryman (2012) eftersom respondenten ej behöver påvisa eftertraktade sociala 

statusrutiner för intervjuaren vilket hade varit fallet under en personlig intervju.  

När det kommer till utformningen av en enkät är det centralt att frågorna inte är för många så att 

respondenten tröttnar på att svara. Det ska vara lätt att följa med i formen på enkäten då den 

svarande själv ska läsa och svara och då ska inte osäkerhet finnas eftersom det inte finns någon 

möjlighet för hen att ställa frågor och inte heller möjlighet för oss att ställa följdfrågor. Slutligen 

är det också betydelsefullt att sätta av tid för svar eftersom det kan ta tid för respondenterna att ta 

sig tiden att sätta sig ned och fylla i enkäten (Bryman 2012). 

2.3 Etisk reflektion 
 
När det gäller etik finns det fyra huvudkrav som är allmänna och viktiga att följa för att se till att 

etik och moral efterföljs i forskningsprocessen. Dessa är informationskravet som syftar till att 

respondenten har rätt att veta varför undersökningen görs, samtyckeskravet som handlar om att 

respondenten svarar frivilligt. Det tredje kravet behandlar konfidentialitet och det fjärde 

undersökningens nyttjande (Forsman 2002). Vi menar att vi reflekterat över dessa krav i vår 

undersökning då det med enkäten medföljer en text som svarar både på undersökningens syfte, 
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att det är frivilligt att delta samt att deltagarna svarar anonymt och att den enbart används till 

forskning (se Bilaga 1). Vi har också behandlat enkätsvaren med tillförsikt och inte pratat om 

dem öppet med andra. 

2.4 Enkätens utformning 
 
Vår enkät består utav 17 frågor som berör teman som vardagskonsumtion, hållbar turism, 

resebeteende samt hur respondenterna föredrar att få information (se fullständig enkät i Bilaga 1). 

Tematiken och frågorna är valda utefter syfte och frågeställningar där vi som tidigare nämnts vill 

ta reda på miljömedvetna konsumenters kännedom om och erfarenhet av hållbar turism, vad de 

har för beteende kring hållbarhet i vardagen jämfört med resande samt om de vill veta mer om 

begreppet och i så fall hur. 

De första tre frågorna är en kartläggning av respondenterna för att möjliggöra kategorisering i 

form utav ålder, kön och utbildningsnivå. I fråga fyra får sedan respondenten ange hur stor roll 

hållbarhet spelar vid köp av olika produkter och tjänster både utifrån vardagskonsumtion och 

semester för att sedan kunna göra jämförelser däremellan. Det görs i en likertsskala med ”inte 

alls”, ”lite”, ”ganska mycket” och ”mycket” som svarsalternativ. Fråga fem och sex berör hur ofta 

respondenten reser och på vilket sätt, detta för att vi vill ha kännedom om deras resevanor. Sedan 

ombeds respondenten i fråga sju svara ja eller nej på en fråga om hen känner till begreppet 

hållbar turism. Vid ett ja-svar får respondenten genom olika alternativ ange i vilka sammahang 

hen hört talas om begreppet. För att sedan i fråga nio ges möjligheten att i en öppen fråga 

utveckla vad hen menar att hållbar turism innebär. Alla dessa frågor är valda för att vi vill ta reda 

på respondenternas kunskap om och erfarenhet av hållbar turism. Vi har på så sätt gjort valet att 

ha en blandning av öppna och slutna frågor i enkäten.  

I fråga tio anges olika miljömärkningar och föreningar, där respondenten får fylla i vilka hen 

känner till. Även miljömärkningarna och föreningarna berör både vardagskonsumtion och 

resande för att kunna göra jämförelser dem emellan.  Vidare i fråga elva ställs frågan hur viktiga 

vissa faktorer är vid valet av resmål. De olika faktorerna är olika val som går att göra där vissa är 

hållbara och andra inte detta för att se hur respondenterna agerar i dessa val. Respondenten ges 

olika alternativ som hen får svara på i en likertsskala med ”har ingen betydelse”, ”har viss 

betydelse”, ”har ganska stor betydelse” och ”har mycket stor betydelse”. Nästa fråga besvaras 

även den i form utav en likertsskala med fyra olika alternativ och fem olika påståenden. Dessa 

berör vilka val för respondenten som är viktiga under en vistelse på ett resmål. Här har vi valt 

saker som är mer hållbara val för att se i hur stor utsträckning respondenterna tycker att de är 
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viktiga. Kommande fråga som är nummer tretton är en ja och nej fråga där respondenten får 

svara på om hen någon gång har valt en resa med hållbarhet i åtanke. Svarar respondenten ja på 

den frågan ombeds hen svara på en öppen fråga om vilken typ av resa det var. Detta för att få 

mer fördjupad kunskap om respondenternas erfarenhet av hållbar turism. Slutligen får 

respondenten svara på om hen vill veta mer om hållbar turism och ges sedan möjlighet att i en 

öppen fråga utveckla vilken information som hen i så fall vill ha. Sista frågan anger en rad olika 

kanaler där respondenten får kryssa i vilka hen helst vill få informationen om hållbar turism via. 

Här har vi valt en blandning av digitala och mer traditionella informationskanaler för att få en 

uppfattning om var dessa respondenter föredrar att få information. 

Det finns enligt Ann Kristin Larsen (2012) både för- och nackdelar med både öppna och slutna 

frågor. Bland annat så är öppna frågor bra för att upptäcka okunskap men svårare för 

respondenten att svara på och för oss att tolka. Slutna frågor däremot är enkla att svara på och 

hjälper respondenten att förstå men de kan också styra hen till ett visst val. Smith (2010) menar 

även att användningen av slutna frågor ger författarna möjligheten att kunna ställa fler frågor i en 

enkät, just för att det är tidsbesparande för respondenten. Dessa för- och nackdelar kan dock till 

viss del vägas upp av att använda sig av dem tillsammans (Larsen 2012). Då vi genom de slutna 

frågorna får en tydlig uppdelning och därefter en fördjupning genom de öppna. Vi har tidigare 

beskrivit tre frågor med likertsskalor i enkäten, där menar Smith (2010) att det är viktigt att 

designa dem linjärt, att inte ha för många olika alternativ samt att ha ett jämnt antal svarkategorier 

så att respondenten måste ta ställning i frågan. Vi har i vårt fall använt oss av fyra svarskategorier 

vilket gör att respondenten inte kan välja ett alternativ i mitten. Problematiken med likertsskalor 

är att respondenten kan tänkas välja samma svarsalternativ slentrianmässigt, det motverkas bra 

genom att använda påståenden där det växelvis är bra kontra dåligt att svara till exempel 

alternativet ”mycket stor betydelse”. 

 

2.5 Urvalsprocessen 
 
Målet med denna undersökning är att studera hur människor som konsumerar med hållbarhet i 

fokus i sin vardag väljer att göra när det kommer till resor. Att konsumera hållbart menar vi är att 

vid valet mellan olika produkter att sträva efter att välja det som anses vara mest hållbart. Dessa 

konsumenter har en omtanke och förståelse kring valets påverkan på världen ur alla aspekter och 

söker därför ständigt information för att i möjligaste mån göra medvetna och hållbara val. För att 

hitta dessa människor har vi valt att rikta oss mot intressegrupper på Facebook. Enligt Olle 

Findahl (2014) är en tredjedel av Sveriges befolkning aktiva på olika sociala nätverk och 
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Facebook är den mest använda sidan vilket gör att vi når ut till många med detta intresse på kort 

tid.  Att gå med i en grupp på Facebook är ett aktivt val där personen väljer att gå med i en 

internetbaserad gemenskap. Med det valet följer att personen får ständiga uppdateringar från 

gruppen i sitt flöde och kan även kommunicera med andra medlemmar kring ämnet. Vi har valt 

tre olika grupper: Ekologiskt är logiskt, Medveten konsumtion samt Miljövänligare vardagsliv.  

GRUPP   BILDADES  MEDLEMMAR 

Medveten konsumtion  2008  5 000 

Ekologiskt är logiskt  2014  25 000 

Miljövänligare vardagsliv  2014  10 000 

Dessa grupper hittade vi genom att söka på olika sökord som är relevanta för vår undersökning. 

De sökorden var hållbarhet, medveten konsumtion, miljövänlig, samt ekologiskt. Alla grupper har 

lite olika huvudfokus men samtliga har hållbar konsumtion som ett huvudämne i deras respektive 

beskrivningar varför vi har valt att inrikta oss på dem.  

