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Sammanfattning
Turismindustrin är en bransch som allt mer ökar och bidrar till en mycket positiv utveckling i
form av arbetstillfällen, kulturutbyte och många andra positiva aspekter. Men då det även
bidrar till negativ inverkan på jordens miljö, som hotas av förstöras av det ökade resandet,
måste branschen ta sitt ansvar och gå mot en mer hållbar framtid som också värnar om miljön.
Det krävs av industrin att gå mot en allt mer hållbar framtid där miljön värnas om och
negativa effekter minskas, ett arbete som även förväntas förvaltas av turisterna själva. Det har
i tidigare studier visats på en stor skillnad mellan turisters attityd till miljöansvar och faktiska
beteende. Individuella behov och preferenser prioriteras framför miljö och hållbart handlande
i samband med en turistresa, är det då möjligt att placera ett större ansvar på den enskilda
personen i framtiden? Syftet med denna studie är därför att undersöka unga svenska personers
förståelse om den miljöproblematik som turism ger upphov till och vilket typ av ansvar den
individuella personen är villig att ta för att minska denna problematik.
Empirisk data har insamlats genom tio kvalitativa intervjuer med personer bosatta i Sverige i
åldrarna 20-30 år, som reser utomlands i privat syfte minst en gång per år. Studiens resultat
visar att det finns en viss förståelse för turismens negativa inverkan på miljön, men att det inte
sätts i relation till det individuella resandet. Det spelar heller inte någon avgörande roll när en
resa planeras eller utförs, utan det som prioriteras är framförallt individuella intressen och
preferenser. Trots att ansvaret gentemot miljön anses vara stort upplevs det vara svårt att ta
hänsyn till miljö innan och under en utlandsresa, då det riskerar hindra individuella intressen
och huvudsakliga syften med att resa. Resultaten visar även på att förståelse för den
miljöproblematik som det individuella resandet bidrar till är lågt. Det finns dock en tydlig
önskan om mer information och möjlighet till att göra val som är mer fördelaktiga för miljön.
Detta upplevs kunna bidra till att mer hänsyn tas till miljö i samband med utlandsresor. Något
som på sikt kan innebära ett allt mer hållbart privatresande.
Nyckelord: Upplevt ansvar jämfört med beteende, turism, miljöansvar, beteende, motivation
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Abstract
The tourism industry is growing every day and contributes to a more positive growth
concerning work opportunities and cultural exchange to mention a few of the many positive
effects. The industry also has a negative impact on the environment and is endangered to be
destroyed due to the increased amount of travel, this is something which requires action from
the industry that must head for a more sustainable future. It is required by the industry to aim
for a more sustainable future where the environment is taken care of and negative effects
decrease, a task that also is required by the tourists. Former studies have shown a significant
difference between tourists’ attitude to environmental responsibilities compered to their actual
behaviour. Individual needs and preferences are first priorities rather than environmental
thinking and action connected to a trip. Is it therefore possible to put more individual
responsibility on the people in the future? The purpose of this study is to examine knowledge
of young adults living in Sweden about the problems that tourism contributes to and what
kind of responsibility the individual person is willing to take in order to decrease these
impacts.
Empirical data has been collected thru ten qualitative interviews with persons living in
Sweden, between the ages of 20-30 years old, that travels abroad for holidays at least once a
year. The result of this study shows that there is some understanding for the negative effects
that tourism cause to the environment, but not in relation to the individual travel. Neither does
planning nor the traveling it self contain environmental thinking, what is mainly prioritised is
mainly individual interests and preferences. Despite great perceived responsibility against the
environment it is seen difficult to take the environment into account, before and during a
holiday. As it risks interfering with individual interests and main purpose of traveling. The
results also show that the perceived knowledge of environment problems caused by individual
travelling and tourism is low. There is a clear wish for more information and abilities to make
choices which are profitable for the environment. This indicates that more environmental
responsibility might will be taken in relation to international travelling, which eventually will
lead to a more sustainable travel.
Keywords: Experienced responsibility compared to behaviour, Tourism, Environmental
Responsibility, Behaviour, Motivation
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1. Inledning
Turism är idag en av världens snabbast växande och ekonomisk ledande sektorer i världen
och rankas som världens tredje största export som bidrar till bland annat bättre välfärd,
arbetstillfällen och utveckling inom andra branscher (UNWTO 2017). Människor har rest i
århundraden i olika syften, detta har bidragit till kunskap, förståelse och integration mellan
människor. En ökning av resandet sker ständigt och människor bosatta i Sverige har ökat sin
privata turismkonsumtion med 82 % från år 2000 till idag år 2018 (Tillväxtverket 2016). I takt
med att turismindustrin växer och att människor reser mer bidrar detta även till stora negativa
avtryck på planeten. Koldioxidutsläpp, global uppvärmning, exploaterade och nedtrampade
områden resulterar i att jordens flora och fauna riskerar att gå förlorad (Schyst resande 2018).
Om inte något förändras kommer inte denna världsindustri kunna fortsätta. För att minska
negativa effekter och motarbeta att turismbranschen bidrar till att förstöra planeten har därför
ett flertal strategier och planer utformats, för att turism och resande ska bedrivas på ett mer
hållbart sätt. FN (2016) har utarbetat globala mål för hållbar utveckling, vilka bland annat
innefattar att turismindustrin måste arbeta för en mer hållbar konsumtion och produktion,
bevara hav och marina resurser samt bekämpa klimatförändringar. För om turistnäringen inte
tar sig till och anpassar sig till dessa hållbarhetsprinciper kommer den inte överleva i
framtiden (FN 2016).
De globala målen för hållbar utveckling riktar sig inte enbart till turistnäringen i stort, utan
även till den individuella turisten. För att säkerhetsställa en bättre och hållbar framtid krävs
det även att turister själva tar till sig de hållbara globala målen och handlar efter dessa
(UNWTO 2016). Ansvaret vilar på att använda jordens resurser på ett uthålligt sätt, skydda
naturresurser, minska överkonsumtion och föroreningar samt bevara den biologiska
mångfalden (KTH 2012). Inom dessa områden ligger Sverige i framkant då landet rankats etta
i världen sett till hur landet arbetar med de 17 globala målen för hållbar utveckling
(Regeringen 2017). För att uppnå FN:s mål och minska negativa effekter av turism måste det
ske en förändring inom en nära framtid. Sverige har kommit långt men det finns ändå en lång
väg kvar att gå. Att FN har skapat dessa hållbarhetsmål är ett tydligen tecken på att något
måste göras och att jordens befolkning lever över jordens resurser. En ändring i beteende
måste ske och ett ansvar måste tas. Tidigare har det främsta ansvaret placerats på producenter
och medproducenter inom turismbranschen, men för att minska turismens negativa avtryck på
planeten måste samtliga parter inom turism ta ett ansvar.

