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Sammanfattning 
 
I denna kvalitativa studie har vi genom intervjuer undersökt svenska utlandsresenärers syn på 
hållbarhet avsett sitt eget resande. Syftet var att se hur denna syn formats av resenärernas 
kapital, fält och habitus. För att svara på frågeställningarna har vi tagit hjälp av John 
Swarbrookes tolkning av vad hållbar turism är och hur man kan försöka nå det. Han delar upp 
hållbar turism i ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet. 
Undersökningen använder även Pierre Bourdieus sociologiska teori om ekonomiskt, socialt, 
kulturellt och symboliskt kapital samt hans teori om fält och habitus. Analysen av 
intervjuerna påvisade en medvetenhet hos utlandsresenärerna avsett hållbarhet. Graden av 
medvetenhet samt hur det konverterade till ett hållbart beteende skiljde sig beroende på 
utlandsresenärernas olika grad av kapital. Det fanns tydliga skillnader i utlandsresenärernas 
vanor och värderingar beroende på vilket fält de befinner sig på, specifikt gjordes jämförelsen 
mellan semester och vardagen hemma i Sverige. Det största hindret för hållbar turism ur 
respondenternas perspektiv fann vi vara konflikten som uppstår med uppoffringar som måste 
göras i strävan mot hållbarhet, då utlandsresenärerna kopplar ihop semestern med avkoppling 
och frihet från ansvar. 
 
Nyckelord: Hållbarhet, hållbar turism, kapital, fält, habitus. 
 

Abstract 
 
This qualitative study has through interviews studied Swedish international travelers’ view on 
sustainability regarding their own travelling. The purpose of this study was to see how this 
viewpoint has been shaped by the traveler’s capital, fields and habitus. To answer the studies 
research questions we have used John Swarbrooke’s interpretation of what sustainable 
tourism is and how to best try reach it. He divides sustainable tourism into economic 
sustainability, environmental sustainability and social sustainability. The study also uses 
Pierre Bourdieu’s sociological theory on economic, social, cultural and symbolic capital and 
also his theory on fields and habitus. The analysis of the interview showed that the travelers 
has a consciousness regarding sustainability. The degree of consciousness and how it 
converted to sustainable behavior varied depending on the travelers’ degree of capital. There 
were clear differences in the travelers’ habits and values depending on what field they find 
themselves in in which the fields of vacation and everyday life in Sweden were compared. 
The biggest barrier for sustainable tourism from the international travelers’ perspective was 
found in the conflict in sacrifices which must be made in the quest for sustainability since the 
traveler’s associate vacation with relaxation and freedom from responsibility. 
 
Key words: Sustainability, sustainable tourism, capital, fields, habitus. 
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1. Inledning  
 
Hur väljer svenskarna att resa 2016? Sedan 2006 har Resia sammanställt och analyserat 
statistik på bokningar inom charter, flyg, kryssningar och paketresor. Charterresor är mest 
populära och dominerar både Google-sökningar och bokningar. Däremot drömmer 
svenskarna om att få åka på långresor där USA och Australien är i topp. Anledningen till att 
drömresan och den faktiska bokade resan inte stämmer överens beror huvudsakligen på 
bristen på pengar och tid (Resiabarometern, 2016). 2015 belystes en ny trend där hållbart 
resande förklaras som en alltmer viktig aspekt i svenskarnas resvanor. I rapporten uppges 25 
procent av svenskarna välja ett resmål som de tror gynnar lokalbefolkningen på så sätt att de 
får ut en vinst av turism. (Resiabarometern, 2015)  
 
I en artikel angående hållbarhet publicerad av regeringen uttrycker statsminister Stefan 
Löfven att ”Sverige ska ta en ledande roll i genomförandet även av FN:s nya globala mål för 
en hållbar utveckling”. Förutom den ledande roll Löfven anser att Sverige redan har aspirerar 
han att vi även ska ta den ledande rollen inom FN:s nya mål. I artikeln skrivs det att det finns 
tre dimensioner av hållbarhet som ur ett Svenskt perspektiv är viktiga att understryka: 
ekonomisk, social och miljömässig (Regeringen, 2015). Ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet förklaras närmare i senare kapitel inom det teoretiska ramverket. 
 
I ett utav Sveriges största resemagasin Vagabond skrevs en artikel 2013 som handlar om att 
charterbolag har alldeles för få hållbara alternativ när det gäller hotell, och att de man har är 
för svåra att hitta (Vagabond, 2013). I en artikel från samma magasin 2014 rapporterades 
dåliga villkor för anställda på charterhotell. Vid denna tidpunkt verkade det vara något lättare 
att hitta miljömässigt bättre hotell än vid tidpunkten i den föregående artikeln, men det finns 
inget kriterium för sociala villkor (Vagabond, 2014). I en rapport från 2015 som är publicerad 
av Swedwatch skrivs det att 20,000 svenskar åker till Dubai årligen genom våra tre största 
resebolag (Ving, Fritidsresor och Apollo) och att det kommer tredubblas inom två år. Ett av 
dessa resebolag marknadsför destinationen som “en plats där allas drömmar uppfylls”. Vidare 
beskriver rapporten hur lyxen i Dubai har byggts upp av migrantarbete med bedrövliga 
arbetsvillkor. Rapporten beskriver att migranterna ofta får jobba 12 timmars pass, att hotellen 
konfiskerar deras pass, att migranterna betalat hotellen för att få börja jobba där och mycket 
mer. (Swedwatch, 2015)  
 
Sverige har en självbild av att vara världsledande inom hållbarhet, och inom resandet verkar 
som tidigare sagt 25 procent av svenskarna välja resmål där lokalbefolkningen får ut vinster. 
Stämmer denna självbild överens med hur hållbara vi är i vårt resande? 
 
Vem är den hållbara resenären? Enligt en studie som utfördes 2015 är den typiske hållbara 
turisten någon som är villig att kompromissa med sina egna intressen i strävandet mot 
hållbarhet (Passafaro, Cino, et al, 2015). En artikel från 2010 talar om hur turister har en 
bristande kunskap om hållbart resande, samt en känsla av maktlöshet och att ansvaret ligger 
hos destinationen och inte hos de själva (Miller, Rathouse, et al, 2010). I 2009 skrevs en 
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artikel om hur hållbar turism är mycket komplext och inte något separat fenomen och att det 
måste hänga ihop med den övriga hållbarhetsdiskursen i samhället (Tao & Wall 2009). Var 
faller svenska utlandsresenärers tankar i relation till dessa artiklar?   
 
Pierre Bourdieu var en fransk sociolog som föddes 1930. Han kategoriserades av Anthony 
Giddens som en konfliktteoretiker. Detta beror på att många av hans teorier handlade om 
människans konkurrens om begränsade resurser såsom ekonomiska, sociala, kulturella och 
symboliska. Mängden av dessa olika resurser som han kallar kapital påverkar varandra som i 
sin tur påverkar människan och dess liv (Giddens, 2007 s. 120-123).   
 
Vi är intresserade av att undersöka hållbarhet och Bourdiues olika former av kapital. 
Avsikten med uppsatsen är att jämföra synen på hållbarhet med utlandsresenärernas sociala, 
ekonomiska och kulturella status eller hållning i samhället. Vi är nyfikna på hur människans 
olika slag av kapital i samhället påverkar deras syn och val gällande hållbart resande. Någon 
sådan forskning har vi inte stött på i förarbetet till denna undersökning vilket föranledde 
följande problemformulering.  
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2. Problemformulering        
 
Utifrån rapporten och artiklarna ovan finns det uppenbarligen destinationer svenskar åker till 
som inte är hållbara, och detta verkar krocka med självbilden Sverige har av sig själv som ett 
hållbart land. Samtidigt kan man argumentera för det faktum att 25 procent av svenskarna 
utger sig vilja resa mer hållbart inte är en hög siffra, varför ligger den inte på 100 procent?  
 
Frågan om hållbarhetens vikt och människans ansvar för den är subjektiv. Vi vill se hur 
svenska utlandsresenärers inställning kan tänkas skilja sig och se om kapitalet de har 
påverkar den. Dessa frågor leder oss till undersökningens syfte och frågeställningar. 
  
2.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka svenska utlandsresenärers syn på hållbarhet avsett sitt eget resande 
och att se hur Pierre Bourdieus teorier om kapital, fält och habitus påverkar den synen. 
  

• Vilken syn har svenska utlandsresenärer på hållbarhet avsett sitt eget resande? 
• Hur påverkas de svenska utlandsresorna av vilket fält resenärerna befinner sig i samt 

deras ackumulerade kapital? 

2.2 Avgränsningar 
 
Gällande respondenter har vi bara undersökt svenskar som åker på utlandsresor, det vill säga, 
upplevelser från inrikesresor har inte undersökts. Uttrycket hållbarhet är brett och kan tolkas 
olika. Vi har tagit med en definition som följer nedan som myntades av Förenta Nationerna 
1987 och fokuserar på tre aspekter av hållbarhet, nämligen ekonomisk, miljömässig och 
social. I det teoretiska ramverket har vi tagit med John Swarbrooke applicering av hållbarhet 
inom ramen av turism.  
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3. Teoretisk ramverk 
 
Följande avsnitt innehåller John Swarbrookes teorier om hållbar turism och Pierre Bourdieus 
olika former av kapital, och hans teorier om fält och habitus. Dessa teorier presenteras 
tillsammans med aktuell forskning i ämnet. Swarbrookes teorier om hållbar turism inkluderar 
tre huvudsakliga aspekter; de ekonomiska, de sociala och de miljömässiga. Dessa teorier 
används i undersökningen för att vi ska kunna förstå hur hållbara eller icke-hållbara 
utlandsresenärernas val av resor och vanor på destinationen är. Bourdieus sociologiska teorier 
om kapital, fält och habitus möjliggör analysen av utlandsresenärernas bakgrund, val av resor 
och vanor på destinationen avsett hållbarhet. För att relatera dessa teorier till samtiden har vi 
sammanställt ett antal samtida forskningsartiklar. Kombinationen av samtliga nämnda teorier 
och studier ger undersökningen förutsättningar att analysera utlandsresenärerna och ge svar 
på forskningsfrågorna. 
 