Även om gruppernas medlemmar är många så behöver inte det betyda att alla är aktiva. Detta gör 

att det bara är en bråkdel av de sammanlagt tusentals medlemmarna som sett enkäten och 

därefter tagit ställning till om de ska svara eller inte. En webbenkät i sin form gör också att vi inte 

har någon kunskap om svarsfrekvens, däremot så kan vi redovisa tiden. Vi lade ut enkäten 9:30 

på morgonen och klockan 16:00 samma eftermiddag valde vi att avsluta den då vi då hade 100 

respondenter, vilket vi ansåg vara ett lagom stort antal för oss att hantera och bearbeta med 

hänsyn till undersökningens tidsbegränsning. Detta menar vi till viss del kan tyda på en hög 

svarsfrekvens eftersom vi fick in ett flertal svar på kort tid. 

Bryman (2012) menar att om frågor engagerar respondenterna är det lättare för dem att besvara 

enkäten och minskar på så vis bortfallet. Vi har ett godtyckligt urval vilket kännetecknas av att vi 

själva väljer våra enheter efter olika kriterier som bidrar till en tydligare bedömning av en specifik 

och relativt stor grupp. De informanter som väljs ut ska anses vara mest lämpade för 

undersökningen samt att det är av vikt att göra det godtyckliga urvalet där alla kännetecknas av 

samma karaktäristiska (Larsen 2012). Våra respondenter är valda efter en viss gemensam nämnare 

vilket gör att det är heterogena i sin form. Det gör att undersökningen inte behöver ha ett lika 

stort urval som den hade behövt om den hade undersökt ett representativt urval för en hel 

population (Johannessen och Tufte 2003). 
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2.6 Enkätanalys 
 
Vi bearbetade och sammanställde vårt material för hand, det vill säga räknade och kategoriserade 

utan hjälp av teknologi eftersom vi såg det som det bästa sättet utifrån den erfarenhet och 

kunskap som vi har. Därefter gick vi igenom materialet och resonerade oss fram till hur vi skulle 

redovisa resultat på det mest tydliga sättet. Frågorna med enbart två svarsalternativ redovisas med 

cirkeldiagram och de med fler alternativ med stapeldiagram. De öppna frågorna redovisas med 

text som beskriver gemensamma och återkommande teman vilket innebär att analysen av de 

frågorna blir kvalitativ. Smith (2010) menar att öppna frågor med fördel analyseras utifrån att 

hitta olika teman som nämns vilket vi också gjort. Samtliga data skrevs efter behandling in i Excel 

där vi gjorde de grafiska redovisningarna av materialet i form av de tre valda formerna av 

diagram. I analysen använde vi oss av ett abduktivt synsätt vilket innebär en växling mellan att ta 

utgångspunkt i det teoretiska och det empiriska materialet. Alltså utgick vi i vissa frågor från 

teorin och tolkade empirin och i andra gjorde vi tvärtom. Detta menar Johan Alvehus (2013) i de 

flesta tillfällen är bäst då ett helt deduktivt eller induktivt angreppssätt ofta blir svårt i praktiken 

då de två angrepssätten kompletterar varandra och fungerar optimalt tillsammans och inte enskilt. 

2.7 Reliabilitet och validitet 

2.7.1 Reliabilitet  
Det är viktigt att vara medveten om reliabilitet och validitet under arbetet med en undersökning 

så att det sker på ett sådant sätt så att dessa aspekter bibehålls. Undersökningens reabilitet eller 

pålitlighet är central framförallt när det gäller databehandlingen. Det gäller då att vara pedantisk 

med data så att statistiken i slutändan blir korrekt (Larsen 2012). För att uppnå högsta möjliga 

reliabilitet lyfter Johannessen och Tufte (2003) fram att undersökningen bör göras upprepade 

gånger på samma grupp människor. Detta är inget vi har möjlighet till med tanke på vår 

tidsbegränsning. Därför är det extra viktigt att vi omsorgsfullt bearbetar frågorna i vår enkät samt 

dataresultaten av densamma.  

Vi menar att vår undersökning har hög reliabilitet då vi varit noggranna både i framtagningen av 

enkäten och när vi hanterat den data vi fått fram. Då vi använt oss av Facebook som väg för att 

få tag i våra respondenter kan reliabiliteten ses som lägre. Detta eftersom yngre åldersgrupper är 

överrepresenterade på den typen av sociala forum som Facebook är, det kan då göra att den 

ålderskategorin blir överrepresenterad i vårt resultat. Detta visade sig också i resultatet då 51 % av 

de svarande var 19-30 år. Övriga svarande var allt från 30 till 68 år. Detta faktum styrks också i en 

undersökning av svenskars internetvanor visar också att de yngre åldersgrupperna använder 

sociala medier som Facebook mer frekvent än äldre (Findahl 2014).   
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2.7.2 Validitet 
Validiteten, det vill säga relevansen i en kvantitativ undersökning menar Ann Kristin Larsen 

(2012) är beroende av hur väl noggranna förberedelser som föregått undersökningen eftersom 

det annars finns en risk för felaktiga slutsatser. Eftersom undersökningen som vi gör genomförs 

med en standardiserad enkät så är det våra förberedelser som bidrar till att rätt frågor som är 

giltiga för frågeställningarna i vår undersökning ställs och faran att validiteten hotas blir då inte 

lika överhängande.  Validiteten får heller inte uppfattas som något definitivt utan mer som ett 

kvalitetskrav att eftersträva (Johannessen & Tufte 2003). 

Vår undersökning är inte representativ för Sveriges befolkning då de som svarade på enkäten till 

93 % består av kvinnor samt till 59 % av personer som har högskola eller yrkeshögskola som 

högsta avslutade utbildningsnivå. Det är inte hur fördelningen ser ut sett till Sveriges befolkning 

varför vi inte kan göra några generaliseringar utifrån detta. Vår undersökning är med andra ord 

inte representativ för populationen men ändå för denna grupp då även Daniel Wolf-Watz (2015) 

studie visar på att denna fördelning är gällande för en miljömedveten konsument. Att andelen 

kvinnor är så överrepresenterad kan också vara en följd av att vi använt oss av Facebook för att 

genomföra enkäten då kvinnor är de som är mest aktiva på sociala medier som Facebook är en 

form av (Findahl 2014). 

Slutligen så behandlar vår uppsats ett ämne där det finns skillnader i hur människor tänker och 

har för kunskap kring hållbarhet kontra hur personerna sedan handlar. Detta lyfter också Wolf-

Watz (2015) som menar att det är viktigt att skilja på attityd och beteende då attityden visar på 

större radikalitet i valen än hur det sen yttrar sig i beteendet. Han menar att det finns stora 

skillnader mellan attityd och beteende gällande miljön. Attityd handlar om att vara medveten om 

problemen och engagera sig i att skydda miljön. Beteendet står i sin tur för agerandet utefter 

attityden, det vill säga faktiskt göra någonting. Wolf-Watz (2015) nämner att desto mer specifik 

attityd om miljön en person har desto starkare band har det sedan med hur agerandet ser ut. I 

enkäten kan svaren därmed spegla vilken kunskap respondenterna har om att agera kring 

hållbarhet och inte hur de faktiskt agerar i sitt vardagliga liv. Detta är en aspekt som vi är 

medvetna om men vi tror ändå att enkät är bästa vägen att gå. Detta eftersom svaren ges 

anonymt i enskildhet vilket inte motiverar till att svaren blir påverkade av yttre faktorer jämfört 

med en intervju där vi är med och kanske får respondenten att vilja uttrycka att hen är mer 

medveten än vad hen faktiskt är. 

2.8 Metodkritik 
 

Det finns mycket kritik mot en kvantitativ ansats som i huvudsak enligt Ann Kristin Larsen 
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(2012) handlar om att det inte går att vara djupgående eftersom informationen som samlas in är 

begränsad. En annan nackdel är att det är svårt att vara flexibel eftersom undersökningsformen är 

enligt ett formulär där det inte finns möjlighet till följdfrågor och nyansering. Johannessen och 

Tufte (2003) menar att det mest effektiva sättet att arbeta med den nackdelen är att göra ett 

grundligt förarbete innan undersökningen genomförs, därför trycker de också på att den stora 

utmaningen med metoden är att hitta de bäst formulerade frågorna för att mäta just det som 

studien avses undersöka. Detta har vi gjort genom att gå igenom enkäten med tydlig 

utgångspunkt i frågeställningarna.   

En nackdel som finns med att genomföra en webbenkät som vi inte direkt kan påverka men som 

ändå är bra att är att vara medveten om är att vi inte vet vem som egentligen svarar (Bryman 

2012). Till exempel kan en person svara på enkäten flera gånger, ta reda på svaren på 

kunskapsbaserade frågor via sökningar samt ha en annan person närvarande som är behjälplig 

med svaren. 
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3. Teori 
I det här kapitlet redogör vi för uppsatsens teoretiska utgångspunkter. De teman som behandlas är hållbar turism, 
attityd och beteende hos en medveten konsument samt resebeteende. Teorin är uppdelad på detta sätt för att vi 
identifierat dessa fyra som huvudteman under arbetsprocessens gång. 