1.2 Problemställning
Tidigare internationella studier visar tydligt att turister som väljer att åka på resor inte
prioriterar miljö och hållbarhet, utan är något som ofta kommer i andra hand. Trots att det
idag finns en ökad efterfråga på etiska produkter, sociala investeringar och miljömärkningar
är det få konsumenter som aktivt frågar om dessa initiativ och affärsinvesteringar. Faktorer
som prioriteras och som avgör vid köp av en resa är främst säkerhet, pris, väder, tillgänglighet
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och kvalitetet på faciliteter. Turister tycks ha en positiv inställning till ett hållbart resande,
men endast en bråkdel agerar och köper hållbara resor (Chafe 2005).
Även andra studier har visat att kunskap om turism och resandets negativa miljöeffekter finns,
men att det trots det uppstår en skillnad mellan det upplevda ansvaret för miljön och det
faktiska beteendet. Turister försvarar istället sina handlingar med att miljöförstöringen inte är
så farlig som den verkar eller att individuella handlingar inte bidrar till miljöförstöring (Juvan
& Dolnicar 2014). Andra studier visar dock på att det finns låg kunskap och förståelse för
turismens negativa miljöeffekter och menar att en förklaring till beteendet därför kan vara att
turister inte är medvetna om deras individuella roll och hur stora konsekvenser det enskilda
resandet bidrar till (Gössling et al. 2006).
Många av dagens människor vill ta samhällsansvar och ägnar mycket tid och ansträngning i
sin vardag för att leva hållbart och minska avtrycket på miljön (Stern 2002). Framöver
förväntas de även ta ett allt större ansvar för sina handlingar och sitt resande, men vilken
förståelse och kunskap om turism och resandets effekter på miljön har egentligen personer
som är bosatta i Sverige och vilket typ av ansvar kring det upplever de sig ha när de reser och
turistar? Denna uppsats ämnar därför att fördjupa sig i tidigare befintlig forskning inom den
påvisade skillnad mellan det upplevda ansvaret för miljön jämfört med det faktiska
handlandet, för personer som är på turistresa. Då tidigare forskning visar på att yngre personer
generellt sett är mer miljömedvetna än äldre (Stern et. al 1999) har ett urval av personer
mellan 20-30 år valts ut som grupp för denna studie. Personer i detta urval har stor möjlighet
att under lång tid arbeta för en möjlig förändring och gå mot ett mer hållbart resande, då de är
i början av sina liv och karriärer. Denna urvalsgrupp har även vuxit upp i ett samhälle där
mycket fokus har lagts på att agera och handla miljömedvetet. Därför anses det vara intressant
att undersöka hur just denna grupp människor resonerar kring miljöansvar i relation till
turistresor och vilka eventuella svårigheter, respektive möjligheter som finns för att ett mer
hållbart resande ska vara möjligt i framtiden.

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka unga svenska personers förståelse om den
miljöproblematik som turism ger upphov till och vilket typ av ansvar den enskilda personen är
villig att ta för att minska denna problematik.

1.4 Frågor
-

Vilket miljöansvar anser personer sig ha som turister och hur skiljer sig det mot det
faktiska handlandet?

-

Vilka upplevda svårigheter finns för att personer ska kunna resa och turista mer
hållbart?

-

Vad kan motivera personer till att ta större ansvar för miljön när de reser och turistar?
2

1.5 Avgränsning
Miljöansvar innefattar i denna studie aktiva val och handlingar som personer gör, dels i
planeringsstadiet och under den faktiska resan, av en utlandsresa. Hållbart resande innefattar
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter men på grund av begreppets stora omfång,
kopplat till studiens omfattning, har undersökningen avgränsats till att huvudsakligen fokusera
på miljöaspekter utifrån individers upplevda ansvar och förståelse kring hållbart resande.
Studien är även avgränsad till att undersöka syftet i relation till privatresor utomlands. På så
sätt går det att undersöka hur individer förhåller sig till miljötänket på resan när de själva har
full kontroll över de val som görs i samband med denna typ av resa, till skillnad från
exempelvis affärsresor då resor eventuellt bokas och utförs på andra premisser. Denna typ av
resa benämns i studien som turistresa.

1.6 Disposition
I det inledande avsnittet ges en introduktion över turismens framfart och dess negativa
effekter på miljön som ett resultat av detta. Häri finns ett ansvar, som inte endast ägs av
producenter och industrin, utan ett stort ansvar vilar på varje enskild individ. Fortsatt förs en
problemdiskussion över att tidigare studier visar att det idag ägnas väldigt lite omtanke för
miljön och att det finns en tydlig skillnad mellan turisternas beteende och attityd till detta. Det
behövs därför ytterligare forskning om varför denna skillnad uppstår, vilka svårigheter som
finns för att kunna förändra detta och vad som enligt turisterna själva kan få dem att ta ett
större ansvar för miljön. Under metod presenteras studiens vetenskapliga tillvägagångssätt,
där kvalitativa djupintervjuer har genomförts för att insamla data. I denna del diskuteras även
fördelar och svårigheter med studiens metodval, tillförlitlighet och etiska ställningstaganden.
Vidare presenteras den valda teoretiska bakgrunden och tidigare forskning inom ämnet.
Förklaringsmodeller för handlande, barriärer och svårigheter för att turister ska kunna
betraktas som miljömedvetna och ha ett hållbart förhållningssätt, tillsammans med tidigare
forskning som visar att turister överlag inte tar ett ansvar för miljön, verkar som underlag för
den kommande resultat och analysdelen. I det fjärde avsnittet presenteras resultateten utifrån
de intervjuer som utförts som visar på att det som främst prioriteras vid turistresor är
individuella intressen och bekvämlighet, att det upplevs vara svårt att värna om miljö i
samband med resor även om det finns en önskan enklare möjlighet till att göra den. Därefter
följer ett avsnitt där presenterade resultat analyseras, tillsammans med teori och tidigare
forskning. Vidare diskuteras studiens syftet i relation till övergripande slutsatser av de
frågeställningar som ställts i den inledande delen. Avslutningsvis presenteras till förslag till
vidare vetenskaplig forskning och en diskussion förs kring tankar och vidare frågor som
uppkommit under studiens gång, framförallt frågas vem ansvaret för miljö egentligen ligger
på och vad som eventuellt kan bidra till ett ändrat betende och ett mer hållbart beteende i
framtiden.
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2. Metod
I denna studie har data insamlats genom tio kvalitativa djupintervjuer med personer i åldrarna
20-30, som reser utomlands i privat syfte minst en gång om året. Följande avsnitt presenterar
och motiverar studiens metodologiska ansats och tillvägagångssätt för insamling, hantering
och analysering av data. Vidare presenteras etiska ställningstaganden som tagits vid och
slutligen förs en diskussion om de svårigheter och begränsningar som uppkommit med
metodvalet.