3.1 Hållbar turism 
 
I det teoretiska avsnittet om hållbar turism har vi att presenterat olika typer av hållbarhet. 
Detta följs av ett avsnitt om hållbar turism och den aktuella forskningen där vi har gett en 
inblick ur turistens perspektiv, samt ett samhällsperspektiv.  
 
Hur kan man definiera hållbarhet? Aktörer använder ordet hållbar i förhållande till 
konkurrenter som har ett sämre miljömässigt rykte. Hållbarhet kan förklaras som det som kan 
bevaras över tid. Något som är ohållbart fungerar inte i längden. Hållbarhet är dock på 
samma gång relativt om man ser på människans överlevnad på jorden. Astronomer påstår att 
solen till slut kommer att bli så varm att haven till slut kokar bort, kan man då påstå att 
människosläktet överhuvudtaget kan vara hållbart? (Heinberg, 2010). Den definition som 
undersökningen har utgått ifrån kommer från världskommissionen för miljö och utveckling 
som skrev en rapport på uppdrag av de Förenta Nationerna 1987 och i den är hållbar 
utveckling något som: ”uppfyller behoven hos dagens generation utan att äventyra 
möjligheterna för kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov” 
(Förenta Nationerna, 1987). Som tidigare nämnt i inledningen kommer vi att fokusera på tre 
aspekter av hållbar turism, nämligen ekonomisk, social och miljömässig. Enligt John 
Swarbrooke kan man inte tala om hållbar turism förrän dessa tre aspekter av hållbarhet har 
uppfyllts. (Swarbrooke, 1999: 47) 
 
3.1.1 Ekonomisk hållbarhet 
 
När man talar om ekonomisk hållbarhet och turism är en av de centrala delarna att man har en 
god multiplikatoreffekt i destinationen. Multiplikatoreffekten innebär att pengar som 
spenderas hamnar i en cirkulation för den lokala ekonomin. Det handlar om att maximera 
turistens sätt att spendera pengar på och att minimera det ekonomiska läckaget. Som exempel 
kan man ta en turist som spenderar pengar på logi. Dessa pengar hamnar i cirkulation inom 
destinationen i form av bland annat skatt, personalen får ut en lön, bandet som spelar musik 
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under middagen som underhållning får betalt, turisten kanske betalar dricks till en servitör 
och så vidare. Ju fler aktörer som får en positiv effekt desto starkare är multiplikatoreffekten, 
och det är det man är ute efter. Det man försöker undvika är läckage i den grad man kan. 
Läckage innebär att pengar som spenderas på en destination utvinns av externa aktörer och 
inte gynnar lokalekonomin. (Swarbrooke, 1999: 60-63) 
 
3.1.2 Social hållbarhet 
 
Den sociala aspekten av hållbarhet har fått mindre uppmärksamhet i förhållande till de andra 
inom forskningen. Enligt Swarbrooke beror detta på att sociala implikationer av turism 
utvecklas långsamt, syns inte och är immateriella. Swarbrooke nämner att förhållandet mellan 
turisten och lokalbefolkningen är det centrala att fokusera på om man ska uppnå social 
hållbarhet. Han talar om att det finns fyra faktorer som bör implementeras för att nå detta; 
rättvisa för intressenter, lika villkor, etik och likvärdiga partners. Gällande rättvisa för 
intressenter menas att alla intressenter inom turism behandlas rättvist. Gällande lika villkor 
menas att alla inom turistindustrin behandlas med lika villkor, detta gäller både anställda 
inom industrin och även själva turisten. Med etik menas att turistindustrin är ärliga med 
turisterna, i sina affärer med olika leverantörer och att destinationens regering är etiska mot 
både lokalbefolkning och turister. Med likvärdiga partners menas att turister behandlar de 
som arbetar inom serviceindustrin likvärdigt och inte som underordnade. (Swarbrooke, 1999: 
69) 
 
3.1.3 Miljömässig hållbarhet 
 
Den miljömässiga hållbarheten är ofta det första människor tänker på när de hör ordet 
hållbarhet. Till detta tillhör dels den fysiska platsen, dess naturliga miljö och bevarandet av 
det, men Swarbrooke menar att det är viktigt att även se bortom det. Han menar att man bör 
tänka i form av “ekosystem” och att bevarandet ska ske inom rimliga gränser då en naturlig 
evolution inte bör stoppas heller. Turism kan påverka miljön både positivt och negativt, men 
påverkar för det mesta negativt. Det finns fem aspekter av miljön som man bör tänka på och 
det är naturresurser, den naturliga miljön, jordbruksmiljön, flora och fauna och den byggda 
miljön. Alla dessa fem aspekter måste beaktas för att man ska uppnå en miljömässig 
hållbarhet. (Swarbrooke, 1999: 49-56) 
 
3.1.4 Hållbar turism och den aktuella forskningen 
 
Definitionerna av hållbar turism som beskrivs ovan är relativt klara och tydliga, men hur ser 
det ut i verkligheten? Vad har forskningen fokuserat på och vilka resultat har studierna visat? 
Rebecca Sims visar på i sin artikel Food, place and authenticity: local food and the 
sustainable tourism experience hur man som destination kan hjälpa till med den hållbara 
utvecklingen genom att erbjuda turisten någon form av autenticitet genom lokal mat och 
dryck. Denna autenticitet skapar enligt författaren en image som i det långa loppet gynnar 
den lokala ekonomin. Hon skriver ”Food and drink products are particulary effective means 
of creating such an image because they can be linked to the kind of ’traditional’ landscapes 
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and farming methods that tourists will ’gaze’ upon during their holiday” (Sims 2009:333). 
Detta visar på turistens önskan om autenticitet och när denna önskan även gynnar 
destinationens hållbara utveckling skapas här en situation som är gynnsam för bägge parter. 
 
I en studie som heter The ”sustainable tourist”: Values, attitudes, and personality traits från 
2015 försöker Passafaro, Cini et al identifiera den typiska hållbara turisten och dennes 
personliga värderingar, attityder och preferenser. Deras empiriska material visar på hur 
personliga drag som äventyrlighet, empati och en öppenhet för att kompromissa sina egna 
intressen för ett gemensamt mål korrelerar med en vilja för ett större fokus på hållbarhet. 
(Passafaro, Cino, et al, 2015) 
 
En artikel som publicerades 2010 som heter Public understanding of sustainable tourism 
skriven av Miller, Rathouse et al undersökte engelska turisters inställning till hållbart resande. 
Den visade en bristande kunskap om de stora påverkningar turismen har på samhället. Man 
kunde även visa på hur respondenterna kände sig maktlösa och att det egentliga ansvaret inte 
låg hos dem som turister utan på destinationen i sig. Ofta uttrycktes en känsla av att man har 
rätt att njuta av sin resa hur man vill utan att behöva känna ett ansvar för något (Miller, 
Rathouse, et al, 2010). Samma tveksamhet om var ansvaret ligger visas i Dodds, Graci och 
Holmes undersökning från 2010 som heter Does the tourist care? A comparison of tourists in 
Koh Phi Phi, Thailand and Gili Trawangan, Indonesia på de sydostasiatiska öarna Gili 
Trawangan och Koh Phi Phis besökare. I denna studie, med främst unga och relativt 
välbetalda respondenter, visar turisterna en vilja att betala mer för att skydda öarna och för att 
se mer hållbara destinationer, dock skiljde sig åsikterna om vem som bär det främsta ansvaret 
och var dessa ändringar ska ske. (Dodds, Graci, Holmes 2010) 
 
Tao och Wall presenterar i sin undersökning från 2009 som heter Tourism as a sustainable 
livelihood strategy frågan om hur hållbarhet kan implementeras i nya, mindre destinationer. 
Man visar på svårigheterna att presentera konceptet ”hållbar utveckling” och att det är svårt 
att förstå och använda. ”Livelihood is a much more tangible concept than development: it is 
easier to understand and use” (Tao & Wall 2009:97). Man vill visa hur turism inte är ett 
fenomen isolerat från samhället utan att det är en del av samhället. Författarna betonar att när 
turismen introduceras i ett samhälle måste den ha som syfte att komplettera befintliga 
aktiviteter snarare än att ersätta dem. (Tao & Wall 2009) 
 
Dessa tre olika perspektiv på hållbarhet samt artiklarna som följde kommer att hjälpa oss att 
förstå hur hållbara respondenterna vi har intervjuat är, eller vill vara. Vi kommer att använda 
oss av begrepp som förklarats i detta avsnitt tillsammans med teorierna som följer i nästa 
avsnitt som är sociologiska. Anledningen till att vi valt att lägga till följande teorier är för att 
kunna få en djupare förståelse av människan som ska gör dessa val i sitt utlandsresande. 
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3.2 Bourdieus teorier om kapital, fält och habitus 
 
Pierre Bourdieu var mest känd för utvecklandet av sina teorier om konfliktteori (Gidden, 
2007: 120-123), vilket kommer att förklaras i detta kapitel under avsnitten om hans olika 
former av kapital. Utöver dessa kommer även hans teori om fält och habitus att beskrivas 
samt en koppling till den aktuella forskningen där vi kopplar Bourdieus teorier med 
turismvetenskapliga artiklar.   
 