3.1 Hållbar turism 

3.1.1 Begreppets framväxt 
 

Gössling et al. (2015) skriver att begreppets ursprung kommer av den bredare diskursen kring 

hållbar utveckling som började uttalas i mitten på 1970-talet men som fick sitt stora genombrott 

1987 i och med FN:s rapport “Världskommissionen för miljö och utveckling”, ofta benämnd 

som Brundtlandrapporten. Där betonas att hållbar utveckling handlar om att använda jordens 

resurser på ett sunt sätt så att de även bevaras till framtida generationer. David Weaver (2006) 

lyfter att begreppet fick sådant genomslag för att det är tilltalande från två olika perspektiv. Dels 

tilltalas de som arbetar för ekonomisk tillväxt av ordet utveckling och dels så lockas de som 

arbetar med miljöfrågor och hänsyn till jorden av ordet hållbar. Detta ger en attraktiv möjlighet 

till utveckling utan att anstränga jordens bärkapacitet alltför mycket, vilket tilltalar flera olika 

intressegrupper. Det kan dock också ses som en definition av en önskvärd forskningsbaserad 

utveckling av turism för att hantera dess effekter på ett optimalt sätt som dock enbart existerar i 

teorin (Weaver 2006). 

Forskning och litteratur inom hållbar turism har ökat kraftigt och har idag blivit ett centralt ämne 

som det finns program för såväl inom internationella organisationer förutom FN såsom till 

exempel EU och andra regionala samarbetsunioner (Gössling et al. 2015). När det gäller turismen 

så var det enbart dess positiva effekter på framförallt ekonomin som gavs uppmärksamhet till en 

början och det var först i slutet på 1970-talet som det blev synliggjort att turismutveckling 

innebär problem, i huvudsak för platsers naturresurser, det vill säga olika former av 

miljöförstöring och överbelastning av platsers resurser (Weaver 2006). 

Gössling et al. (2015) lyfter dock att det inom turismen blivit något av en framgångssaga för 

hållbarhetsbegreppet då det blivit starkt integrerat på akademisk såväl som på statlig och 

branschnivå det vill säga både inom privat och offentlig sektor. Dock så är turismens tryck på 

resurser ändå större än någonsin eftersom tillväxten är så stark. Detta beror på att trots att 

kunskapsnivån hos tidigare nämnda aktörer är stor så tar beslutsprocessen lång tid på den nivån 

vilket gör att arbetet ständigt handlar om att komma ikapp eftersom utvecklingens tempo är 

högre. Att utveckla utifrån hållbarhet ställer också krav på att ständigt anpassa sig till nya 

förutsättningar och upplägg på såväl internationell som nationell och lokal nivå vilket gör att det 
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blir än svårare att anta de utmaningarna som uppkommer med det (Gössling et al. 2015).
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3.1.2 Begreppets innebörd 

Det har enligt Gössling et al. (2015) länge funnits en debatt kring vilken användning av resurser 

som är den mest optimala och det är först nu på senare tid som perspektivet lyfts och blivit mer 

fokuserat på en helhet. Det vill säga att det handlar om en förståelse för att det är ett ömsesidigt 

beroende mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter som skapar hållbarhet. Från att 

det från början funnits ett tydligt fokus på de miljömässiga faktorerna så har detta på senare tid 

skiftats och perspektivet har fått en mer enhetlig karaktär där det finns en förståelse för att alla tre 

aspekter behövs för att skapa balans och uppnå en hållbar utveckling. Kritiker menar dock att 

hållbarhetsbegreppet är framtagit för att föra samman meningsskiljaktigheter mellan de som 

förespråkar bevarande och de som vill främja utveckling. 

Det är alltså viktigt att poängtera att hållbar turism är ett helhetsbegrepp som svarar för turismens 

påverkan på såväl miljö som ekonomi och sociokulturella faktorer, vilket både Gössling et al. 

(2015) och David Weaver (2006) vidhåller. Det är gällande från det att resan bokas tills det att 

resenären kommer hem.  Kozak & Woodside (2014) pekar på att transport med flyg är den 

aktivitet många människor ser som den viktigaste aspekten att angripa för att en resa ska bli 

hållbar.  Men det handlar framförallt om att det är den faktor som starkast påverkar 

koldioxidutsläppen, flygresorna står för hälften av turismens koldioxidavtryck. Men som sagt är 

det enbart en tredjedel av den viktiga helheten i hållbar turism, nedan följer en mer detaljerad 

beskrivning av var och en av de tre delarna mer konkret. 

Miljömässiga aspekter  

En hållbar turism ur ett miljömässigt perspektiv handlar till att börja med om minskad 

klimatpåverkan i form av alternativa drivmedel och transportsätt. Det berör också skydd av 

känsliga miljöer och att låta naturen sätta gränserna för utvecklingen. En term som ofta används 

är “carrying capacity” eller bärkapacitet. Det innebär den mängd besökare som en plats kan ha 

regelbundet utan att det blir negativa effekter på naturen och miljön.  Slutligen så benämns här 

också reducerad vattenanvändning eftersom rent vatten är en bristvara på många platser (Holden 

2000).  

Sociala aspekter  

De sociala aspekterna handlar framförallt om befolkningen på platsen som besöks. Arbetskraft 

ska tas ifrån det aktuella landet och ej utifrån, arbetsvillkoren och lönerna ska hålla en bra nivå. 

Alla ska känna sig välkomna och inkluderande på alla platser och mycket handlar också om att 

visa respekt för lokalbefolkningen och förstå att man som besökare är gäst i deras land och bete 

sig därefter (Wall & Mathieson 2006).  
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Ekonomiska aspekter  

Bidra till lokal ekonomi på olika sätt till exempel genom använda lokala leverantörer, handla i 

lokala butiker samt att äta på lokala restauranger för att sprida inkomsterna till flera små aktörer 

istället för till bara en stor. En viktig aspekt av detta är att bo på mindre lokalägda anläggningar 

snarare än att bo på stora hotellkedjor eller boka paketresor då de oftast inte ägs av aktörer inom 

landet och därmed inte bidrar till den lokala ekonomin utan tar inkomsterna ut från landet (Wall 

& Mathieson 2006). 

3.2 Attityden och beteendet hos en medveten konsument 

3.2.1 Vem är den miljömedvetne konsumenten? 
 

Det är svårt att definiera vad som kännetecknar en miljömedveten konsument, begreppet är 

komplext och innefattar många olika nyanser. Miljömedvetenhet i sig är inte ett nytt begrepp utan 

började uppmärksammas som en samhällsfråga redan på 1960-talet. Kommande decennier växte 

sig begreppet allt starkare men det var först under 1980-talet som allt fler människor förstod att 

vårt agerande påverkar miljön och då förstod betydelsen utav att vårda den. Som en följd av detta 

blev valen att konsumera hållbart lättare för vardagskonsumenten vilket bidrog till ett ökat antal 

miljömedvetna konsumenter (Holden 2000). Miljömedvetet handlade är på många sätt en 

reaktion på hur klimathoten lyfts fram i media idag samt all alternativ konsumtion som ur det 

växt fram (Haider & Sundin 2009). 

Trots en ökad medvetenhet är sambandet mellan vår attityd kring vissa frågor och sedan 

agerandet rätt svagt. Detta gör det som tidigare nämnt svårt att definiera vilken typ av människor 

som de som gör dessa val är vilket bidrar till många definitioner. Daniel Wolf-Watz (2015) har i 

sin avhandling benämnt dem som “environmentalists” ett begrepp som beskriver just människor 

som vill visa och även visar miljöhänsyn i sin konsumtion. Han menar att en environmentalist 

tillhör medelklassen, är högutbildade och ofta är urbana kvinnor med en hög inkomst. Denna så 

kallade grupp kan även kopplas till miljörörelsen och är dock inte homogen utan snarare bred 

och varierande då den representerar många av vad Wolf-Watz kallar “nyanser av grönt”. En 

environmentalist visar att hen är det genom att ha en grön livsstil, både i vardagen och i tillfälliga 

aktiviteter. Peattie (2001) till skillnad från Wolf-Watz grundar sin definition av en grön eller 

medveten konsument på ett mer djupgående plan. Peattie (2001, s.21) menar att den medvetna 

konsumenten undviker produkter som: 

• Är en hälsorisk för konsumenten och andra; 

• Tydligt förstör miljön för produktion, användning eller bortskaffade; 
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• Använder onödigt stora mängder resurser; 

• Skapar onödigt mycket bortfall genom överdriven förpackning, speciella särdrag eller 

olämpligt kort livslängd; 

• Använder material härledda från hotade arter eller miljöområden; 

• Involverar djurplågeri; 

• Negativt påverkar andra länder  

Wolf-Watz (2015) har i sin definition en stark koppling till friluftsliv och förklarar att ökningen 

utav naturturism är en följd av att allt fler bryr sig om miljön. Han menar också att det går att se 

åt andra hållet då han visar på att de som varit mycket ute naturen i sitt liv har en större 

miljöhänsyn och menar på så sätt att endast ett fåtal aktiviteter och social tillhörighet kan påverka 

en individs medvetenhet. Peattie har i sin definition en starkare koppling till hur själva 

konsumtionen ser ut medan Wolf-Watzs definition speglar individen. Båda har dock fokus på 

strävan efter det att leva mer hållbart i sin definition. Vi väljer att använda oss av i huvudsak 

Wolf-Watz definition eftersom den enligt oss är mer tillåtande och mer öppen för olika nyanser, 

Peatties är hårdare och mer konkret. 