2.1 Vetenskapligt synsätt
Studiens vetenskapliga förhållningssätt utgår från den ontologiska ståndpunkten kallad
konstruktionism. Ontologi syftar till hur världen betraktas och vilken vetenskapssyn som
därmed förs in i forskning. Ontologi delas upp i två huvudsakliga delar vilka är
konstruktivism och objektivism. Enligt den objektivistiska ståndpunkten är sociala företeelser
existerande oberoende andra sociala aktörer, vilket innebär att sociala företeelser möts i form
av yttre fakta som inte är påverkningsbara. Motsatsen till den objektivistiska vetenskapssynen
är den konstruktivistiska. Enligt denna vetenskapssyn är sociala företeelser de som både
skapar och skapas genom den sociala verkligheten. Genom sociala händelser är därför världen
och människor som lever i den i ständig förändring (Bryman 2011). Denna studie har utgått
från den konstruktivistiska vetenskapssynen och anser därför att människors upplevelser är
baserade på den sociala verkligheten, där de själva är medskapare samtidigt som de påverkas
av det yttre och därmed är i ständig förändring.

2.2 Metodval
Val av metod bör vid en vetenskaplig studie ske utifrån syfte och frågeställningar (Holme &
Solvang 2010, s. 76-78). Då denna studie ämnar att undersöka turisters upplevelser, kunskap
och upplevda beteende har ett kvalitativt tillvägagångssätt med intervjuer tillämpats, då denna
metod möjliggör djup förståelse för det som studeras och tillåter forskaren att komma det nära
(Holme & Solvang 2010, s. 76-78). En kvalitativ intervju möjliggör även att kunna rikta
intresset mot respondentens perspektiv och kommer åt de personliga som den upplever och
uppfattar ämnet (Bryman 2011, s. 415). Metoden möjliggör inte att undersöka hur någonting
faktisk är, utan endast hur det upplevs (Ahrne & Svensson 2015, s.55–56). Då intresset har
varit att förstå och undersöka respondenternas subjektiva verklighet och kunskap om turism
och den miljöproblematik som det ger upphov till betraktas detta ha varit en mycket lämplig
metod. Intervjuerna har kunnat röra sig i olika riktningar, beroende på respondenterna och vad
de har sagt under respektive intervjutillfälle (Bryman & Bell 2003, s. 361) vilket har resulterat
i bra förståelse för hur miljöproblematik uppfattas och hur detta kan skilja sig åt mellan olika
personer.
Kvalitativ metod betraktas vara den mest lämpliga metod för denna studie då den
kännetecknas av just flexibilitet och möjlighet att komma nära det som studeras (Ahrne &
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Svensson 2015). Som ett komplement till den valda metoden hade en kvantitativ metod med
enkäter även kunnat användas. Genom detta hade eventuellt ett större antal deltagande
respondenter inkluderats, vilket skulle kunna styrka studiens resultat och trovärdighet. På
grund av studiens storlek och tidsomfattning valdes denna metod bort. Studiens metodval
möjliggör inte att insamlade data på något sätt kan generaliseras, men då syftet med denna
studie var att generera ökad förståelse och kunskap sågs den valda metoden som väl lämplig
och möjliggör att syfte och frågor kan besvaras (Ahrne & Svensson 2015, s. 11-12).

2.3 Urval
Den grupp som har varit av intresse att undersöka är personer bosatta i Sverige, som
regelbundet reser utomlands i privat syfte. Regelbundenhet i denna studien innefattar att minst
en utlandsresa per år görs. För att genomföra och besvara studiens syfte och frågor har ett
urval från denna population gjorts (Ahrne & Svensson 2015, s. 39-40) och för att undvika att
studera för många “lika” människor har urvalet genomförts utifrån ett strategiskt urval. Ett
strategiskt urval innebär att urvalet är målstyrt med en ambition att intervjua respondenter
som har någon form av kunskap i ämnet som ska undersökas (Bryman 2011). Detta urval görs
utifrån variabler som vanligtvis gör att människor skiljer sig åt, så som kön, ålder och
socioekonomisk bakgrund, vilket möjliggör att en heterogen grupp inom urvalet studeras.
(Trost 2010, s. 137-138). För att säkerställa variation i urvalet har både kvinnor och män, med
varierande månadsinkomster och olika åldrar deltagit.
Medverkande respondenter har valts ut genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att ett
urval görs utifrån populationen som är tillgängliga och enkla att få tag på. I och med att
urvalet är utifrån en bekvämlighet för den som undersöker kan insamlade data inte ses som
representativt, vilket inte heller är studiens mål. Målet här är att samla in djupgående kunskap,
för att få möjlighet att analysera dessa (Bryman 2011, s. 433) vilket har möjliggjorts utifrån
studiens urval. För att finna lämpliga respondenter har vänner och bekanta tagits till hjälp,
som i sin tur försatt studien i kontakt med potentiella medverkande. Sammanlagt har tio
personer intervjuats, i åldrarna 22-29, varav sex är kvinnor och fyra är män. Inom denna
grupp finns skillnader i utbildning, yrke och inkomst. Vad som är gemensamt för samtliga är
att de är bosatta i Stockholm.