3.2.1 Bourdieus former av kapital 
 
Kapital definieras vanligtvis av monetära resurser eller som Pierre Bourdieu kallar det, 
ekonomiskt kapital. Bourdieu menar dock att det ekonomiska kapitalet endast är en form av 
kapital. Det finns enligt honom kulturella och sociala aspekter som måste beaktas som formar 
egna kapital och som även leder till det han kallar för symboliskt kapital. Nedan följer en 
beskrivning av Bourdieus olika former av kapital.  
 
3.2.2 Ekonomiskt kapital 
 
Det ekonomiska kapitalet handlar om monetära resurser. Det kan handla om ägande av 
pengar eller det som kan direkt konverteras till pengar såsom ägandet av exempelvis mark, 
fastighet eller ett företag. Ekonomiskt kapital kan användas för att tillhandahålla mer kapital 
av olika former. 
 
3.2.3 Kulturellt kapital 
 
Det kulturella kapitalet är i grunden en teori som delar upp människor i olika klasser och om 
rörligheten mellan dessa klasser. Kulturellt kapital existerar i tre olika former eller subtyper; 
den förkroppsligade, den objektifierade och den institutionaliserade subtypen. Det 
förkroppsligade tillståndet handlar om ens sätt att föra sig, språkbruk och ackumulerad 
kunskap. Den objektifierade särskiljer materialistisk egendom, exempelvis vilka böcker man 
äger och därmed konsumerar, vilken konst man köper och vilka resor man köper. Den 
institutionaliserade subtypen handlar om institutionell erkännande. Det vill säga vad man har 
för utbildning eller vilken yrkestitel man har. Rörligheten mellan klasser kan uppstå genom 
akademiska bedrifter, eller på chans genom exempelvis att vara född i en familj med högt 
kapital eller genom att vinna miljontals kronor på ett lotteri. Det ska dock sägas att kulturellt 
kapital är mer än materialistiskt, utan vikten ligger i kunskaper i hur man beter sig, för sig, 
talar och vetskapen om olika kulturella koder och sammanhang. (Bourdieu, 1986: 47-50) 
 
3.2.4 Socialt kapital 
 
Bourdieu förklarar socialt kapital som ackumuleringen av de faktiska eller potentiella 
resurserna som är länkade till ens nätverk. Dessa nätverk ger bland annat åtkomsten till 
kunskap, det kollektiva kapitalet inom gruppen, samarbete, tjänster och pengar. Människans 
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sociala kapital kan användas för att få stärka ens prestige eller utöka ens egna kapital både 
ekonomiskt och kulturellt. Det kan ske genom att länkas ihop med bland annat ett välkänt 
familjenamn, företag, lärosäte, klubb eller gäng. När ett nätverk har ett homogent mål och 
investerar i sina medlemmar ökar möjligheten för nätverket att växa. De enskilda 
individernas sociala kapital stärks när nätverken de är en del av växer. (Bourdieu, 1986: 51-
53) 
 
3.2.5 Symboliskt kapital 
 
Symboliskt kapital förklarar Bourdieu som de resurser individer erhåller baserat på heder, 
prestige eller erkännande. Det är ackumulationen av ovanstående former av kapital, den 
ekonomiska, den kulturella och den sociala som tillsammans utgör ens symboliska kapital. 
Det symboliska kapitalet fungerar som ett symboliskt värde eller makt vilket en människa bär 
på i samhället. Strävan efter ett starkt symboliskt värde kan sägas vara en del av drivkraften 
bakom jakten på ett högt ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital. (Bourdieu, 1984)  
 
3.2.6 Bourdieus teorier om fält och habitus 
 
Samhället som Bourdieu förklarar det består av flera multidimensionella verkligheter som 
existerar parallellt, helt separat, eller som intersektion. Dessa verkligheter eller områden 
kallar han för fält. Ett fält består av ett särskilt nätverk av relationer inom ramen av en 
särskild kontext, och inom samhället rymmer flera fält. Målet med denna teori är att bättre 
kunna förklara relationen mellan individer och strukturer. Dessa fält bestäms baserat på vad 
som anses vara viktigt för individen inom sin egen kontext. Fält är konstruerade av ett subjekt 
och alla fält samexisterar inom samhället. Som exempel kan man ta sin vardag i Sverige som 
ett enda stort fält, i denna vardag kan exempelvis jobb, familj och värderingar kring 
hållbarhet ingå. Ett annat fält kan exempelvis vara sin semester, inom detta fält finns inte 
jobb och fältet har en annorlunda kontext där värderingar antingen kan vara likadana, eller 
ändras. Eftersom de är en konstruktion kan man inte mäta hur många fält som finns eller kan 
finnas, exemplen på fält är oändligt. 
 
Habitus förklaras som manifestationen av ackumulerade erfarenheter som en person utsätts 
för i olika fält. Bourdieu menar att habitus är erfarenheter och förståelser som assimilerats 
som social kunskap. Dessa förståelser uppenbarar sig i olika fält. Ett exempel för att 
förtydliga är att inom fältet i en flygplats anses det vara normalt och är socialt accepterat att 
ta en öl på morgonen som ett startskott på sin semester, att ta en öl vid samma tidpunkt i en 
annan situation, exempelvis precis innan jobbet kan anses vara oprofessionellt och stötande. 
Ens habitus är en reproducering av ens sociala omgivning och kan vara olika beroende på 
vilket fält man befinner sig i och vilka fält man har växt upp i. (Bourdieu & Wacquant 1992: 
97)      
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3.2.7 Bourdieu och aktuell forskning 
 
En artikel skriven av Rafiq Ahmad 2014 som heter Habitus, Capital, and Patterns of Taste in 
Tourism Consumption lyfter samspelet mellan konsumtionen av turism och Bourdieus teorier. 
Han undersökte västerländska resenärer i Indien för att utveckla en sociologisk modell av 
turismkonsumtion. Han lyckades identifiera och kategorisera tre typer av resenärer i sina 
studier. ”Tourists” som ser konsumtionen som en masskulturell aktivitet och som ser sitt 
resande som någonting som bör göras, men som man gillar att göra. ”Travelers” går gärna 
utanför de upptrampade stigarna på ett mer äventyrligt sätt och intellektualiserar sitt resande 
mer. Sist har vi gruppen som Ahmad kallar ”virtuosos”, vilket kan översättas till bildade 
personer med stora estetiska kunskaper. Personerna som ingår i denna grupp konsumerar mer 
luxuös turism, ofta med en viss arrogans och prestige (Ahmad, 2014). 
 
Grupperna som Ahmad kallar ”tourists” och ”travelers” kan liknas vid det som Stanley Plog 
kallar psykocentriker och allocentriker där den förstnämnda uppskattar den mer bekväma 
formen av resande medan den senare strävar efter äventyret och ett mer individuellt resande. 
Ett exempel på psykocentrisk turism är sol och bad charterresor där hotell och flyg ingår i 
priset och resan är relativt förutsägbar. Ett exempel på allocentrisk turism är en 
backpackerresa där turister inte använder sig av researrangör och söker sig utanför 
förutsägbarheten en psykocentriker söker (Plog, 1974). George, Henthorne och Williams 
gjorde en undersökning 2013 där de aktualiserar och utvecklar Plogs teori om allocentriker 
och psykocentriker. George et al beskriver allocentrikern på följande sätt i sin 
artikel ”…allocentrics – novelty seekers who want to see and do new things and explore the 
world. They tend to be self-confident, anxiety-free, and like to travel, especially to exotic or 
very unique destination areas”. De beskriver psykocentriker på följande sätt “…self-inhibited, 
nervous, non-adventuresome, and tend to be familiarity-seeking individuals. They show 
territory-boundedness, generalized anxieties, and a sense of powerlessness”. (George, 
Henthorne & Williams 2013:341)  
 
3.3 Tillämpning av teorier i analysen 
 
Teorierna om hållbar turism och Bourdieus teorier har använts i kombination för att kunna ge 
svar på forskningsfrågorna. Teorierna om hållbar turism hjälper undersökningen att förstå vad 
hållbarhet faktiskt är, och bistår i analysen av vad och hur våra respondenter gör i sina 
utlandsresor sett till hållbarhet. Bourdieus teorier om kapital, fält och habitus hjälper 
undersökningen få svar på orsaken bakom dessa val och handlingar. Dessa teorier hjälper oss 
att förstå människan bakom valen och tillsammans utgör teorierna en slags orsak och verkan 
där de sociologiska teorierna förklarar orsaken och hållbarhetsteorierna verkan.  
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4. Metod 
 
4.1 Metodologi 
 
För att studera detta ämne närmare har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning. 
Aspers menar att man kan få en bra översikt av sitt arbete genom att se det som en livscykel. 
Han beskriver den kvalitativa forskningens livscykel som ett sätt att kunna få en bra överblick 
och hitta tillbaka till rätt spår om man tappar bort sig i sitt arbete. Enligt honom går man inte 
in i en studie utan någon förkunskap. Utan denna tidigare erfarenhet går det inte att resa 
någon forskningsfråga (Aspers 2011:14). Vi har en del erfarenhet inom de områden vi 
undersöker och har därför kunnat utforma frågeställningar och syfte utan någon vidare 
forskning. 
 