När det gäller miljön kan attityd om den delas in efter de två perspektiven ekocentrisk och 

antropocentrisk, båda dessa värderar miljön men utifrån olika perspektiv. Ekocentriska 

människor värderar miljön, naturen och dess invånare före människan medan de 

antropocentriska menar att miljön ska vårdas för människans skull, mycket med tanke på att vi är 

beroende av jordens resurser (Thompson & Barton 1994). Vi kan tänka oss att både Wolf-Watz 

(2015) och Peattie (2001) utgår från ekocentriska människor. 

3.2.2 Skillnaden mellan attityd och beteende 
 

När beteende och attityd behandlas är det svårt att inte nämna Ajzen (2005) och hans teori om 

planerat beteende som är utformad för att förutsäga beteende som individen har kontroll över. 

Ajzen (2005) menar att kunskap om intention är en viktig faktor för att förutsäga ett visst 

beteende. Intentionen menar han i detta fall står för planer och förväntningar att genomföra ett 

visst beteende. Det som sedan avgör beteendet är attityden till något, vad vi tror att andra 

förväntar sig av oss (subjektiv norm) samt hur vi tror att beteendet ska utföras (upplevd kontroll). 

Dessa tre tillsammans menar Ajzen (2005) influerar intentionen som sedan avgör hur vi beter oss. 

Blir till exempel en av dessa faktorer avbruten kan intentionen till att göra något hindras trots en 

stark intention eller attityd från början eftersom samtliga delar är avgörande. 
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Som tidigare nämnt kan det skilja sig mycket mellan människans attityd och beteende (Wolf-Watz 

2015). Även då många idag strävar efter att konsumera och leva hållbart behöver beteendet i sin 

tur sedan inte visa detta, då det kan vara många bakomliggande faktorer till både attityd och 

beteende är det svårt att förklara varför människan beter sig som hen gör (Krarup & Russell 

2005). En person kan till exempel konsumera hållbart inom ett visst område medan hen inte alls 

agerar hållbart inom ett annat, det finns med andra ord ingen egentlig logik. Azjens (2005) teori är 

dock menad att visa varför relationen mellan attityd och beteende är svagt då han menar att 

enbart en attityd till något inte behöver påverka beteendet. Till exempel kan andra människors 

beteende göra så att vi avviker från vår attityd till något, precis som om vi inte har tro på att vi 

kan utföra något blir det heller inte av, trots att både attityd och beteende tyder på att det kan 

utföras. De tre faktorerna attityden till något, den subjektiva normen samt vår upplevda kontroll 

behöver alltså stämma överens med varandra för att ett agerande ska ske. 

Något Krarup & Russell (2005) nämner som en bidragande faktor för det svaga förhållandet 

mellan attityd och beteende utöver det Ajzen menar är individens vanor. Även om vi har en stark 

attityd inom ett visst område kan det glömmas bort i många av de beslut vi gör av ren vana. Här 

spelar både våra vardagsbeslut och till exempel beslut om resor stor roll, till slut blir vi till 

exempel blinda för miljövänliga lösningar trots att vi anser oss värdera miljön (Krarup & Russell 

2005). 

Saker som påverkar vårt agerande kan också vara i form utav tillfälliga aspekter, så som pengar. 

Har vi till exempel mindre pengar under en period konsumerar vi de billigare produkterna som 

kanske inte ses som hållbara trots att vi värderar hållbarhet. Detta kan sedan bli något vi gör av 

ren rutin och då är vi mindre benägna att se till exempel nya hållbara produkter trots att det är av 

värde för oss. Olika situationer är även något som påverkar hur vi beter oss, till exempel 

beroende på var vi befinner oss eller vem vi är med så agerar vi olika. Det kan även handla om 

tid, att till exempel att ta flyget då det går snabbare än att ta tåget. Krarup & Russell (2005) menar 

också att ju mer vi identifierar oss med något desto starkare effekt har det på hur vi agerar. 

Krarup & Russell (2005) påpekar även att det som ligger utanför vår kontroll bidrar till gapet 

mellan attityd och beteende. Finns det till exempel inte utrymme att agera hållbart är det lättare 

att människan i den situationen då inte gör det. Finns det till exempel inte lokaltrafik eller 

ekologisk mat på ett resmål så finns det inte heller utrymme att konsumera det. Vad det gäller 

turism lyfter Wolf-Watz (2010) fram att det inte skiljer sig så mycket mellan de som anser sig ha 

miljöhänsyn och de som inte har det när det kommer till resandet. Trots medvetenheten kring 
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flygets negativa påverkan på miljön används det som ett sätt för att ta sig till platser där det är 

möjligt att skapa sig själv både socialt och utifrån den egna självbilden. 

3.3 Resebeteende 
 

Montaguti och Mingotto (2015) lyfter fram att skillnaden mellan attityd och beteende kan vara 

stor hos en medveten resenär. Det vill säga även konsumenter som anser sig vara medvetna och 

visa miljöhänsyn är mycket ovilliga att förändra sitt beteende när det kommer till resande. För att 

människan ska förstå vikten av att konsumera hållbart behövs uppmuntran och förståelse för att 

detta beteende gör skillnad snarare än ord och marknadsföring som får konsumenten att känna 

sig skyldig (Burroughs 2010). 

En studie på besökare till en ö i Taiwan visade att människors benägenhet att visa hänsyn till 

miljön ökade med deras kunskap om densamma (Cheng & Wu 2015). Förutom det så är även 

känslan av tillgivenhet till en plats en viktig faktor. Det vill säga om personen känner tillgivenhet 

till en plats vilket ofta grundar sig i kunskap om den och/eller att den matchar hens personliga 

preferenser så ökar hänsynen. En annan viktig aspekt är mycket kunskap om miljön och vad som 

påverkar den negativt vilket också gör det mer sannolikt att hen handlar på ett miljövänligt sätt 

(Cheng & Wu 2015). 

Vad som eftersöks under en semester grundar sig mycket i vilket beteende som planeras för. De 

grundläggande värderingarna en person har är det som ligger bakom valet av specifika resor. 

Samma värderingar påverkar även valen vi gör under resans gång (Kozak & Woodside 2014). Här 

menar Begum (2014) att även utbudssidans aktörer påverkar resenärens val såväl direkt som 

indirekt och han lyfter fram att det finns ett kunskapsglapp mellan branschen och turister när det 

kommer till hållbart resande vilket även det har en avgörande betydelse i valet av en resa.  

Kozak och Woodside (2014)  menar också att beroende på vilken typ utav resa vi gör finns olika 

förväntningar på vad som under resans gång ska ske. Åker en person till exempel till ett land där 

det förväntas att man som konsument ska pruta så är sannolikheten stor att det kommer att ske. 

Det är på så sätt ett förväntat beteende och anses det vara accepterat även i den delen i världen 

turisten kommer ifrån ökar så sannolikheten desto mer. När vi åker på semester är det en tid för 

att koppla av, släppa måsten och glömma vardagen för en stund. Saker som hör till vardagen 

försvinner på så sätt för många under semestern (Kozak & Woodside 2014). Detta nämner även 

Miller et al. (2015) i sin artikel där resultatet av deras undersökning visade att det miljömedvetna 

beteendet minskade när en person reste på semester jämfört med i hemmiljön på alla punkter 

utom en, nämligen transport på resmålet.  
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Enligt Brown et al. (2010)  ligger en av de största utmaningarna när det gäller att öka kunskapen 

om och konsumtionen av hållbar turism i att på rätt sätt uppmuntra turister till att agera hållbart. 