2.4 Tillvägagångssätt
I den förberedande fasen utformades en intervjuguide, dels för att säkerställa att de
kommande intervjuerna skulle komma att beröra det som var av intresse att undersöka och
därmed göra det möjligt att besvara studiens syfte och frågeställningar (Trost 2010, s. 71) men
även för att tydligt kunna jämföra svar från respektive intervju (Bryman 2011, s. 245). Guiden
bestod av tre huvudteman; resvanor, miljöansvar i vardagen samt miljöansvar i samband med
utlandsresa. Under varje respektive tema skapades ett antal underteman, utifrån tidigare
forskning och teorier inom ämnet, som innefattade ett antal förutbestämda frågor. För att öka
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trovärdigheten i de kommande intervjusituationerna formulerades olika typer av frågor, då en
kombination av berättande frågor och reflexiva frågor ger större tillförlitlighet (Eriksson &
Hultman 2014, s. 41-43). Berättande frågor öppnar upp för flexibla och utvecklande svar,
något som var önskvärt och viktigt för att få så uttömmande svar som möjligt. Reflexiva
frågor ställdes främst efter ett berättande svar, vilket möjliggjorde att respondenterna fick
utveckla sina svar och resonera vidare kring deras resonemang. Ett antal reflekterande frågor
förbereddes även, för att intervjuerna skulle komma att avslutas ett bra sätt och ge
respondenterna möjlighet att ta upp och diskutera öppet om egna reflektioner eller något som
kommit upp under tiden som de blivit intervjuade och därmed ville tillägga (Bryman 2008, s.
423).
Samtliga intervjuer genomfördes under april månad, år 2018 och pågick mellan 30-50
minuter. Vid intervjutillfällena genomfördes en så kallad semistrukturerad intervju (Bryman
2011, s. 415). Denna struktur öppnar upp för stor variation och gav möjligheten till att
anpassa tillfällena till situationerna och respondenterna. Till hjälp fanns de tidigare förberedda
frågorna men andra frågor ställdes även, för att knyta an och följa upp det som respondenterna
sa och resonerade kring. I intervjusituationer finns det alltid en maktskillnad mellan den som
intervjuar och den som intervjuas, då den som intervjuar på något sätt styr intervjun och har
ett ytterst ansvar för situationen. Att det uppstår en god relation mellan respondenten och den
som intervjuar är därför av vikt, då det möjliggör att en intervjusituation blir så bra och
givande som möjligt (Ahrne & Svensson 2015, s.61–62). Av denna anledning har varje
respektive intervju genomförts av en intervjuare, för att minska risken för att respondenterna
skulle känna sig ensamma eller utsatta i intervjusituationerna. Samtliga intervjutillfällen
genomfördes även på en plats som respondenten fick välja, vilket resulterade i att intervjuer
utfördes hemma hos respondenter eller hemma hos den som intervjuade. Dessa platser valdes
även för att respondenterna skulle känna sig bekväma och lugna, vilket även minimerade risk
för ljud från andra människor eller störande brus, som hade kunnat göra att svar
missuppfattades eller inte hördes när intervjuerna spelas in (Bryman & Bell 2003, s. 368).
Inspelning av intervjuerna möjliggjorde att fullt fokus kunde ägnas åt respondenten och
möjlighet att direkt följa upp med frågor utifrån det som sades. Godkännande om inspelning
av intervjuerna inhämtades innan respektive intervju påbörjades.

2.5 Analysmetod
För att förbereda det insamlade materialet för en kommande analys spelades varje intervju in i
samråd med medverkande respondenter, för att sedan kunna transkribera dessa. Detta för att
det i slutändan skulle bli enklare att analysera data, bland annat då tonfall och eventuella
pauser innan svar kan vara av stor vikt (Bryman 2011, s. 428). Analysarbetet har utgått från
en tematisk metod vilket innefattar att transkriberad insamlad data har bearbetats och lästs
igenom ett flertal gånger, för att få förståelse för det som samlats in. Redan i detta stadie
försöktes det att finna allmänna mönster i materialet och intressanta synvinklar som kan
kopplas till frågeställningarna och syftet. Från data har grundläggande kopplingar identifieras
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som i ett senare skede har analyserats mer djupgående tillsammans med den teoretiska
bakgrunden och tidigare forskning inom ämnet, vilket har utvecklats i mönster och teman.
Dessa mönster har granskats och bearbetats fram till olika teman som ansetts vara relevanta
för studiens forskningsfrågor, vilka syftar till; skillnad mellan upplevt ansvar och faktiskt
andlande, svårigheter för att resa mer hållbart samt motivation till att ta mer ansvar för
miljön.
Då analysarbetet har genomförts dels genom att låta materialet tala för sig kombinerat med en
grund i den teoretiska bakgrunden, har arbetet genomförts både utifrån deduktion och
induktion, vilket i kombination benämns abduktivt (Alvesson & Sköldberg 2017, s. 12-13).
Studiens bearbetade resultat presenteras i resultatdelen, vilket redogörs med
sammanfattningar kombinerat med direkta citat i sin helhet från intervjusituationerna. Det
görs för att ge en generell bild inom en del områden och mer konkreta inom andra delar som
anses vara av stor vikt. I analysdelen sammanförs studiens viktigaste och mest framträdande
fynd med det teoretiska ramverket. Valda teorier används här för att förklara upplevda
beteenden, vilket jämförs med tidigare forskning. Både resultat och analys presenteras utifrån
studiens tre frågeställningar som ställs i det inledande avsnittet.
Som tidigare nämnt genomfördes ett strategiskt urval för att finna varierande medverkande
respondenter, vilka skiljer sig genom bland annat kön, ålder, socioekonomisk bakgrund.
Genom analysarbetet har inte några tydliga skillnader mellan informanterna, beroende dessa
varierande variabler, kunnat härledas. Det har därmed inte visat några tydliga tecken på att
resultat skiljer sig beroende på exempelvis kön eller ålder. Av den anledning presenteras inte
heller respondenterna mer ingående. Studien betraktas inte vara av känslig karaktär, men då
presentation av medverkande respondenters namn och andra kännetecken inte upplevs vara av
vikt eller stärka studien result, utelämnas detta.