Aspers beskriver vissa grundläggande distinktioner i arbetet med undersökningar. Han talar 
om den objektivistiska och den subjektivistiska ontologin vilket är två olika sätt att se på 
världen. I motsats till den objektivistiska ansatsen där man ofta studerar objekt med 
utgångspunkten att det finns en viss sanning man måste förhålla sig till, vill man med en 
subjektivistisk ansats undersöka genom att ta lyssna på aktörens förståelse av omvärlden. Vår 
ontologiska ståndpunkt i denna studie är subjektivistisk. Genom intervjuer vill vi ta reda på 
aktörernas syn på ett ämne snarare än den motsatta utgångspunkten där samhällets existens är 
oberoende av aktörerna (Aspers 2011:29-31). 
 
Eftersom vi ville undersöka svenska utlandsresenärers syn på hållbarhet i sitt eget resande så 
ansåg vi att det bästa sättet att göra detta var genom att utföra kvalitativa intervjuer med ett 
antal respondenter. Genom att samtala och fråga dessa resenärer om deras resesyften, 
resmönster och allmänna bild av sitt resande hoppades vi kunna få en bild den allmänna 
kunskapen hos resenärerna och synen på hållbarhetsfrågan inom turism. Kvalitativa 
intervjuer innebär enligt Aspers att den som studerar har som mål att förstå personen som 
man samtalar med. Respondenterna står för empirin i vår forskning och därför var det av 
yttersta vikt att våra intervjuer planerades och utfördes på ett korrekt sätt. Aspers beskriver 
olika typer av strukturer på intervjuer där man kan välja från att antingen ha en väldigt 
bestämd och strukturerad intervju med klara frågor till att ha en så kallad tematiskt öppen 
intervju där intervjuaren har ett ämne som skall diskuteras men att frågorna formas av 
samtalet (Aspers 2011:139–140). I vårt fall upplevde vi att vi hade en klar bild av vad som 
skulle diskuteras vilket gjorde att vi hade en viss struktur med en intervjuguide, däremot ville 
vi inte ha den fullt strukturerad eftersom eventuella följdfrågor och relevanta sidospår kunde 
visa sig vara intressanta. Av denna anledning valde vi att göra semi-strukturerade intervjuer. 
Detta innebär enligt Aspers att man har ett antal färdiga frågor som man vill ställa men att 
man lämnar samtalet öppet för följdfrågor och sidospår (Aspers 2011:143).  
 
Aspers tar upp tre faror som kan uppstå när man som intervjuare för ett samtal med sina 
respondenter. För det första så kan det uppstå en obehaglig situation genom den obalans som 
finns mellan de två samtalsparterna. Eftersom den som intervjuar styr samtalet så innehar den 
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personen en slags makt som kan komma att skada studien i slutändan då respondenten inte 
känner sig trygg, vilket kan påverka svaren. Den andra faran är att man som intervjuare kan 
styra samtalet till att handla om enbart den utfrågades livssituation och att man glider ifrån 
det faktiska ämnet. Den tredje faran som kan uppstå vid intervjusituationer är att 
intervjuarens förkunskap och erfarenheter i ämnet påverkar tolkningen av respondenternas 
svar och att man missförstår och läser in åsikter mellan raderna (Aspers 2011:141). Det är 
viktigt att vi som gör undersökningen identifierar och förstår dessa potentiella faror för att 
kunna undvika och lindra dem. För att undvika dessa faror hade vi uppvärmningsfrågor för 
att försöka komma in i ett naturligt samtal istället för att gå rakt på ämnet i fråga. För att inte 
styras ifrån ämnet hade vi förberett en intervjuguide som stöd. Den tredje faran lindrade vi 
genom att erbjuda respondenterna tillgång till både inspelning och transkribering för att 
kunna kommentera eventuella missförstånd.  
 

4.2 Tillvägagångssätt 
 
4.2.1 Urval 
 
När en undersökning ska göras är det ideala att undersöka varje individ av den population 
som ska studeras. Detta är dock i många fall omöjligt då forskare ofta saknar resurserna 
gällande tid och pengar. Därför väljer man att studera representativa urval av denna 
population (Aspers 2011: 94). Trost beskriver urval på följande sätt. ”Urvalet skall helst vara 
heterogent inom den givna homogeniteten” (Trost 2010:137). I vårt fall handlar det således 
om att undersöka ett antal svenska utlandsresenärer för att få en överblick. Att undersöka 
samtliga svenska utlandsresenärer skulle ge oss det faktiska svaret men detta är dock med 
våra resurser omöjligt. Vi gjorde därför ett bekvämlighetsurval där vi intervjuade personer i 
vår närhet. Trost tar upp vissa nackdelar som kan uppstå vid denna typ av urval. Han nämner 
att man, i sin studie, inte vill ha för många respondenter med samma säregna egenskaper 
(Trost 2010:140–141). Vi valde personer med så mycket spridning som möjligt ur vårt 
nätverk för att inte bara få respondenter med samma demografiska bakgrund som oss själva. 
Vi har intervjuat 8 respondenter som skiljer sig i kön, ålder och yrken.  
 
Respondent 1 (Man, 28 år, förskollärare, 25,000 kr)  
Respondent 2 (Kvinna, 50, HR-konsult, 40,000 kr) 
Respondent 3 (Man, 38, försäkringsförmedlare, 31,000 kr)  
Respondent 4 (Man, 24, student 11,000 kr)  
Respondent 5 (Kvinna, 26, väktare, 23,000 kr)  
Respondent 6 (Kvinna, 26, student, 12,000)  
Respondent 7 (Man, 28, grävmaskinist, 28,000)  
Respondent 8 (Man, 64, flygplatsman, 24,000)  
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4.2.2 Intervjuer 
 
Intervjuerna utfördes på plats med respondenterna eftersom vi hade möjlighet i vårt urval att 
välja personer som befann sig tillräckligt nära för att kunna träffas för en intervju. Målet vi 
hade med intervjun var att komma så nära vad Aspers kallar ett idealt samtal som möjligt. 
Det innebär att man har ett samtal utan maktutövning och på lika villkor. Vi är medvetna att 
det inte är möjligt men för att få en sådan jämn maktbalans som möjligt såg vi till att göra 
intervjun en och en istället för att båda som utför undersökningen skulle vara närvarande vid 
samma tillfälle. Detta gjorde vi för att inte respondenten skulle hamna i ett underläge. 
Eftersom intervjun är semi-strukturerad hade vi en intervjuguide (bilaga 1) vilket styr 
samtalet och därmed skapar en slags maktutövning. Detta var dock något vi såg som 
nödvändigt för att få ut det vi behövde ur samtalet (Aspers, 2011: 141). 

Praktiskt sett satt intervjuaren ner med respondenten och fick tillåtelse att spela in intervjun 
för att kunna transkribera både frågor och svar ord för ord. I intervjuerna använde vi oss av en 
intervjuguide, men ställde olika följdfrågor beroende på svaren och uppmuntrade sidospår 
som var intressanta. Vi hade en strategi där vi började med uppvärmningsfrågor för att hamna 
i ett så naturligt samtal som möjligt. Därefter ställde vi frågor som var relevanta till 
Bourdieus teorier om kapital, fält och habitus. Efter att vi fick svar på deras vanor och motiv 
på sina resor ställde vi mer direkta frågor om hur de ser på hållbarhet. Anledningen till att 
dessa frågor kom sist var för att det skulle försvåra möjligheten för respondenterna att färga 
sina svar baserat på risken för värderingen att man bör vara hållbar i sitt tankesätt. 
Intervjuerna tog i genomsnitt 20 minuter var, vissa lite kortare och vissa lite längre. Efter att 
mer relevanta teorier tillkommit tog vi återigen kontakt med våra respondenter för 
kompletterande frågor. Dessa frågor ställdes per telefon samt mail eftersom det endast 
handlade om några enstaka frågor. Intervjuguiden finns med som bilaga i denna 
undersökning.  
 
4.2.3 Analysmetod 
 
När våra intervjuer gjordes och transkriberades behövde vi analysera dessa texter genom att 
koda dem. Vi bröt då ner transkriberingen i delar och hittade koder och teman. Dessa koder 
kan härstamma helt från empirin där man hittar återkommande teman i intervjuerna eller så 
skapas dessa av teorin som används där man kopplar de teoretiska begreppen med det 
empiriska material man fått fram. I vårt fall skapades koderna utifrån den senare av de två. 
Koderna skapas i teorin och kopplades till intervjuerna. I denna kodningsprocess uppstod nya 
frågor vilket ledde till kompletterande frågor till våra respondenter (Aspers 2011:165). 
 
I genererandet av våra koder använde vi oss av en deduktiv ansats vilket innebär att vi 
sorterade vår empiri i relation till vår teori. Dessa kategorier skapade olika teman som vi 
sedan presenterade i empiriavsnittet i form av olika rubriker. Kodningen går ut på att vi som 
analyserar texterna vill förstå respondenterna och deras svar (Aspers 2011:169). 
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4.3 Metodkritik och etik 
 
Vårt val av metod diskuterades och till slut bestämde vi oss för att göra semi-strukturerade 
intervjuer där en av oss träffade respondenten en och en för intervjun. Faran med den semi-
strukturerade intervjun är att man riskerar att styra respondenten och dennes svar genom 
utformningen av frågorna. Det man frågar kan tyda på att man förväntar sig vissa svar och 
man kan både medvetet och omedvetet få personen att svara i en viss riktning. Alternativet är 
att göra en tematiskt öppen intervju som enligt Aspers är ett öppet samtal där man som 
intervjuare har ett visst tema som man presenterar (Aspers 2011:143). Vår uppfattning var 
dock att vi kunde utforma ett antal frågor på förhand då vi hade specifika frågor som vi ville 
få besvarade. Det faktum att vi gav utrymme för utveckling av svar samt följdfrågor öppnade 
upp för ett möte mer i form av ett samtal. 
 