Det som är centralt då är för det första hur budskapet kommuniceras som inte innebär strikta 

pekpinnar kring vad som får göras och inte. Detta går att åstadkomma genom en grundläggande 

förståelse för varför en person handlar som hen gör, det vill säga vad som ligger bakom ett visst 

beteende i kombination med ett tydligt budskap som syftar till grundläggande värderingar. Detta 

visade sig i Browns et al. (2010) studie vara det allra mest effektiva samtidigt som budskapet 

framfördes i samband med att personen som budskapet är riktat till skulle utföra handlingen. 

Med hänsyn till turism innebär det alltså till exempel när en person ska till att boka sin resa. 
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4. Empiri 
Här redovisar vi resultatet av vår enkätundersökning efter fyra identifierade huvudteman som är 
vardagskonsumtion, hållbar turism, resebeteende samt hur respondenterna själva ser att de vill nås med 
information. Dessa ämnen är utvalda som huvudrubriker för att vi sett dem växa fram som viktiga under 
arbetsprocessens gång. 

 

4.1 Konsumenten 

Av de 100 respondenterna i enkätundersökningen var 93 kvinnor och 7 män. Eftersom 

fördelningen blev sådan mellan könen så kommer vi inte att redovisa resultaten med någon 

uppdelning och jämförelse mellan kvinnor och män eftersom det inte går att dra några slutsatser 

utifrån enbart 7 stycken män. Men det är ändå ett resultat i sig att fördelningen blev sådan. 

Åldersfördelningen av respondenterna var att 51 % var 19-30 år och 49 % var 30-68 år. Se mer 

detaljerad fördelning i tabellen nedan. Slutligen så var utbildningsnivån hos respondenterna hög. 

59 % hade avslutad utbildning på högskola eller yrkeshögskola. Av resterande hade 36 % läst på 

gymnasiet och 5 % hade avslutat grundskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Fråga1: Ålder  
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4.2 Vardagskonsumtion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Fråga 4: Hur stor roll spelar hållbarhet i valet när du köper följande varor? 

I denna fråga ville vi veta hur högt respondenterna prioriterar hållbarhet vid köpet av några olika 

konsumtionskategorier. De fick gradera betydelsen från ”inte alls” upp till ”mycket”. Det som 

syns tydligast är att mat är den där kategori som prioriteras högst. 74 personer svarade att det 

spelar mycket stor roll. En annan kategori som visade på hög prioritet hos respondenterna var 

städ. Där svarade 49 personer ”mycket”.  Svaret “ganska mycket” är jämt i de flesta kategorier, 

samtliga utom mat ligger mellan 35-55 personer. Slutligen så är svaren “lite” och “inte alls” 

överrepresenterade i framförallt elektronik och semesterresa vilket visar på låg prioritet av dessa 

två konsumtionskategorier.  I övriga kategorier är svaret “lite” väldigt sällan förekommande och 

svaret “inte alls” obefintligt. 
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Figur 3. Fråga 10: Vilka av följande miljömärkningar/föreningar känner du till? 

För att ta reda på hur väl respondenterna känner till olika märkningar och föreningar som handlar 

om hållbarhet, både med koppling till vardagskonsumtion och till resande hade vi en fråga kring 

det. Respondenterna fick där kryssa för alla miljömärkningar/föreningar de kände till. Där såg vi 

tydligt att respondenterna hade absolut mest kännedom om Svanen, hela 92 personer kände till 

den, tätt följd av Rainforest Alliance med 78 personer. Ungefär en fjärdedel av respondenterna 

kände även till ECPAT, EU Ecolabel samt TCO Certified. De märkningar som få kände till var 

Naturens bästa (9 personer), Schyst Resande (7 personer), Travellife (3 personer) samt Green 

Key (10 personer). 
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Figur 4. Fråga 5: Hur ofta reser du utomlands på semester?  

Figur 5. Fråga 6: Hur reste du utomlands under din senaste semester? 

För att få kunskap om respondenternas resevanor så frågade vi hur ofta de reser utomlands på 

semester samt på vilket sätt de reste under sin senaste semester. Här syns det tydligt att de inte 

reser så frekvent då de allra flesta reser utomlands en gång per år (45 %) och att 33 % reser än 

mer sällan eller aldrig.  Vi ser också att de främst bokar transport och boende på egen hand (65 

%).  Slutligen så valde 16 % att resa på en charterresa och 8 % på en All Inclusive. 

För att få mer fördjupad information kring hur respondenterna reser så hade vi två större frågor 

om resebeteende. Dels kring vilka faktorer som är viktiga vid valet av ett resmål och dels kring 

vilka val som är viktiga under vistelsen på plats på resmålet. 
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Figur 6. Fråga 11: Hur viktiga är följande faktorer för dig vid valet av ett resmål? 

 

Det som syns tydligt här är att det är framförallt info på svenska och att mat och dryck är 

inkluderat som inte har någon betydelse hos respondenterna, att resan är bokad via en och 

samma arrangör likaså. Många av aspekterna har viss betydelse hos ett flertal respondenter 

framförallt när det gäller miljövänlig transport och att det går snabbt att ta sig dit (51 personer på 

båda alternativen). Ganska stor betydelse har i huvudsak att arrangören arbetar med 

hållbarhetsfrågor, att hotellen har märkningar som visar på socialt arbete samt att resan är billig. 

Få har svarat att något har mycket stor betydelse i denna fråga den kategori flest svarade var 

mycket viktigt var att resan ska vara billig. 
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Figur 7. Fråga 12: Vilka val är viktiga för dig under din vistelse på plats på 

resmålet? 

När det gäller på plats på resmålet är alternativet ”ganska viktigt” högt på samtliga kategorier 

förutom när det gäller restaurangmatens ursprung där det istället är övervägande ”lite viktigt”. En 

annan tydlig faktor här är att det är fler respondenter som svarat ”mycket viktigt” jämfört med 

”inte alls viktigt” på alla kategorier utom restaurangmatens ursprung. Den kategori som allra flest 

respondenter tyckte var mycket viktig var att välja lokal kollektivtrafik. 

4.4 Hållbar turism 
Eftersom vår undersökning syftar till att ta reda på kännedomen om hållbar turism ställde vi 

därför en ja och nej-fråga kring om respondenterna har hört talas om det. Där visade resultatet 

att hela 66 % har gjort det och följaktligen är det enbart 34 % procent som inte gjort det. 

Därefter fick de som hade hört talas om begreppet svara på i vilka sammanhang de hade gjort 

det. Resultatet visade att det framförallt var via sociala medier (26 %) och tidningar (21 %) de 

hört talas om begreppet. Lägst var det på TV och skola, båda på 7 %.  De fick sedan svara på en 

öppen fråga kring hur de skulle förklara begreppet hållbar turism. Det tydligast återkommande 

temat där är att respondenterna tänker på miljöaspekten och återkommande saker var till exempel 

klimatkompensation, miljövänlig transport, ej skadar miljön samt hushålla med resurser. 21 

personer nämner enbart denna aspekt och ytterligare några nämner miljön tillsammans med 

något annat, främst de sociala aspekterna. Tre personer nämner den ekonomiska aspekten. 8 

personer förklarade helhetsbegreppet, det vill säga med alla tre delar (miljö, socialt och ekonomi). 
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Andra saker som ett fåtal av respondenterna återkommande nämnde är att visa hänsyn till 

lokalbefolkningen, att pengarna stannar på platsen, att minska resurspåverkan samt att anpassa sig 

till landet som besöks. Slutligen så var det en person som nämnde att det finns en koppling till 

ekoturism. Nedan följer några utvalda citat: 

”Hållbar turism är turism som egentligen inte är hållbar men som försöker framställa sig mer hållbar. Till 

exempel är en cykelsemester hållbar men det säger man inte är hållbar turism.”/Kvinna 54 

”Resande utan att förstöra på platsen man kommer till, både för befolkning, miljö och att samhället får betalt för 

att man är där.” /Kvinna 32 

”Vet inte så mycket, antar att resan klimatkompenseras på nå vis.” /Kvinna 52 

”Turism som inte bidrar till negativ miljöpåverkan.” /Kvinna 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 8. Fråga 8: Om ja, i vilket sammanhang? Vid fler kryssa för alla. 