2.6 Vetenskaplig kvalitet & etisk diskussion
Vanligt vid vetenskapliga studier är att reliabilitet och validitet diskuteras, då främst om det
som studeras mäts eller syftar att generaliseras. Vid kvalitativa studier kan istället stor vikt
läggas vid trovärdighet och tillförlitlighet, för att stärka och säker vetenskaplig kvalitet (Trost
2010, s.131–135). En viktig del i tillförlitligheten är att presentera insamlat data på ett öppet
och transparent sätt för att visa att inget döljs för läsaren vilket medför en trovärdighet, då
läsaren enkelt kan avgöra om intervjumaterialet är trovärdigt eller inte. I studiens resultatdel
presenteras därför generella sammanfattningar av det insamlade materialet, tillsammans med
citat som visar hur ett typiskt resonemang kring en fråga eller ett område har sett ut under
intervjutillfällena. Då det i många fall är svårt i en kvalitativ undersökning att visa hur
konkreta slutsatser och analyser kommit fram är det av största vikt att arbeta på ett så
transparent sätt som möjligt (Bryman 2008, s. 370) då genomskinlighet ger ett trovärdigt
intryck på studien som gjorts (Ahrne & Svensson 2015, s. 25). Det ska tydligt framgå i
studien att data och resultat har hanterats på ett korrekt sätt, då det är texten som analyserats i
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slutändan (Starrin & Svensson 1994, s. 172-175). I denna studie har intervjuerna utgått ifrån
den utformade intervjuguiden. Utöver det har endast motfrågor ställts, som då speglar
respondenternas svar. Transkribering av samtliga intervjuer har säkrat att ingenting av det
som respondenterna delat med sig av har gått förlorat och genomläsning av dessa
transkriptioner har gjorts av båda två som genomfört denna studie.
En ytterligare viktig del för att säkra kvalitet vid vetenskapliga studier är att ta hänsyn till
etiska överväganden och riktlinjer (Trost 2010, s.134). Vid kvalitativa studier är det av
särskild vikt att ta hänsyns till de som medverkar, då det ofta fokuseras mycket på vem
personen är och vad den har för kunskap och förståelse om ett visst område eller ämne (Ahrne
& Svensson 2015, s. 28-29). För att säkerställa detta har studien utgått från Vetenskapsrådets
(2017) fyra etiska riktlinjer, för att minimera risk att medverkande personer på något sätt
kommer till skada, känner sig lurade eller missnöjda med sin medverkan;
Informationskravet syftar till att medverkande respondenter skall informeras om en studies
syfte och deras uppgift i denna samt att deltagandet är frivilligt och kan avslutas när helst vill.
Vid första kontakt med potentiella medverkande i denna studie informerades samtliga om
studiens övergripande syfte och hur deras eventuella medverkan skulle komma att se ut.
Samtyckeskravet syftar till att respondenterna skall lämna godkännande om medverkan i
studie innan deltagande påbörjas. Samtycke om medverkan i denna studie har inhämtats
muntligen innan respektive påbörjat intervjutillfälle.
Konfidentialitetskravet syftar till att medverkande personers personuppgifter skall behandlas
med konfidentialitet och i största möjliga mån hållas utom räckhåll för obehöriga. Insamlade
personuppgifter förvaras därför så säkert som möjligt och på ett sätt att de inte kan härledas
till denna studie.
Nyttjandekravet syftar till att uppgifter och information som inhämtats endast får nyttjas i
vetenskapligt forskningssyfte. Information som har erhållits i och med denna studie kommer
inte att lämnas vidare, annat än i eventuell donation och utlåning till annan vetenskaplig
forskning.

2.7 Kritisk diskussion metodval
Den valda metoden för denna studie har låtit en komma nära de individer som har studerats
och gett en tydlig förståelse för deras kunskaper, attityder kring miljö och turism samt
upplevda beteende kring resor och turistande. Den använda metoden ställer dock krav på
forskaren, som måste sätta sin egen subjektivitet åt sidan, för att låta den information som är
av vikt framträda (Holme & Solvang 2010, s.92,93). Då data tolkas krävs det dock att egna
värderingar och förkunskaper tas till hjälp, för att kunna skapa ett resultat, och det är därför
inte möjligt att vara helt objektiv (Trost 2010, s. 134). Då en person aldrig helt kommer ifrån
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de förkunskaper och värderingar som denna har, går det därför inte att ställa sig helt neutral
till den information som insamlats. Som forskare är vi fullt medvetna om att vi har påverkat
studien som helhet och betraktar oss själva varken vara helt neutrala eller objektiva. För att
bibehålla ett kritiskt tänkande under hela forskningsprocessen har det krävts en viss distans till
både material och det som medverkande respondenter har delat med sig av (Eriksson &
Hultman 2014, s. 41-43). Respondenternas svar och resonemang är i sin ensamhet heller inte
empiriskt och vetenskapligt grundat (Bryman & Bell 2003, s. 369) vilket även har funnits med
oss under studiens gång, framförallt under analysarbetet.
Vid intervjuer kan ett så kallat samspel mellan respondent och intervjuare ske, som kan
påverka resultatetet på ett sätt som inte är önskvärt, exempelvis om det finns en relation sedan
tidigare mellan personer eller om dessa personligheter inte går ihop (Eriksson & Hultman
2014, s. 104). Bekvämlighetsurval kan även anses vara problematisk och en svårighet med
den urvalsmetod som används i denna studie kan därför vara att medverkande personer har
haft någon typ av relation till den som de blivit intervjuad av, då de antingen delar bekanta
eller vänner (Bryman 2011, s. 433-434). Respondenterna kan ha upplevt intervjusituationerna
som påfrestande, just för att dessa band delats. Det kan dock även ses som en fördel och att
relationen till de medverkande har underlättat situationerna för respondenterna, något som
stämmer överens med upplevelser som uppstod under intervjuerna, då det har tolkats att
samtliga parter har varit bekväma och avslappnade under intervjuerna.
Medverkande respondenter består endast av personer som är bosatta i Stockholm, något som
givetvis kan har påverkat resultat och som skulle kunna variera om ett urval med större
geografisk spridning hade tillämpats. En eventuell tydlig skillnad skulle kunna finnas mellan
de som medverkat i denna studie jämfört med personer som lever och bor i mindre städer eller
på landsbygd. Sett till studiens omfattning och medverkande respondenter upplevs ändå syfte
och frågor ha kunnats besvaras, trots att det medför begränsningar.
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3. Teoretiskt ramverk
Följande kapitel presenterar tidigare forskning om hur turismindustrin i stort bär ett
miljöansvar, som enligt internationella studier inte efterlevs av turister i dagsläget. Därefter
diskuteras förutsättningar och utmaningar för att turister skall ta sitt ansvar för miljön. Vidare
presenteras teorier som eventuellt kan förklara detta beteende och därmed tydliggöra varför
denna attityd och beteendeskillnad är så framträdande inom just turism och resande.
Forskningen upplevs vara splittrad om vad som är det faktiska problemet till varför turister
inte aktivt värnar om miljön. Då det kan betraktas vara ett extremt komplext område finns det
troligtvis inte bara ett rätt svar, utan en mängd faktorer och aspekter spelar in. Än viktigare är
det därför att undersöka detta utifrån turisters synvinkel och hur de själva upplever sitt ansvar
gentemot miljön.