Vår studie är av kvalitativ karaktär men man kan även tänka sig att göra en liknande 
undersökning med kvantitativa metoder. Det hade kanske varit önskvärt att kombinera dessa 
två metoder men vår bedömning var att vi inte hade de tidsmässiga resurserna för att utföra 
något sådant och vi valde därför den kvalitativa undersökningsmetoden. Hade vi haft mer tid 
och resurser, hade vi använt oss av Derek Layders så kallade adaptive theory där han 
förespråkar en flexibilitet i teoribildningen eftersom vi anser att det fanns intressanta 
kvantitativa frågor inom ramen av denna undersökning. (Layder, 1998)  
 
Den etiska aspekten måste givetvis tas hänsyn till i vår studie. Hela undersökningen måste 
genomsyras av en god etik, allt från metodval, utförande och presentation. Kravet på etik bör 
enligt Aspers alltid vara närvarande i en undersökning (Aspers 2011:83). Även om vår studie 
inte rör något ovanligt känsligt ämne måste vi ändå vara försiktiga med våra respondenters 
önskan om hur vi hanterar deras identiteter. Eftersom vi har träffat dessa personer som 
intervjuats kunde vi inte garantera dem anonymitet då vi känner till deras identitet. Det vi 
däremot kunde garantera dem var en överenskommelse att behandla deras identitet 
konfidentiellt och utlova dem att det bara är vi som skriver uppsatsen som känner till deras 
person. Respondenternas kön, ålder, yrke och inkomst var även tillfrågade och vi fick 
tillåtelse att publicera detta i empirin som följer. Att få den intervjuade att känna sig trygg 
och att utjämna maktbalansen i den mån det går är viktigt och det gjordes genom att vara 
tydliga med att respondenterna när som helst kunde avbryta intervjun och tacka nej till sin 
medverkan. Även efter att intervjuerna ägt rum delgav vi dem möjligheten att när som helst 
dra sig ur. De fick även chansen att se intervjun i efterhand för att kunna ge eventuell kritik 
och feedback. 
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5. Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras resultaten i löpande text med kompletterande citat från våra 
intervjuer som vi anser vara relevanta till våra forskningsfrågor. Transkriberingen från 
intervjuerna har kodats och delats upp i olika teman som varit grunden för rubrikerna som 
följer i detta avsnitt. För att ge läsaren en djupare inblick presenteras alla våra respondenters 
kön, ålder, yrke och avrundade (till närmaste tusen) månadsinkomst. 
  
Respondent 1 (Man, 28 år, förskollärare, 25,000 kr)  
Respondent 2 (Kvinna, 50, HR-konsult, 40,000 kr) 
Respondent 3 (Man, 38, försäkringsförmedlare, 31,000 kr)  
Respondent 4 (Man, 24, student 11,000 kr)  
Respondent 5 (Kvinna, 26, väktare, 23,000 kr)  
Respondent 6 (Kvinna, 26, student, 12,000)  
Respondent 7 (Man, 28, grävmaskinist, 28,000)  
Respondent 8 (Man, 64, flygplatsman, 24,000)  
 
5.1 Privatekonomins roll 
 
Vi ställde frågor till våra respondenter om huruvida ekonomin styr resandet. Respondenterna 
uttryckte alla en känsla av att ens ekonomiska förutsättningar påverkar formen av resande, 
både transport och upplevelse. De två vanligaste delarna av resan som respondenterna skulle 
ändrat på om ens ekonomi sett annorlunda ut var tidslängden på resan och standarden på 
boendet. När man fick frågan hur en bättre privatekonomi hade påverkat ens resande svarade 
två intervjuade att de hade förlängt resan och varit på resande fot längre. Tre av de tillfrågade 
svarade att man hade valt en högre standard på boendet medan två av dem svarade att man 
hade ökat standarden på själva transporten. 
 
”Med en större budget hade jag uppgraderat boendet i första hand.” – Respondent 3. 
 
”Jag tror nog att jag hade lagt ner mer pengar på upplevelser under själva resan.” – 
Respondent 2 
 
”Exempelvis så om jag reser lite längre som till exempelvis Bangkok så hade jag flugit med 
direktflyg för 7-8000 istället för att mellanlanda i Peking i en dag och betala ett par 
tusenlappar mindre för det.” – Respondent 6. 
 
Vid den hypotetiska situation som presenterades där man skulle haft mindre ekonomiska 
resurser så svarade två av åtta att man inte hade rest utomlands överhuvudtaget medan övriga 
sex hade sparat in på sin egen komfort.  
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”Det är klart att man försöker hitta bra flyg och hotell till ett bra pris, men jag tycker att man 
ska få lyxa till det lite på sin semester. Ekonomin kan man tänka på mer när man är hemma i 
vardagen!” – Respondent 2. 
 
”Då hade jag struntat i sådan lyx som att åka utomlands.” – Respondent 8. 
Alla utom en av de intervjuade uttryckte en generell bild av att man tänker mycket på 
ekonomins roll. De respondenter som kände att de måste resa på en mindre budget sparar på 
sin egen komfort och reser med mycket små medel istället för att inte resa utomlands 
överhuvudtaget.  
 
5.2 Nätverkets påverkan 
 
Vi ställde frågor till våra respondenter angående huruvida de ansåg att man påverkas av sitt 
nätverks resmönster. Alla utom en som intervjuades sa sig uppleva att man påverkar 
varandras val av resor på ett eller annat sätt. Majoriteten uttryckte att en stor del i valet av 
resmål styrs av vänner och bekantas tidigare resande. De tillfrågade svarade att man påverkas 
mycket av hur nätverkets upplevelse av platsen var och positiva berättelser kan rent av visa 
sig bli huvudanledningen till att ett specifikt resmål väljs. 
 
”Jag och min tjej åkte till exempel till Kroatien för att kompisar hade varit där året innan 
och sagt att det var det bästa de hade gjort, så det är klart att man påverkar varandra.” – 
Respondent 1. 
 
”Jag vet inte så mycket var man ska åka, men det gör de, så de får välja liksom.” – 
Respondent 5. 
 
”Jag börjar med att fråga kompisar var de har varit och vad de kan rekommendera.” – 
Respondent 6. 
 
På samma sätt berättade en annan respondent att negativa återberättelser fungerar som en 
avskräckande faktor som kan ha stor påverkan. 
 
”Ja vi tipsar ju givetvis varandra både positivt och negativt. Man kan ju ha en väldigt 
negativ upplevelse av en stad då säger man ju liksom att ’hit behöver ni verkligen inte åka för 
det finns ingenting här som är intressant. Och allt är bara dåligt’.” – Respondent 6 
 
Generellt sett så svarade respondenterna att upplevelser från personer i ens nätverk påverkar 
att man åker på samma typ av utlandsresa som varandra. Barnfamiljer tenderar enligt de som 
intervjuades åka på liknande resor, ofta charterresor och gärna med andra barnfamiljer. 
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5.3 Kulturellt kapital och synen på resor 
 
Synen på olika typer av resor skiljde sig bland våra respondenter. Mycket delades upp i 
åsikterna om charterresor. De som gillade dessa typer av resor bland de intervjuade talade 
mycket om säkerheten och bekvämligheten med resan medan de som inte gärna reser på 
charter var tydliga med att man inte alls är intresserad av att göra det. De visade en starkare 
ovilja att resa på det sättet och lyfte nackdelar som att man tappar den egna viljan och ett par 
respondenter påpekade att de anser att det känns ”konstgjort”. 
 
”Jag gillar att vara på ställen där man kan släppa taget om barnen en stund och koppla av.” 
– Respondent 3. 
”Jag tycker att det är skönt att få vila upp sig på sin semester. Det är svårt att slå att ligga 
vid poolen i 30 grader och sen äta gott på restaurang varje kväll. Här hemma är det ju så 
stressigt om man ska jämföra.” – Respondent 5.  
 
”Jag har åkt på en backpackerresa tidigare. Det var ju skitkul men man var ju inte utvilad 
när man kom tillbaka, snarare helt slut. Man kan inte riktigt slappna av när man är ute på 
sådant, även om det också givetvis har sin charm. Men det var ju innan vi fick barn.” -
Respondent 7. 
 
Hos våra respondenter verkade mycket handla om valet att känna sig utvilad mot att upptäcka 
och känna att man är mer på ett äventyr.  
 
5.4 Symbolisk kapital och valet av resa 
 
Alla utom en av de intervjuade uppgav att de ansåg att det finns en form av prestige i valet av 
resa. Majoriteten av dessa pratade om de ekonomiskt mer exklusiva resorna som Saint Tropez, 
Tokyo och Aruba som någonting som är mycket mer prestigefyllt än resor till exempelvis 
London och Mallorca. När man talade om de mer prestigefyllda resorna använde 
respondenterna ofta ord som ”coolare” och ”flashigare”. Den allmänna uppfattningen 
påverkar prestigen vilket en respondent belyser med en jämförelse mellan USA och 
Norge/Danmark. 
 
”Det är klart att det spelar roll, men det finns viktigare saker i livet.” - Respondent 3 
 
”Jag bryr mig inte men jag tror nog att folk som reser till USA tycker att det är mycket 
coolare än att resa till typ Norge eller Danmark. USA är ju liksom mer omtalat.” – 
Respondent 5. 
 