För att ta reda på om respondenterna har någon erfarenhet av hållbar turism frågade vi dem om 

de någon gång valt en resa med hållbarhet som utgångspunkt och om de svarade ja ville vi också 

veta vad det var för typ av resa eller på vilket sätt de ansåg att det var hållbart. Det var 27 % som 

svarade ja som därmed hade valt att någon gång resa med hållbarhet i åtanke och följaktligen 

hade då 73 % inte gjort det. Angående på vilket sätt de gjort det så kopplar nästan alla det till 

valet av transport och häften av dem uppger att de åkt tåg istället för att flyga till resmålet. Några 
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uppger också att de väljer att transportera sig med lokal kollektivtrafik på plats på 

resmålet.  Andra saker som togs upp är valet av en cykelsemester och vandring i Sverige som 

semesterval istället för att resa utomlands. De som inte fokuserar på transport nämner att de köpt 

lokal mat och anlitat en lokal guide. Slutligen så nämner enbart en person att hon tänker på det i 

allmänhet i alla val hon gör under en resa. 

4.5 Information 
Slutligen så ville vi veta om respondenterna skulle vara intresserade av att få mer information om 

hållbar turism vilket 78 % uppgav att de ville. Vi bad dem också nämna via vilka kanaler de skulle 

föredra att få den informationen och vilken typ av information de eftersöker. 

Här syns tydligt att den mest föredragna kanalen är Facebook med 27 %. Researrangörernas 

hemsidor och dagstidningar har också relativt hög frekvens med 21 % respektive 15 %. 

Resterande kategorier var det däremot få respondenter som uppgav att de föredrar. 

Informationen respondenterna eftersökte var enligt de allra flesta vilka alternativ som finns samt 

hur man som resenär gör för att resa hållbart, det vill säga konkreta tips på hur man går tillväga 

och vad man ska leta efter. De nämner till exempel att de vill ha konkreta tips på hållbara resmål, 

transportalternativ och paketresor. Många vill också ha kunskap omkring vad begreppet faktiskt 

innebär och hur man som person lättast förhåller sig till det och handlar för att göra skillnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 9. Fråga 17: Hur når man dig då lättast med den informationen?  
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5. Analys 
Här knyter vi ihop våra teoretiska utgångspunkter och empiriska resultat med utgångspunkt i samma teman som 
vi identifierade i enkätundersökningen, det vill säga vardagskonsumtion, resebeteende, hållbar turism och 
information. Detta för att ytterligare förtydliga kopplingen mellan teori och empiri i analysen. 

5.1 Vardagskonsumtion 
 

Daniel Wolf-Watz (2015) menar att en environmentalist är en högre utbildad kvinna som strävar 

efter att leva hållbart, både i vardagen och i tillfälliga aktiviteter. Eftersom 93 % av vår 

undersöknings respondenter var kvinnor och 59 % högt utbildade kan vi se det som ett resultat i 

sig, vilket då stämmer överens med den som Wolf-Watz menar är en environmentalist. Vi kan på 

så sätt se den som strävar efter att vara en medveten konsument som en kvinna. Viktigt att 

komma ihåg här att det precis som Wolf-Watz (2015) menar finns olika ”nyanser av grönt”, det 

vill säga att hur miljömedveten en environmentalist är varierar från person till person.  

I vårt resultat såg vi även att hållbarhet spelade störst roll hos de flesta när det kom till 

matkonsumtion, följt av städ- och hygienprodukter. Detta visar på att produkter som är tydligt 

kopplade till vardagen är de som prioriteras mest. Haider & Sundin (2009) menar att den hållbara 

konsumtionen är en reaktion på hur klimatethotet lyfts fram i media, på så sätt tolkar vi det som 

att maten är det som till störst del lyfts fram vilket följaktligen gör att människor främst 

prioriterar dess hållbarhet. Överlag var svarskategorin “ganska mycket” jämn och relativt hög på 

de olika kategorierna vilket ändå visar på en strävan efter att göra hållbara val i de flesta fallen.  

Vi ser dock en avvikelse när det kommer till elektronik och semesterresor där resultaten för 

framförallt “mycket” är betydligt lägre än i resterande kategorier. Hos de medvetna 

konsumenterna finns det dock som Wolf-Watz (2015) lyfter fram många olika nyanser utav 

grönt, alltså att konsumenterna är olika mycket gröna beroende på vilken produkt det gäller. 

Krarup & Russell (2005) lyfter just fram att det är vanligt att konsumera hållbart inom ett område 

och samtidigt inte alls konsumera hållbart inom ett annat vilket vårt resultat även visar. Detta 

skulle som tidigare nämnt delvis kunna grunda sig i att dessa kategorier inte lyfts fram lika tydligt 

som till exempel maten gör idag. 

Ett liknande resultat ser vi i vilka miljömärkningar och föreningar respondenterna känner till där 

det visade sig att kännedomen om mat-, hygien- och städrelaterade märkningar är betydligt högre 

än liknande märkningar inom turismnäringen. Till exempel var det endast sju personer som kände 

till schyst resande och nio personer som kände till naturens bästa, vilka är två svenska föreningar 

som är väldigt inriktade på just hållbar turism. Precis som Begum (2014) menar så påverkar 

utbudssidans aktörer indirekt och direkt vad vi konsumerar och det är en avgörande faktor hur 
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budskap kommuniceras och att det för bästa effekt bör kommuniceras vid självaste handlingen 

(Brown et.al. 2010). På så sätt kan vi förstå att mat-, hygien- och städprodukter är högre, både när 

det gäller att konsumera hållbart som kännedomen om olika märkningar då de konsumeras av de 

flesta på en daglig basis. 

5.2 Resebeteende 
 
Det är mycket som ligger till grund för de olika val vi gör, till exempel kan något vi starkt 

identifierar oss med ha en stark effekt på hur vi sedan agerar menar Krarup & Russell (2005). Vi 

såg i vårt resultat att 33 % reser aldrig eller mer sällan, en tredjedel utav våra respondenter rör sig 

på så sätt inte så frekvent utanför landets gränser. Detta skulle vi med tanke på vårt urval av 

respondenter kunna tolka som ett sätt att vilja vara miljömedveten eftersom Kozak & Woodside 

(2014) menar att flyget står för en stor del utav koldioxid utsläppen vilket även är känt av många 

och ofta ses som den största miljöboven. Eftersom vi tolkar det som att våra respondenter 

identifierar sig med en hållbar livsstil kan att avhålla sig från att resa långväga vara ett sätt att 

förverkliga denna bild utav sig själv. Detta beteende kan dock också grunda sig i tillfälliga 

begränsningar för respondenterna så som till exempel tid, pengar och/eller sociala sammanhang 

(Krarup & Russell 2005).  

När det kommer till att resa hållbart påpekar Wall & Mathieson (2006) vikten utav att bidra till 

den lokala ekonomin, framförallt genom att sprida inkomsterna mellan små aktörer istället för till 

en stor. Med detta menas att det är bättre att inte boka en paketresa då de företagen som erbjuder 

dessa resor oftast inte ägs av landets egna aktörer utan tar inkomsterna ut från landet. Vi kan 

utifrån det dra tolkningen till att de flesta av respondenterna har ett relativt hållbart beteende när 

det kommer till vilken typ av resa de senaste gjort då hela 65 % åkte på egen hand. Detta kan 

dock vara ett omedvetet beteende som kan bero på helt andra aspekter eftersom vi inte vet vad 

som ligger bakom valet. 

Enligt vår undersökning tycker även många respondenter att det är viktigt att transporten är 

miljövänlig när de väljer resmål och likaså att det går snabbt att ta sig dit. Detta är dock två 

faktorer som inte går ihop då det ena utesluter det andra. Undersökningen visade också att det är 

ett mycket lågt antal som valt en resa med hållbarhet i åtanke. Detta tolkar vi som att det i valet 

mellan miljövänlig och snabb transport är det sistnämna som vinner vilket styrks av Krarup och 

Russell (2005) som menar att tillfälliga begränsningar där tid är en kan gå ut över och förändra 

den ursprungliga attityden till hållbarhet och därmed påverka vilket beteende som slutligen 

kommer till stånd.  
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Ett annat tydligt resultat var att respondenterna generellt var mer benägna att göra hållbara val på 

plats på resmålet än i valet av själva resan vilket görs när respondenterna är på hemmaplan.  Detta 

går emot både Kozak och Woodside (2014) och Miller et al. (2015) som menar att det 

miljömedvetna beteendet hos människor som hör vardagen till försvinner under semestern då 

många ser den som ett sätt att koppla av och släppa på måsten. Det går också emot Cheng och 

Wu (2015) som menar att benägenheten att göra medvetna val ökar med känslan av tillhörighet 

till en plats vilket troligtvis inte är fallet när respondenterna är på plats på ett resmål. Då en 

semesterresa oftast spenderas på en plats utanför de som känns som hemma det vill säga med 

hög tillhörighet till. Det ska dock sägas att vi egentligen inte vet något om våra respondenters 

faktiska beteenden eftersom deras svar i enkäten kan vara en spegling av deras attityd och inte 

hur de faktiskt handlar. Precis som Ajzen (2005) antyder så finns det ingen logisk förklaring kring 

vilka attityder som mynnar ut i ett beteende och att relationen dessa saker emellan är svag då de 

nödvändigtvis inte står i direkt följd till varandra.  