3.1 Turismens miljöansvar
Turismindustrin är till stor del beroende av jordens naturliga resurser och har på många sätt en
betydande inverkan på planetens miljö, därför måste turism bedrivas på ett hållbart sätt
(Gössling & Peeters 2015, s. 640). Hållbar turism syftar till såväl sociala-, ekonomiska- och
miljömässiga aspekter och innebär att kunskaper om turismens effekter finns och att
anpassning sker utifrån detta för att morgondagen inte skall påverkas negativt (Weaver 2011,
s. 11). Trots detta bidrar turism idag till många negativa miljöeffekter, bland annat är transport
och då framförallt flygplan en stor faktor. Med höga koldioxidutsläpp kopplas transportmedlet
till klimatförändringar och global uppvärmning och med en ständig ökning av användandet av
detta transportmedel är flertalet forskare oroliga för framtiden (Gössling & Peeters 2015, s.
642). För att turism skall kunna bedrivas på ett miljömässigt och hållbart sätt krävs det därför
att miljön skyddas och i vissa fall begränsas. För att minska skador på miljön handlar det
bland annat om att reducera vattenanvändning på platser där det är bristvara, minska
klimatpåverkan i form av alternativa transportsätt och skydda särskilt känsliga naturområden
(Holden 2008).
I en hållbart utvecklande turism är det inte endast arrangörer, destinationer och miljömedvetna
organisationers ansvar att turism bedrivs på ett hållbart sätt, den enskilda turisten har även den
ett stort ansvar (Swarbrook 2000, s. 145). Bland annat ansvarar turister i att visa respekt och
följa lagar och regler som gäller i länder och på destinationer. Något som innefattar att inte
delta i olagliga aktiviteter, medvetet skada den plats som besöks och respektera den religion
som utövas på platsen. Utöver detta har turister i ansvar att ta reda på vad som gäller på
destinationen i förväg, att inte köpa souvenirer som på något vis har skadat djur- och/eller
miljö riket samt att förstå att varje besökt plats troligtvis är ett hem för många, vilket därför
ska behandlas med respekt (Swarbrooke 1999).
För att hjälpa turister på vägen till ett bättre beteende med ansvar förklarar Budeanu (2007) att
verktyg kan implementeras så som att:
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• Öka kostnaderna för “miljöförstörande” beteende (böter, avgifter);
• Minska kostnaderna för miljömässigt proaktiva åtgärder.
• Ge utbildning för att göra människor medvetna och visa hur de kan bidra.
• Ge feedback till människor om konsekvenserna av deras beteende.
• Rationalisera tillgängliga resurser för bättre distribution.
(Budeanu 2007, s. 504)

3.2 Turisters bristande miljöansvar
Turistens val av resa baseras ofta på flexibilitet, komfort, säkerhet och självförverkligande,
vilket kan liknas vid en behovstrappa där självförverkligandet är det slutgiltiga målet (Pizam
& Mansfeld 2000, s. 8-9). Turister kan motiveras att resa genom en önskan att fly kyla och
uppleva nya kulturer, då väljs vanligen den destination som är närmast och billigast, men som
även kan uppfylla dessa kriterier (Goodwin & Francis 2003, s. 274-276). Motivation kan även
handla om fysiska faktorer, som den hedonistiska avkopplande faktorn, personliga faktorer
som ekonomi och hälsa, eller externa faktorer som klimat och den politiska ställningen på
destinationen (Mont 2004, s. 137). Dessa faktorer kan hindra turister att handla hållbart, då
denna inte köper resor baserat på kunskap om ett land och dess miljö, utan främst prioriterar
sitt egna självförverkligande.
Weaver och Lawton (2014, s. 328-329) menar att medvetenhet och kunskap om turismens
negativa miljöpåverkan ökar allt mer, vilket även resulterar i att konsumenter tar större ansvar
när det kommer till köpbeslut och beteende. Trots denna ökning av miljötänk och konsumtion
är det endast en liten del som tar med sig detta när de reser iväg och de allra flesta lämnar
detta ansvar hemma (Weaver & Lawton 2014, s. 328-329). Då turister som tidigare nämnt inte
aktivt i många avseenden söker sig till kunskap blir inriktningen istället att tillfredsställa jaget.
Att följa regler och bete sig på ett förväntat sätt enligt den sociala normen går förlorad (Gnoth
1997, s. 295). Att uppnå ett hållbart resande där människor ägnar mer tankar åt miljön kan
vara svårt i en hedonistisk filosofi, då hedonism handlar om människans personliga jakt på
njutning och inte ansvar (Fennell & Malloy 2007). Swarbrooke (1999) menar på att trots att
turister hemma tar det hållbara levernet på allvar så upplevs en årlig familjeresa vara den gång
de kan njuta utan tankar på ansvar. Hemma lämnas därmed det goda uppförandet och med på
resan kommer det större egot fram (Krippendorf 1984, s. 33) .
Gössling et al. (2006) menar att en förklaring till ett ansvarslöst beteende kan vara att turister
inte är medvetna om den stora inverkan de har och hur stora konsekvenser det enskilda
resandet bidrar till. Detta stödjs av en studie av Miller et al. (2010) som visar på att
medvetenhet om miljöproblem kopplat till turism inte riktigt finns hos turister och även om
den existerar anser turister ofta att andra människor och regeringar måste ändra sig först,
innan de själva är villiga att ändra deras beteende. Studien visar även på att sådant som
nedskräpning är lättare för människor att ta sig till, än större miljöproblem som
koldioxidutsläpp från flygplan (Miller et al. 2010). Swarbrook (2000, s. 145) menar istället att
den privata utlandsresan kan betraktas som en semester att fly ansvarsområden, inte bry sig
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och bara leva fritt, turisterna beter sig på ett helt annat vis än de skulle göra hemma och dessa
grundläggande riktlinjer följs då inte. Detta stämmer överens med en studie gjord av Juvan &
Dolnicar (2014) som visar att miljöaktivister som i sin vardag är aktivt engagerade i
miljöfrågor ofta inte tar med sig sitt ansvarsfullabeteende när de väl är ute och reser. Trots att
deltagarna i studien har stor kunskap om hållbar turism och negativa effekter på miljön som
turism generellt orsakar, agerar de inte på samma hållbara sätt som de skulle göra hemma.
Resultaten tyder på att dessa turister ändrar sina värderingar under en semester för att slippa ta
ansvar för miljön. Denna tydliga attityd- och beteendeskillnad gjorde medverkande i studien
obekväma och ett flertal kom med bortförklarar och rättfärdiganden av sina beteende.
Sammanfattningsvis försvarade sig medverkande enligt följande;
- Att de ansåg att det inte vara så illa som det verkligen är
- Att det kunde varit värre
- Att det inte är deras ansvar
- Att de verkligen skulle vilja, men…
- Att semestern är ett undantag
- Att de gör sitt goda hemma och därför kan kompensera med att inte leva likadant på
semester
(Juvan & Dolnicar 2014)