Den generella uppfattningen bland våra respondenter verkade vara att man tittar mycket på 
hur sina vänner reser och att man genom att resa till olika destinationer framstår olika 
beroende på vald resa. Två respondenter nämnde en annan sorts prestige där man lägger 
större stolthet i att uppleva genuinitet och att vara först i sitt nätverk att besöka destinationen. 
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De två följande citaten visar på en annan syn på prestige och vad ett prestigefyllt resande 
innebär. De talade snarare om ett mer symboliskt än ekonomiskt kapital. 
 
”För mig handlar det om att kunna känna att jag upplevde något genuint och träffade 
människor med olika kultur och så.” – Respondent 4. 
 
”Ja men det gör det väl. Prestigen ligger väl i att man reser till något unikt där ingen har 
varit. Iallafall bland mina kompisar. Man vill ha någonting att berätta för de andra.” – 
Respondent 6. 
 
5.5 Hållbar i Sverige och utomlands? 
 
Oavsett vad respondenterna hade för ställning och tankar kring hållbarhet och dess olika 
former fanns en tydlig skillnad hos alla gällande synen på sitt bidrag till hållbarhet i Sverige 
och utomlands. Det ska dock nämnas att respondenterna var mest måna om den miljömässiga 
hållbarheten i Sverige. I sin vardag bidrar alla respondenter till återvinning av något slag i 
Sverige, där respondent 1 som var minst brydd pantar flaskor och burkar, tidningar och 
pappersförpackningar medan respondent 4 som var mest engagerad nyligen slutat äta kött på 
grund av köttindustrins negativa påverkan på miljön. 
 
”Man pantar ju sina brukar och flaskor, tidningar och mjölkpaket… Men sen har jag allt 
sådant precis vid lägenheten så det är inte så jobbigt.”. – Respondent 1 
 
”Jag hade tänkt på att sluta äta kött ganska länge och då såg jag en dokumentärfilm om 
nötköttsindustrins påverkan på miljön och då var jag tvungen att bestämma mig”. – 
Respondent 4 
 
Skillnaderna på dessa respondenters attityd när de befinner sig i utlandet var dock påtagliga. 
Respondent 1 som var mer oengagerad gällande hållbarhet talade om att man måste få koppla 
bort vissa tankar när man är på semestern och inte oroa sig. Respondent 4 erkände med en 
viss skam att han bryter lite på sina egna regler när han åker iväg. 
 
”När man åker iväg på sin semester ska man koppla av och inte tänka så mycket. Äta gott, 
dricka gott, sola, bada, man måste få njuta lite utan att alltid tänka på konsekvenser.” – 
Respondent 1 
 
”Om jag ska vara ärlig så fuskade jag med köttet på en resa nyligen… Jag bjöds på en 
middag av några vi träffade i Prag och de övertalade mig att pröva en traditionell köttgryta”. 
– Respondent 4 
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5.6 Styr den moraliska kompassen? 
 
Majoriteten av respondenterna var ense om att det finns en moralfråga kopplat till val av 
destination. Det som skiljde sig var hur de förhöll sig till denna moral. Hos majoriteten av de 
som tyckte att det fanns en moralfråga i var och hur man väljer att resa så var dock moralen 
av olika skäl inte en faktor som avgjorde de faktiska valen. 
 
”Man kan bara hoppas att alla anställda på hotellen behandlas på ett rättvist sätt, men 
sådana frågor måste falla på charterbolagen som har gjort avtal med dem.” – Respondent 3 
 
”… ska jag vara helt ärlig så påverkar det nog mer innan jag reser och till viss mån valet av 
resmål snarare än det faktiska besöket”. – Respondent 6 
 
Hos två av respondenterna var moralen mer styrande i vilka slags resor och vilka 
destinationer man reser till.  
 
”Jag skulle inte vilja resa till ett land där befolkningen behandlas illa och man vet att man på 
något sätt stödjer de som gör andra illa”. – Respondent 5 
 
”Det finns väldigt tveksamma all inclusive-ställen där det känns som att vi rika 
västerlänningar koloniserar ett klimat och skiter fullständigt i landet”. – Respondent 4 
 
De som inte alls funderade över moralen i samband med resandet gav korta oengagerade svar. 
Hos dessa var det inget man ville reflektera kring eftersom de ansåg att semestern är till för 
avkoppling. 
 
5.7 Kontakt med lokalbefolkning  
 
Utifrån svaren från våra intervjuer kunde vi se att man oftast endast umgås med sina 
reskamrater på själva resan. De allra flesta nämnde att ens sociala fokus ligger på personen 
som man reser med, i synnerhet när det handlar om resor med sin respektive. En person 
svarade att man aktivt söker kontakt med den lokala befolkningen. 
 
”Ja, jag gick ju runt och pratade med folk som var där. Det var ju kul! Man gick runt och 
snackade lite med andra människor som också var där och reste och de som bodde där.” – 
Respondent 5  
 
Det framgick dock att de gånger som kontakt med någon annan än sitt resesällskap uppstod 
handlade det om ytlig kontakt med andra resenärer som var där på semester. Den kontakt som 
sker med lokalbefolkningen verkade enligt en respondent endast bestå av en viss 
kommunikation med servicepersonal.  
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”Det är som sagt på restaurangerna man kommer i kontakt med dem. Hittar man ett ställe 
som man blir stammis på så hinner man lära känna varandra lite ytligt i alla fall.” – 
Respondent 1 
 
”Man morsar på de som jobbar där man bor.” – Respondent 8 
 
Överlag verkade inte kontakten och kommunikationen med lokalbefolkningen vara någon 
stor del av majoriteten av de tillfrågades resor. Till största del svarade man att det är en 
möjlighet att få tid för varandra, snarare än att lära känna nya människor. Man är inte aktiv i 
det kontaktsökandet och de flesta svarade att inga sådana sociala situationer uppstår under 
resan. 
 
”… det blir inte så mycket sociala sammanhang där man faktiskt socialiserar med 
lokalbefolkning.” – Respondent 2 
 
5.8 Utlandsresenären och den sociala hållbarheten 
 
Den sociala hållbarheten är det området som det forskats minst inom eftersom det utvecklas 
långsamt och är osynligt. Vi frågade respondenterna hur turism och de själva kan tänkas 
påverka socialt. Dels framkom svar om hur turism som en helhet kan påverka. 
 
”… hela stället var ju bara gjort för oss turister, det fanns ingen lokal kultur vad jag kunde 
se, och det är säkert jobbigt för lokalbefolkningen”. – Respondent 1 
 
”Kanske lite störigt på vissa ställen medan de som har små ”krims-krams-butiker” 
förmodligen blir rätt så glada att vi kommer dit och köper massa strunt.” – Respondent 8 
 
Sedan framkom även svar där respondenter snarare svarade på hur deras resande inte 
påverkar negativt.   
 
”Vi håller oss för oss själva på våra resor, det blir inte så mycket kontakt förutom vid service 
av olika slag” – Respondent 2 
 
”… jag försöker att inte resa till ställen där turister kommer och invaderar.” – Respondent 4 
 
När vi sedan ställde frågor gällande lika villkor, rättvisa och etik hade majoriteten 
uppfattningen att det nog inte är så bra på många ställen, och bland denna majoritet delades 
svaren upp i två typer, de som tyckte att det inte var något de kunde göra åt och de som 
undvek att åka till destinationer som de misstänkte hade sådana förhållanden. 
 
”Jag skulle inte kunna åka till Dubai eftersom jag vet att staden är byggd på typ slaveri”. – 
Respondent 6 
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”Det är antagligen rätt kassa förhållanden för arbetarna, men det måste de ju lösa på plats” 
– Respondent 7 
 
5.9 Var hamnar pengarna? 
 
Det gick att dela in respondenternas sätt att spendera pengar i tre kategorier. Det var dels de 
som reste all inclusive som inte spenderar några pengar alls på destinationen förutom 
eventuell shopping. Det var även de som åkte charter, som däremot äter på olika restauranger 
på destinationen. Den sista kategorin är de som bokar allt på egen hand utan förmedlare, i 
dessa fall skedde bokning på egen hand på internet. Det alla tre hade gemensamt var att de 
motiverade sina val utifrån egna preferenser. 
 
”Mat, dryck och boende är väl det som kostar mest… eller nöjet kostar väl också en del. Vi 
brukar gå till museum och olika turistattraktioner som brukar kosta en slant i inträde.”- 
Respondent 2 
 
”På mat och på shopping. Sen blir det ju att man köper glassar och drickor…” – Respondent 
5 
 
”Man kanske köper någon tröja eller något. Annars är ju allt betalat sedan innan.” – 
Respondent 7 
 
 
5.10 Resandets påverkan på miljön 
 
Gällande själva resandet svarade samtliga respondenter att flyg var valet av transport vid 
utlandsresor. Anledningarna som framkom var eftersom det är överlägset snabbast och ofta 
billigare. 
 
”Ja, vad har man för val? Det är väl flyg som gäller, allt annat tar för lång tid.” – 
Respondent 2 
 
Vid frågor kring turisms påverkan på den fysiska platsen svarade tre respondenter på hur 
turism ger jobbmöjligheter snarare än ett fokus på miljön, och två hade inte funderat över det 
och hade inga särskilda tankar kring det. Två av respondenterna svarade på hur deras resande 
inte påverkar miljön negativt. 
 
”Vi badar liksom på en strand och är väl rätt ofarliga”. – Respondent 3 
 
”Jag brukar inte åka till ställen där det kryllar av turister, och jag tror att det är på sådana 
ställen det kanske kan skada mer.” – Respondent 4 
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Respondent 1 hade funderingar kring turisms påverkan på den byggda miljön i den 
cypriotiska turistorten Ayia Napa. 
 