Avslutningsvis så visade resultaten av vår undersökning på skillnader i hur viktigt respondenterna 

anser att det är med hållbarhet i valet av mat och transportmedel i vardagen jämfört med när det 

är kopplat till resande. Till exempel menade 74 personer att ett hållbart val av matvaror är mycket 

viktigt i vardagen men på resan var det enbart 25 personer som uppgav det. Detta kan kopplas till 

Montaguti och Mingotto (2015) som menar att också konsumenter som anser sig vara medvetna 

kan vara mycket ovilliga att ändra sitt beteende när det reser, det vill säga att de trots sin positiva 

attityd till miljöhänsyn inte väljer att agera utefter det när de är på semester. Andra orsaker till 

denna skillnad kan dels vara att beslutet tas av ren vana vilket Krarup och Russell (2005) menar 

kan göra att en stark attityd kan få stå tillbaka och glömmas bort till förmån för vanan. Det kan 

också vara att utbudet av ekologisk mat eller lokal kollektiv trafik inte finns synligt på resmålet 

vilket orsakar att konsumenten upplever att det inte finns utrymme att handla utefter hållbarhet 

på samma sätt som hemma vilket gör att de inte gör det valet (Krarup & Russell 2005). 

5.3 Hållbar turism 
 
Gössling et al. (2015) och Weaver (2006) nämner båda att hållbar turism inte är något nytt 

fenomen utan att det tvärtom funnits med och utvecklats sedan 1970-talet, det vill säga inte långt 

efter hållbarhetsbegreppet generellt. Detta faktum förklarar att vårt resultat visade på att en stor 

majoritet av våra respondenter hade hört talas om hållbar turism. Däremot så visade vår 

undersökning att trots att de flesta respondenterna hört talas om begreppet så är kunskapsnivån 

låg då få kan förklara vad det egentligen innebär vilket talar emot Gössling et al. (2015) som 

menar att hållbar turism blivit en framgångssaga, åtminstone gällande människor i allmänhet.  
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När begreppet hållbar turism började uttalas fanns det en tydlig fokusering på miljö och 

framförallt turismens belastning på de naturresurser som finns på en plats (Gössling et al. 2015). I 

det finns en förklaring på vår undersöknings resultat som visade att de allra flesta gjorde 

kopplingar till miljö när de ombads förklara begreppet hållbar turism vilket då innebär ett bortfall 

av de två andra dimensionerna, det vill säga de sociala och ekonomiska aspekterna. Även Kozak 

och Woodside (2014) menar att flyget som transportmedel är den faktor som flest människor 

känner till med koppling till hållbar turism. Detta var också tydligt i vår undersökning då nästan 

alla respondenter som uppgav att de hade valt en resa med hållbarhet i åtanke menade att valet av 

tåg istället för flyg för att transportera sig till sitt resmål eller att de klimatkompenserat sin flygresa 

var ett sådant val.  

Trots att kännedomen om hållbar turism är hög så är det ytterst få som någon gång valt att resa 

med hållbarhet som utgångspunkt vilket visar på en tydlig skillnad mellan attityd och beteende. 

Ajzen (2005) menar att det är tre delar som behövs när en attityd ska mynna ut i ett beteende 

varav en handlar om hur vi tror/anser att en handling ska utföras vilket starkt kan kopplas till 

kunskap om vilka följder ett beteende får vilket kan förklara att människors kännedom om 

hållbar turism inte mynnar ut i ett beteende. Detta bekräftas såväl av vår studie som av Begum 

(2015) som lyfter att det finns ett kunskapsglapp inom hållbar turism mellan aktörer och 

konsumenter. Även Cheng och Wu (2015) fick i sin studie fram att det miljömedvetna beteendet 

ökar om kunskapen är hög. 

5.4 Information 
 

Vår undersökning visade att en hög andel av respondenterna vill ha mer kunskap om hållbar 

turism på en konkret nivå det vill säga hur man som resenär gör för att resa mer hållbart. Att 

denna kunskap inte kommit fram på ett tydligt sätt kan vara en produkt av att begreppet enligt 

David Weaver (2006) mest etablerats på en akademisk och organisationsnivå vilket sällan når den 

enskilde konsumenten på ett konkret och tydligt sätt.  

En annan aspekt kan vara att informationen om hållbar turism når konsumenten vid tillfällen 

som är frånkopplat från själva handlandet vilket också syntes i vår undersökning där de allra flesta 

hört talas om hållbar turism via sociala medier och dagstidningar. Detta är enligt Brown el al. 

(2010) viktigt, han lyfter nämligen att budskap och information som når konsumenten i samband 

med att hen ska utföra handlingen når fram bättre.  Detta kan förklara både det faktum att många 

respondenter känner till klimatkompensation vilket ofta dyker upp som alternativ vid en 

resebokning samt att många önskar att få information om hållbar turism på researrangörernas 
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hemsidor, det vill säga i samband med att de bokar sina resor (utför handlingen). Värt att nämna i 

detta sammanhang är också att det kan förklara den relativt höga kännedomen om föreningen 

ECPAT som vi kunde identifiera i undersökningen. ECPAT samarbetar nämligen med många 

svenska researrangörer och syns därmed också i detta sammahang.  

Till sist så menar Burroughs (2010) att det som gör att människor konsumerar hållbart är att de 

förstår vikten av att det behövs och att de behöver uppmuntran och förståelse för att deras 

beteende ska ändra och inte ord och marknadsföring som får dem att känna sig skyldiga. Dock 

visade vår undersökning att det är tvärtom, det vill säga att konkreta pekpinnar och uppmaningar 

är precis vad respondenterna eftersöker som format för den information de vill ha om hållbar 

turism för att de ska ha kunskapen som krävs för att kunna handla utefter det. 
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6. Slutsats 
Här redovisar vi de svar som vi hittat till våra inledande frågeställningar. För att göra det tydligt och konkret 
vilka slutsatser vi hittat har vi valt att redovisa detta med en uppdelning efter våra tre frågeställningar. 

6.1  Hur ser kännedomen om de tre dimensionerna av begreppet hållbar 
turism ut hos miljömedvetna konsumenter? 
 

Definitionen av en miljömedveten konsument visade sig stämma överens i studien och i vår valda 

teori det vill säga att det är en högutbildad kvinna. Den miljömedvetna konsumenten i vår studie 

har hört talas om begreppet hållbar turism, detta är dock inte kopplat till någon kunskap om dess 

innebörd. Med andra ord är intrycket av de miljömedvetna konsumenternas kunskap att många 

har hört talas om hållbar turism framförallt via sociala medier och dagstidningar men att få kan 

förklara vad det konkret innebär. Det är framförallt en miljöfokusering i kunskapen om 

begreppet och de som säger sig ha erfarenhet av hållbar turism har då enbart ändrat sitt 

transportsätt. Enbart några få personer har kunskap om att begreppet har tre dimensioner, få 

känner alltså till de sociala och ekonomiska aspekterna. Det som är tydligt är att de medvetna 

konsumenternas kunskap om hållbarhet överlag är mycket större än deras kunskap om hållbar 

turism. Vi tror att detta är så det kommer att se ut även i framtiden om inte begreppet och dess 

betydelse ges mer utrymme i såväl branschen som i media.  

6.2  Förändras den miljömedvetna konsumentens attityd och beteende 
kring hållbarhet vid en förflyttning från vardag till resande? 
 

Den medvetna konsumenten reser inte utomlands särskilt ofta (en gång per år eller mer sällan) 

och bokar i huvudsak då transport och boende på egen hand. Teorier visar att detta kan ha med 

begränsningar av resurser som till exempel pengar att göra. Vi menar dock att det även i enlighet 

med andra teorier kan tolkas som ett miljömedvetet val med tanke på att de gör hållbara val i 

vardagen samt att en hög andel är högskoleutbildade vilket generellt inte är en grupp som har 

ekonomiska begränsningar i så hög utsträckning. 