3.3 Förutsättningar och utmaningar för att turister skall värna om miljön
Ansträngning har tidigare gjorts för att få människor medvetna om deras miljömässiga
avtryck hemma, men Hares et al. (2010, s. 466) anser att det måste göras desamma inom
turism, för att öka människors kunskap om det individuella resandets påverkan. Chiu, Chen
och Lee (2014, s. 326-327) visar i en studie att turister som skapar ett emotionellt band till en
plats kan resultera i mer uppmärksamhet ägnas åt miljön, vilket i sin tur kan innebära att
turisten tar ett större ansvar för miljön. Gössling (2011, s. 270) anser dock att det är svårt att
förändra resebeteende på grund av rättigheten till att vara fri att röra sig i världen. Att behöva
göra förändringar kan därför ses som att denna mobilitet dras åt, något som dagens människor
inte gärna vill. Hares, Dickinson och Wilkes (2010, s. 471-472) har identifierat tre barriärer
som de anser måste övervinnas för att ett resande skall kunna minska inverkan på miljön.
Den första barriären syftar till att turister betraktar flygplan som det enda transportmedlet vid
resor och därmed avfärdar andra typer transporter. Denna barriär kan ses som både strukturell
och psykologisk. Dels kan det endast vara rimligt att ta sig till destinationer med hjälp av flyg
och turister kan därför fortsatt uppleva att de inte har något annat alternativ när de reser. Trots
detta kan turister minska det negativa miljöavtrycket genom att exempelvis resa under en
längre period men mer sällan, vilket minskar antalet flygresor, alternativt välja destinationer
som finns närmre eller som kan nås med tåg. Den andra barriären syftar till att turister
generellt inte är speciellt intresserade av att förändra sitt resebeteende. Semestrar är något som
är högt värderade och betydelsefulla och därför är många starkt motvilliga till att anpassa sig
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för miljöns skull. Den tredje barriären, vilket också kan vara orsaken till den andra barriären,
är att ansvaret anses ligga på andra än en själv. Turister är ofta inte villiga att ta ett personligt
ansvar över den påverkan på miljön som deras resande har och anser istället att detta ansvar
ägs av staten, företag eller länder. Beteende rättfärdigas även med andra försvarsmekanismer,
som att det individuella resandets miljöpåverkan är obefintligt i jämförelse till ett globalt
sammanhang och att ett förändrat individuellt beteendet inte skulle leda till någon förbättring
(Hares et al. 2010, s. 471-472). Till skillnad från tidigare presenterad forskning (Gössling et
al. 2006, Miller et al. 2010, Juvan & Dolnicar 2014 mfl.) som syftar i att det finns en attitydbeteendeskillnad hos turister i relation till miljö, indikerar Hares et al. (2010) studie istället på
att det kan vara en medvetenhet- attitydskillnad som är den främsta anledningen.

3.4 Beteendeteorier
Ovan presenterad forskning tyder på att många av dagens turister har en tydlig medvetenhet
om negativa effekter inom turism, men trots denna medvetenhet om hur resande och
konsumtion bör ske är det inte ofta detta följs och speglar det faktiska handlandet. Det finns
många framtagna teorier som ämnar förklara människors beteende och en frekvent använd
teori är Ajzens (1991) modell om planerat beteende. Ajzen menar att även om attityd till
något ofta är en huvudsaklig faktor för ett slutgiltilgt beteende så spelar andra faktorer stor
roll, så som vad en person tror att andra anser eller förväntar sig (subjektiv norm) samt hur
personen själv tror att ett visst betende skall genomföras (upplevd kontroll). En central faktor i
denna teori är individens avsikt att utföra ett visst beteende. Avsikten förmodar fånga de
motivmässiga faktorer som påverkar ett beteende, vilka är indikationer på hur mycket en
person är villiga att prestera. En generell regel är att ju starkare avsikt att engagera sig i ett
beteende desto mer troligt är det att det kommer hända, men ju mer ett beteende är påverkat
av externa faktorer, desto mindre är beteendet under subjektets medvetna kontroll (Ajzen
1991).

Figur 1. Theory of Planned Behavior (Ajzen 1988)
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Det som avgör ett slutgiltigt beteende är därmed enligt Ajzen (1991) attityden till något, den
subjektiva normen och den upplevda kontrollen. Trots det kan olika faktorer, som exempelvis
pengar och tid, påverka genomförandet av ett beteende och blir exempelvis en av de tidigare
nämnda faktor avbrutna kan intentionen till att göra något hindras, trots en stark intention eller
attityd från början. Detta kan exempelvis förklara varför andra människors beteende gör så att
en person ibland avviker från sin attityd till något och därför handlar och agerar, trots att det
egentligen går mot den egna viljan (Ajzen 1991), något som stämmer även överens med
Krarup och Russels (2005) resonemang som menar att yttre faktorer kan påverka ett beteende.
Exempelvis kan tillgång till mindre pengar än vad en person är van vid innebära förändrad
konsumtion och handlande av varor och tjänster, som inte anses vara hållbara, trots att
personen vanligtvis värdesätter hållbarhet och vanligen har ett miljömedvetet beteende. En
annan aspekt som kan spela stor roll enligt Krarup och Russel (2005) är inlärda vanor, vilket
även det kan förklara varför skillnaden mellan attityden till något skiljer sig mycket mot det
faktiska beteendet. Även Diekmann och Preisendörfer (2003) menar att ekonomiska faktorer
spelar stor roll för hur ett beteende formas. Enligt deras teori The low cost hypothesis tenderar
människor att vara mer miljömedvetna och agera mer hållbart i situationer som innebär lite
besvär och låga kostnader. Låga kostnader gör det enklare för en individ att förändra sin
attityd, vilket då även formar ett beteende. Ett exempel på detta kan vara sopsortering, som
varken innebär mycket ansträngning eller kostnader. Denna teori kan därför förklara varför
människors beteende i vissa fall grundas på miljömedvetenhet men i andra situationer, vilka
innebär större ansträngning och höga kostnader, kan vara helt frånvarande (Diekmann &
Preisendörfer 2003).
Stern et. al (1999) har vidareutvecklat Ajzens (1991) teori om planerat beteende och utformat
teorin Value Belif Norm, vilket syftar verka som ett komplement till den tidigare teorin.
Denna teori grundar sig i att undersöka vad personer som är positivt inställda till
miljöbeteende grundar detta i och länkar samman värde (value), övertygelser (beliefs) och
individens personliga norm, vilket i ett senare skede utformar ett faktiskt beteende (Stern,
2000). Individers värdegrund tillsammans med deras övertygelser bygger en norm för
individen och utvecklas till en attityd och ett beteende (Stern et al, 1999). Individers
värdegrund kan delas in i egoistisk, altruistiskt och biosfärisk.