”Det kändes konstigt i Ayia Napa eftersom det inte fanns ett spår av Cypern i orten, vi hade 
lika gärna kunnat vara i Las Vegas”. – Respondent 1  
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6. Analys 
 
För att få svar på våra frågeställningar har vi genom kodning av transkriberingarna av våra 
intervjuer analyserat undersökningens empiriska material som presenteras nedan i rubriker. I 
analysen har vi stöd av våra teorier och den aktuella forskning som är kopplade till dem.   
 
6.1 Bourdieus former av kapital, fält och habitus 
 
Det vi har utläst av vårt empiriska material är att resenärens ekonomiska kapital har en stor 
påverkan på hur de reser. Vi är medvetna att ekonomiskt kapital inkluderar både materiella 
tillgångar samt inkomst och resebudget. I denna analys ser vi på respondenternas resebudget 
snarare än materiella tillgångar. När respondenterna presenterades med hypotetiska 
situationer med mindre respektive större resebudget svarade samtliga respondenter på hur de 
skulle ändra sitt resande beroende på en budgetändring. Med större budget svarade 
respondenterna att de hade valt en högre standard och komfort på boende, men även snabbare 
resvägar i form av direktflyg. Med mindre ekonomiskt kapital hade resorna förkortats och 
gått ner kvalitet samt tagit fler mellanlandningar. 
 
Det sociala kapitalets inverkan på hur utlandsresenärerna reser gör sig tydlig i empirin. 
Respondenterna var ense om att ens sociala nätverk påverkar valet av destination, typ av resa 
och vanor. Erfarenheterna som personer i respondenternas nätverk har och hur de återberättas 
kan vara avgörande för på vilket sätt utlandsresenärerna reser. Det framkom även att man 
gärna reser med andra inom sitt eget nätverk.   
 
Empirin visar att ens kulturella kapital påverkar resesyftet och vilka slags resor våra 
respondenter vill åka på. Bourdieu delar upp kulturellt kapital i tre olika former, där de två 
relevanta i denna analys är det institutionaliserade och det objektifierade. Det 
institutionaliserade kulturella kapitalet är respondenternas utbildning eller yrkestitel. Det 
objektifierande kulturella kapitalet kan sägas vara vilken slags resa man köper, i detta fall är 
det exempelvis en charterresa eller en resa där allt bokas på egen hand. Utifrån våra 
respondenters institutionaliserade kulturella kapital kan vi se hur det styr det objektifierande 
kulturella kapitalet. För att förtydliga; utbildning och yrkestitel verkar främja en viss typ av 
resande. De med pågående eller färdiga eftergymnasiala utbildningar tenderade att i större 
utsträckning resa mer för att upptäcka, lära och äventyra. Dessa personer skulle i Plogs 
modell kategoriseras som allocentriker och i Ahmads artikel Habitus, Capital, and Patterns 
of Taste in Tourism Consumption skulle de kategoriseras som “travelers”. De som inte 
vidareutbildat sig tenderade mer att fokusera på avkoppling i sina utlandsresor. I Plogs 
modell skulle dessa personer kategoriseras som psykocentriker och i Ahmads artikel hade de 
passat in som ”tourists”. Respondent 2 som är HR-konsult med en hög lön i relation till de 
andra respondenterna skulle placeras in i Ahmads tredje grupp som han kallar ”virtuosos” 
som även tillhör Plogs allocentriska kategori. Ahmads ”virtuosos” kategori är dock generellt 
svår att placera in som allocentrisk eller psykocentrisk, vi anser att en ”virtuosos” kan vara 
både allocentrisk och psykografisk beroende på resenär.   
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Alla som intervjuades förutom respondent 8 ansåg att det fanns en prestige i ens resande. 
Prestige är centralt i det symboliska kapitalet och även om det inte var något alla 
respondenter påstod sig påverkas av direkt, medgav de att det fanns. Prestigen utmärktes 
antingen av destinationen som man kunde skryta med, vilket baserat på svaren hade att göra 
med en ekonomisk exklusivitet. Två respondenter såg dock prestigen i en autentisk eller unik 
upplevelse. Sims skriver i sin artikel Food, place and authenticity: local food and the 
sustainable tourism experience att denna strävan efter autenticitet är en god förutsättning för 
att främja hållbarheten på en destination. De respondenterna som svarade utifrån denna 
strävan var båda studenter och yngre i förhållande till de andra respondenterna vilket tyder på 
ett högt kulturellt kapital.              
 
Utlandsresenärernas syn på hållbarhet i Sverige och i utlandet visade sig skilja sig 
anmärkningsvärt. Man kan se Sverige och utlandet som olika fält där beteendet skiljer sig åt. 
När vi talar om fälten utlandet och Sverige syftar vi på individens geografiskt fysiska 
placering. Det viktiga att poängtera är att vi skiljer på hemma och borta. Eftersom vi 
undersöker svenskar, blir fälten Sverige och utlandet. Skillnaden i beteendet kan förklaras av 
utlandsresenärernas habitus, dels hur de lärt sig bete sig i Sverige samt hur de beter sig i 
utlandet. Deras grundvärderingar är detsamma, men habitus skiljer sig åt beroende på vilket 
fält man befinner sig i. Detta kopplar vid till de två vanligaste svaren som var att miljömässig 
hållbarhet var något man brydde sig mer om i Sverige medan den ekonomiska hållbarheten 
var något man tänkte på i utlandet. Det andra vanligaste svaret var att semestern innebar en 
ursäkt att släppa alla tankar på hållbarhet. Detta svar kan liknas vid det Miller et al skrev om i 
sin undersökning Public understanding of sustainable tourism där de engelska turisterna 
ansåg hållbarheten vara destinationens ansvar. Dodds, Graci och Holmes skrev i sin artikel 
Does the tourist care? A comparison of tourists in Koh Phi Phi, Thailand and Gili 
Trawangan, Indonesia att turisterna gärna betalar lite extra för att främja hållbarheten, men 
att ansvaret ligger hos destinationen att implementera och driva hållbarhetsfrågorna.     
 

6.2 Hållbar turism 
 
När man talar om ekonomisk hållbarhet inom turism är multiplikatoreffekten och läckage 
viktiga faktorer. Utifrån svaren från utlandsresenärerna visade det sig inte direkt finnas ett 
aktivt tänk på just multiplikatoreffekten, tankarna fastnade ofta vid faktumet att turism bidrar 
till jobb och den lönen som arbetaren får, vilket bara är en liten del av effekten. 
Utlandsresenärerna verkar tycka att den multiplikatoreffekt de bidrar till väger upp mot 
tänkbara negativa påverkningar de kan tänkas ha. I övrigt verkade även de flesta besluten 
som våra respondenter göra vara utifrån sina egna behov i första hand. Detta går emot vad 
Passafaro et al förklarar i artikeln The ”sustainable tourist”: Values, attitudes, and 
personality traits, där den hållbara turisten beskrivs som någon som kompromissar med sina 
egna intressen. Ett antal av respondenterna uttryckte att avkoppling var en central del av 
utlandsresan. Att koppla av och kompromissa med egna intressen tror vi är motsägelsefulla 
vilket hämmar förutsättningar för hållbarhet. För att leva hållbart krävs eftertanke även inom 
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fältet semester, och det är där vi tror att det kan råda en diskrepans. Strävan efter hållbarhet 
kräver ett aktivt tänkande, vilket går emot avkopplingen majoriteten av våra respondenter 
söker.       
Den sociala hållbarheten inom turism är det område som det forskats minst inom och när 
respondenterna tillfrågades frågor kring ämnet var svaren blandade. Det fanns de som aktivt 
försökte undvika destinationer där exempelvis arbetare har dåliga arbetsvillkor, detta för att 
inte stödja de dåliga förhållandena genom en slags bojkott. Det fanns de som uppfattade att 
själva turisterna kunde vara allt ifrån ett störningsmoment till att kunna förstöra en hel kultur. 
Trots en medvetenhet om att sociala förhållanden inte är optimala för många arbetare inom 
turistindustrin, framkom en känsla av maktlöshet och en viss uppgivenhet där man som 
individ kände att det inte fanns något man kunde göra. Detta framkom som en typisk 
egenskap hos psykocentriker i George, Henthorne och Williams artikel om allocentriker och 
psykocentriker. Det fanns även hos några en hårdare ton där man enkelt avskrev sitt ansvar. 
Swarbrookes sistnämnda faktor som bör implementeras för att försöka uppnå social 
hållbarhet är likvärdiga partners. Denna fråga är mest relevant till hur de själva interagerar 
med de som arbetar inom serviceindustrin. Det som sades var att man behandlar alla med 
respekt, där vissa gillade att engagera sig mer, och där vissa respondenter höll sig lite mer för 
sig själva.      
 
Den miljömässiga hållbarheten var det område som våra respondenter var mindre 
uppmärksamma på. Det framkom att val av transport var en ickefråga, respondenterna ansåg 
att flyg är så pass mycket snabbare och billigare att det egentligen inte finns något annat val. 
Det framkom även i delen om privatekonomin av respondent 6 att man även kan tänka sig 
betala mer pengar för att slippa mellanlanda. Miljön gynnas av detta, men drivkraften är egen 
komfort snarare än ett miljömedvetet val. Som tidigare nämnt är det en stor kontrast jämfört 
med hur de ser på miljömässig hållbarhet hemma i Sverige och kan förklaras med hjälp av 
Bourdieus teorier om fält och habitus. Den enda konkreta observationen som framkom i 
svaren var att den byggda miljön i den Cypriotiska orten Ayia Napa kändes som Las Vegas, 
respondenten kände att det inte fanns någon autenticitet. I övrigt avskrev sig respondenterna 
sitt ansvar eller visade sig inte ha något intresse i frågan, tanken att bada på en strand ansågs 
inte gå ihop med miljöförstörelse.   
 