Svaret på denna frågeställning blir att det finns i skillnader i konsumtionen i vardagen kontra 

resandet. Detta är gällande framförallt när det gäller de val som görs kring maten som prioriteras 

mycket högt hemma men som inte alls är lika viktigt under resan. En annan tydlig aspekt är att de 

miljömedvetna konsumenterna gör många hållbara val i vardagen och tycker det är viktigt men 

ytterst få har någon gång valt en resa med hållbarhet i åtanke. Dock så är denna skillnad från 

vardagsbeteendet inte lika stor på plats på ett resmål som i valet av själva resan. Med andra ord 

väljer de inte en resa med hållbarhet som utgångspunkt men de gör medvetna val på resmålet, 
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även om det inte riktigt är på samma nivå som i vardagskonsumtionen. Intressant att lyfta fram är 

att detta gick emot teorierna som tryckte på att människor som gör medvetna val i vardagen inte 

gör det när de är på resande fot. Viktigt att förtydliga här är dock att vi inte vet någonting om hur 

de faktiskt handlar utan bara vilken attityd de har, det vill säga hur de utger sig för att handla. 

Slutligen syns också en tydlig skillnad när det kommer till kännedomen om olika 

miljömärkningar/föreningar. Väldigt få känner till de märkningar som har med resande att göra 

och i princip alla känner till de som syns i samband med mat och hygien. Detta menar vi kan bero 

på att när hållbar konsumtion ges utrymme i media handlar det i huvudsak om mat och hygien 

medan resande enbart framställs som avkopplande och befriat från vardagens krav. Det är med 

andra ord tydligt för oss att när det kommer till resande så är det de stora charterbolagen och 

bokningssidorna som syns som trycker på att man som resenär är värd att släppa allt som har 

med vardagen att göra och fly iväg. Vi tror därför att även om viljan att agera hållbart finns tydligt 

hos dessa konsumenter så går behovet av att fly vardagen över detta när de åker på semester. 

Många ser det som en rättighet att resa bort och koppla av och handlar därför utefter det när de 

är utomlands, med andra ord inte utefter sin attityd till hållbarhet. Hur miljömedvetet är det att 

bete sig så egentligen? 

6.3   På vilket sätt vill den miljömedvetne konsumenten få information om 
hållbar turism? 
 

Det framkommer tydligt i både empiri och teori att det som den miljömedvetna konsumenten 

saknar är konkreta tips på hur hen kan resa mer hållbart och information om vad begreppet 

faktiskt innebär. De vill också veta vilka alternativ som finns tillgängliga på marknaden idag om 

man som konsument vill göra ett hållbart val av resa. Ett miljömedvetet handlande ökar om 

informationen finns i samband med handlandet vilket också konsumenterna vill ha, det vill säga 

på researrangörernas hemsida där resebokningar ofta genomförs. Det eftersöks också 

information via dagstidningar och Facebook. Precis som vår undersökning visar så hade det mest 

optimala för att öka det hållbara resandet varit om konsumenterna fått information om det på de 

stora researrangörernas hemsidor. Detta är dock i praktiken svårt att genomföra eftersom 

arrangörernas mål är att sälja maximalt antal resor varför sådan information skulle missgynna 

dem. De stora arrangörerna i Sverige är charterarrangörer och bokningsportaler på internet vilka i 

sig är ohållbara. Det är därför för oss orimligt att tänka sig att informationen om hållbar turism 

skulle gå via dem. 
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6.4 Avslutande diskussion 
Vår studie har alltså visat att hållbar turism ändå nämnts i olika sammanhang eftersom de allra 

flesta respondenter har hört talas om det. Dock så har det hänt något på vägen eftersom kunskap 

om innebörden av begreppet inte har följt med när det har nämnts hos de miljömedvetna 

konsumenterna i vår undersökning. Att kunskapen om begreppets innebörd inte följt med och 

därmed är låg hos de miljömedvetna konsumenterna kan förklara att deras attityd till hållbarhet 

inte har mynnat ut i ett hållbart beteende i så stor utsträckning när det kommer till resande. Vet 

du inte hur du på ett konkret sätt ska handla utefter hållbarhet så är följaktligen möjligheten liten 

att du gör det. För att detta ska kunna förändras så krävs tydlig och konkret information om 

innebörden av hållbar turism på ett sådant sätt så att det går att agera direkt utifrån det. 

6.5 Vidare forskning 
 
I och med valet att göra en enkätundersökning och med andra ord en kvantitativ ansats så har vi 

inte möjlighet att ställa följdfrågor och kan därmed inte undersöka vad som ligger bakom de val 

som konsumenterna gör. Detta är vi medvetna om men i denna studie är det inte vad vi är ute 

efter då det skulle göra den för omfattande med hänsyn till den tid och resurser vi har. Däremot 

skulle det vara intressant i vidare studier och forskning inom detta ämne att söka mer svar på vad 

som ligger bakom de val som de personer som vi syftar till att undersöka gör, med andra ord 

studera frågan med en kvalitativ utgångspunkt.  

Det skulle även vara intressant att mer djupgående utreda det kunskapsglapp som såväl vi som 

tidigare forskning identifierat. Vad är det som orsakat det och vad som i framtiden kan göras för 

att se till det inte står som hinder till att utveckla en turism som är mer hållbar med utgångspunkt 

i samtlig tre aspekter av begreppet.   
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Bilaga 1 
Hej! 

Vi är två studenter som läser andra året på Turismprogrammet vid Karlstad Universitet. 
Vi skriver just nu en uppsats som berör hållbar konsumtion eftersom det är något som 
intresserar oss. Därför skulle vi vara tacksamma om du ville ta dig några minuter att 
svara på denna enkät. Den är anonym och riktar sig till dig som strävar efter att leva mer 
hållbart. 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på våra mejladresser: 
sjostedtelin@gmail.com eller jtrum91@hotmail.com. 

Tack på förhand, svaren är till stor hjälp för oss! 

Elin och Julia 

Enkät 

Ålder:  

Kön: 
Kvinna Man  Annat 

Högsta avslutade utbildningsnivå: 

Grundskola  Gymnasium   Högskola  Annat 

Hur stor roll spelar hållbarhet i valet när du köper följande varor: 

1- Inte alls 

2- Lite 

3- Ganska mycket 

4- Mycket 

  1 2 3 4 

Mat 

Kläder 

Hygienartiklar 

Städprodukter 

Resor till vardags 

Elektronik 

Semesterresa 
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Hur ofta reser du utomlands på semester? 

Aldrig 1 gång/år 2ggr/år 3 ggr/år 4 el. fler ggr/år 

Hur reste du utomlands under din senaste semester 

Charter All Inclusive  Bokade transport och boende själv Annat 

Har du hört talas om begreppet hållbar turism? 

JA NEJ – gå vidare till fråga X 

Om ja, i vilket sammanhang? 

Reklam Sociala medier Tidningar  TV 

Skola Vänner/Familj Reseinformation Annat: _ _ _ _ _ _ _ _  

Hur skulle du förklara hållbar turism? 

Vilka av följande miljömärkningar/föreningar känner du till? 

Naturens Bästa Schyst Resande Ecpat 

Travellife  EU Ecolabel  Svanen 

Green Key TCO Certified Rainforest Alliance  

Hur viktiga är följande faktorer för dig vid valet av ett resmål? 

1- Har ingen betydelse 
2 – Har viss betydelse 
3-  Har ganska stor betydelse 
4 – Har mycket stor betydelse     

1 2 3 4 

Att resan är så billig som möjligt 

Att det går snabbt att ta sig till resmålet 

Att det går att transportera sig till resmålet miljövänligt. 

Att hela resan går att boka via en och samma arrangör 

Att hotellet är miljömärkt 

Att hotellet har märkningar som visar på tex. socialt arbete. 

Att arrangören arbetar med hållbarhetsfrågor 

Att även mat och dryck är inkluderat i resans pris 

Att information, guidning och aktiviteter är på svenska 
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Vilka val är viktiga för dig under din vistelse på plats på resmålet 

1- Inte alls viktigt 
2 – Lite viktigt 
3 – Ganska viktigt 
4 – Mycket viktigt 

Jag köper lokalproducerade souvenirer 

Jag frågar vart maten som serveras på restaurangen kommer från 

Jag väljer ekologisk/rättvisemärkt mat 

Jag är noga med att inte förbruka för mycket vatten 

Jag väljer lokal kollektivtrafik när jag förflyttar mig 

 

Har du någon gång valt en resa med hållbarhet i åtanke 

JA  NEJ  

Om ja, vad var det för resa eller på vilket sätt? 

 

Skulle du vilja veta mer om hållbar turism och vad det innebär? 

JA – gå till fråga X NEJ – Tack för din medverkan 

Vilken typ av information skulle du vilja ha? 

 

Hur når man dig då lättast med den informationen? Välj max tre kanaler som du 
föredrar. 

Dagstidningar Reklamutskick Magasin Veckotidningar 

Radio  TV-reklam  Facebook Instagram 

Forum  Youtube  Researrangörernas hemsidor 

Annat:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Tack för din medverkan 

 