6.3 Det som inte sades 
 
I intervjuerna med respondenterna var det huvudsakliga målet att få en bild av 
respondenternas olika former av kapital och hållning till hållbar turism. Vi som intervjuade 
försökte ställa frågor på ett sådant sätt där vi kunde extrahera dessa tankar hos våra 
respondenter utan att vara för rakt på sak framför allt kopplat till hållbarheten. Detta gjorde vi 
för att vi anser att det fanns en risk att intervjuobjekten skulle lockas att styra sina svar 
eftersom det är, enligt oss, vedertaget att man som människa idag bör försöka tänka på ett 
hållbart sätt.  
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I avsnittet ovan har vi analyserat svaren och under analysen förstod vi att även det som inte 
sades var värt att analysera. Respondenterna var alla måna om miljömässig hållbarhet i fältet 
Sverige där även den minst brydda gjorde någon slags återvinning. I fältet utlandssemester 
fanns dock stora skillnader. När frågor ställdes om detta framkom svar istället om ekonomisk 
hållbarhet, avskrivning av ansvar eller brist på intresse. Det fanns stora likheter i svaren hos 
respondenterna i skillnaderna mellan hur de ser på hållbarhet hemma i Sverige och hur det ser 
på det under utlandsresan. Respondenternas vanor, eller habitus som de har i respektive fält 
skiljer sig markant. En liknande analys kunde vi göra utifrån svaren vi kopplar till social 
hållbarhet, här fanns dock mer förståelse för att turistindustrin som en helhet många gånger 
präglas av social ohållbarhet. Däremot var det individuella ansvaret hos majoriteten något 
som avskrevs eller där en jämförelse med de positiva av turism på något sätt berättigade det 
dåliga. Miller et als artikel om allmänhetens förståelse av hållbar turism handlar om engelska 
turisters inställning till hållbart resande, men verkar kunna appliceras lika bra på svenskar. 
Den bristande kunskapen och inställningen om att ansvaret ligger hos andra kom fram 
mycket av det som inte sades. Respondenterna hade alla gemensamt det faktum att de inte 
talade om hållbarhet förrän de fick väldigt direkta frågor om det, och då uppenbarades 
kunskapsbrister och brist på intresse. Det som inte sades belyser bristen på kunskap och 
därför valde vi att ta med den som ett eget avsnitt. 
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7. Slutsats  
 
Målet med denna studie var att på bästa sätt genom kvalitativa intervjuer och vårt teoretiska 
ramverk försöka besvara våra frågeställningar. Det vi avser göra inom ramen av detta avsnitt 
är att lyfta vår analys. Vi vill ge läsaren en slutsats av det vi kommit fram till i denna 
undersökning. 
 
Frågeställningar: 
 

• Vilken syn har svenska utlandsresenärer på hållbarhet avsett sitt eget resande? 
 

• Hur påverkas de svenska utlandsresorna av vilket fält resenärerna befinner sig i samt 
deras ackumulerade kapital? 

 
Synen på hållbarhet avsett sitt eget resande varierade. Dels kunde vi se att fälten som våra 
respondenter befinner sig i påverkar uppfattningen om vilken typ av hållbarhet som är viktig. 
I Sverige var miljömässig hållbarhet det våra respondenter tänkte på, medan i utlandet och i 
sitt resande var det den ekonomiska. Det fanns en grupp av våra respondenter som ansåg sig 
kunna släppa på allt ansvar gällande hållbarhet eftersom det ingår i avkopplingen som tillhör 
semestern. Minoritetsgruppen var de som aktivt tänkte på vilka negativa konsekvenser turism 
kan orsaka. Denna minoritetsgrupp kan kategoriseras in i Plogs allocentriska grupp. Dessa 
personer har själva bokat sina resor och är sin egen researrangör och har svårare att avskriva 
ansvaret till exempelvis ett charterbolag. Vi kan även se att de som reste allocentriskt, hade 
det högsta kulturella kapitalet. Majoritetsgruppen reste psykocentriskt. De bokade sina resor 
med hjälp av charterbolag vilka man anser är de som har ansvaret för att man köpt en etisk 
produkt kopplat till hållbarhet.     
 
När vi frågade om respondenternas syn på den sociala hållbarheten fick vi svar på hur 
turistindustrin som helhet kan tänkas påverka lokalbefolkningen. Den sociala hållbarheten var 
dock svår att undersöka på individnivå. Det är svårt för respondenten att ha en objektiv bild 
av hur man behandlar alla inom turistindustrin. Det kan råda en diskrepans mellan vad som 
sägs och hur verkligheten ser ut. Det hade varit att föredra att utföra en observation för att få 
en klar bild av detta.   
 
Det största hindret i strävandet för hållbar turism hos våra respondenter hittade vi i deras syn 
på vad semestern innebär och hur det hamnar i konflikt med uppoffringar som måste göras 
för att försöka nå detta. Det visade sig att fältet semester och den habitus respondenterna 
utvecklat inom den är starkt förknippat med avkoppling och frihet från ansvar. Även om de 
som vi klassificerar som allocentriker eller ”travelers” visade ett större ansvar, fanns samma 
mönster i skillnader med fälten semester och vardagen där hemma.   
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Det finns ett prestigetänk i resandet och vi kan se i respondenternas svar att ett hållbart 
resande inte påverkar individens symboliska kapital. Det handlar i dagsläget snarare om 
ekonomiskt kapital och det objektifierade kulturella kapitalet i form av exotiska destinationer.    
 
I inledningen skrev vi om hur 25 % av svenska resenärer väljer resor som de tror gynnar 
lokalbefolkningen ekonomiskt. Vi är medvetna om att den siffran är kvantitativ och att vår 
kvalitativa undersökning inte styrker den. Våra respondenter visar dock en tendens till en 
medvetenhet om hållbarhet och störst fokus låg på att deras turism bidrar till jobb och pengar 
till lokalbefolkning. I den avslutande diskussionen nedan föreslås vidare kvalitativ forskning, 
men även en kvantitativ undersökning som skulle öppna upp för generaliserande inom detta 
ämne. 
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8. Avslutande diskussion 
 
Men arbetets gång upptäckte vi att möjliga analyser var stora till antalet eftersom det fanns 
många skillnader hos våra respondenter. Hade vi avgränsat oss till en typ av utlandsresenär 
som exempelvis psykocentrikern hade vi kunnat göra djupare analyser. I denna studie blev 
därför analysera mer ytliga då vi var tvungna att täcka rätt många områden. 
 
Vår studie framkallade ett förslag för en relaterad undersökning. I förarbetet inför 
undersökningen läste vi att svenskar bryr sig mer om frågor rörande hållbarhet i förhållande 
till andra delar av världen. Samma inställning till hållbarhet verkar dock inte finnas vid 
utlandsresande. En undersökning som fokuserar på vilka mekanismer som kan tänkas påverka 
detta hade vi velat se. Även de som kände ett större ansvar i vår undersökning lättade på sina 
grundvärderingar så fort de äntrade fältet semester.  
 
Det vi helst hade velat utveckla är att dels lägga till observationer för att kunna bättre studera 
våra respondenters beteenden. För framtida studier kan det vara intressant att utveckla 
skillnaderna hos utlandsresenärerna där man ser på lönen, åldern, kön, yrke och fler variabler. 
Det skulle då göras i en kvantitativ studie med avsikt att kunna generalisera korrelationer på 
allmänheten.  
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Bilaga  
 
Intervjuguide 
 
Uppvärmning 
Hur ofta åker du på utlandsresor på din semester? 
Vilken typ av utlandsresa brukar du åka på? 
Berätta hur en typisk sådan resa kan se ut 
Vad skulle du säga att det största motivet till dina utlandsresor är? (Vila, upptäcka, lära) 
 
Bourdieus Ekonomiska Kapital 
Vilken roll spelar ekonomin in i ditt val av utlandsresa? 
Om du hade mer pengar, hur hade det påverkat hur du reser? 
Om du hade mindre, hur hade det påverkat hur du reser? 
 
Bourdieus Sociala Kapital 
Reser du och dina vänner och bekanta till liknande destinationer? 
På vilket sätt kan det tänkas att ni påverkar varandras resmönster? 
Hur brukar det se ut socialt på själva resan? (Både resesällskap och lokalbefolkning) 
 
Bourdieus Kulturella Kapital 
Vad har du för tankar kring olika slags utlandsresor? (Exempelvis charter, en storstadsresa, 
backpacking) 
Anser du att det finns någon moral i var och hur man väljer att resa och påverkar det i så fall 
hur du reser? 
 
Bourdieus Symboliska Kapital 
Finns det något slags prestige i vilken slags resa man gör? Vad kan det tänkas spela för roll? 
 
Social Hållbarhet 
Var brukar du äta på dina resor? (Varför?) 
Brukar du ha någon kontakt med lokalbefolkningen, och på vilka sätt då? 
Hur tror du att turism påverkar lokalbefolkningen på destinationerna du vanligtvis åker till? 
 
Ekonomisk Hållbarhet 
Var spenderar du dina pengar på resan? 
Miljömässigt Hållbarhet? 
Vad har du för tankar på val av transport? 
Hur tror du att turism påverkar omgivningarna och själva destinationerna du vanligtvis åker 
till? 
 
Kompletterande frågor 
Vill du ange kön, ålder, yrke och månadsinkomst? 
Hur ser du på hållbarhetsfrågor i Sverige och hur ser du på dem när du reser utomlands? 