Figur 2. Value-Belif-Norm (Stern 2000)
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En individ med egoistiska värderingar kommer enligt denna teori enbart agera miljövänligt
eller anamma ett miljövänligt beteende om de själva vinner på ett sådant beteende. Ett positivt
förändrat miljöbeteende är då högst orimligt om det egna personliga värdet hotas (Stern &
Dietz 1994). Det altruistiska värdet innefattar att individer upplever en viss moralisk
skyldighet där deras agerande i ett senare skede kan ge konsekvenser för en annan individ.
För att motverka dessa konsekvenser för andra så kan de personligen förebygga eller finna en
lämplig åtgärd (Stern & Dietz 1994). I de biosfäriska värdet så finner individen även ett stort
ansvar för inte bara mänskligheten utan även djur och natur. Där ett agerande kan förebygga
en konsekvens även för djur och växtligheten. Beroende på vilka värden som står högst i kurs
för en individ, kommer detta även utforma deras benägenhet mot ett hållbart miljöbeteende.
Stern & Dietz (1994) menar att beroende på vilket värde som är mest viktigt för en individ så
påverkar detta beteendet olika. Exempelvis kan de altruistiska och biosfäriska värdegrunderna
resultera i att individen i sitt beteende söker information kring hur ett visst personligt
agerande kan skapa för konsekvenser för miljön. I det egoistiska värdet för en individ står
alltid individen själv i centrum och de personliga värdet. En helt egoistiskt värdegrund skulle
då ge negativa effekter för miljön, då ett förändrat beteende inte skulle vara aktuellt för
individen. Denna värdebaserade teori förklarar att de värderingar en individ besitter resulterar
i hur denna beter sig, detta skulle då innebära att förändrade värderingar resulterar i stora
skillnader i hur miljöansvarig en individ kan bli (Stern & Dietz, 1994).
Även Kaiser, Wölfing och Fuhrer (1999) har vidareutvecklat modellen om planerat beteende
(Ajzen 1991) för att förklara beteende kopplat till miljö. Attityder och den subjektiva normen
har då ersatts med två andra aspekter att ta hänsyn till, kunskap och värderingar om miljön.
De menar att människor som generellt har stor kunskap och hög värdering om miljön, jämfört
med de som har mindre kunskap och lägre värderingar, tar ett betydligt större ansvar för
miljön och handlar desto mer miljövänligt. Denna teori anser även att graden av ansvarskänsla
har en avgörande roll för ett beteende och menar att ett starkt moraliskt ansvar ofta resulterar i
en benägenhet att handla miljövänligt. Likt Ajzens (1991) modell påverkas avsikten för
handlandet av de tre huvudsakliga faktorerna; kunskap om miljön, känslan av ansvar för
miljön och miljömässiga värderingar, vilket i sin tur formar ett miljömedvetet beteende
(Kaiser et al. 1999).

3.4.1 Hantera och försvara beteende
Ett beteende kan bland annat förklaras med ovan teorier, men en individ kan också försvara
sina handlingar för sig själv och andra, trots att det egentligen går emot vad personen anser
vara rätt. Det engelska begreppet coping syftar till hur en person hanterar en situation som blir
för svår att hantera själv. Coping identifieras som en kognitiv- och beteendestrategi som
används för att hantera en stressig situation och de negativa känslor som efterföljer. Turister
använder responsiva mekanismer för att hantera känslor av det okända eller oroväckande för
att vända denna känslan till något positivt. Det finns en mängd olika strategier som kan
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användas för att kunna hantera känslor, attityder och beteende. Latack och Havlovic (1992, s.
491-493) presenterar två dimensioner av hur coping fungerar. Dels handlar det om själva
fokuset för hantering, dit hanteringen är riktad mot och sedan själva metoden för hanteringen.
Fokus för hantering är uppdelat i två grupper där ena gruppen problem, syftar till situationer
som kräver en problemlösning, något materiellt som går att ta på. Detta kan handla om att
köpa till flygskatter för miljön, sortera sina sopor och aktivt göra situationen till något bättre
än vad den är. Den andra gruppen innefattar känsla, detta handlar om hantering av känslor och
ångestreaktioner. Problemfokusering hanterar besvär som syftar till att förändra en persons
miljö där den agerar i och den känslobaserade inriktningen fokuserar på insatser som syftar
till att reglera känslorna (Latack & Havlovic 1992, s. 491-493).
Den andra dimensionen handlar om metod för hantering. Det väsentliga för denna dimension
handlar om det kognitiva, en slags mental strategi där personen pratar sig själv till rätta och
försöker rättfärdiga hur de hanterat en situation samt beteende där personen istället agerar och
gör något. Det kan handla om att flyga på semester, personen vet att det finns mer
miljövänligare alternativ men försvarar detta med att jag gör det inte så ofta eller att en person
som reser skadar inte. Metoden för hantering innefattar de mekanismer eller det sätt som
personen använder under copingprocessen, den kan omfatta handlingar samt beteende som
kognitiv kontra beteende och proaktivitet kontra flykt. Ett exempel hur en känslofokuserade
hantering kan ta sin kognitiv form i, är att försöka tänka positivt kring en situation och med ett
samma känslobaserat fokus istället bete sig annorlunda som att köpa till en flygskatt på sin
flygresa. Ett annat exempel är en problembaserad hantering, där du antingen kan vara proaktiv
och göra något och agera eller fly problemet genom att inte tänka på det eller ignorera (Latack
& Havlovic 1992, s. 491-493). Denna coping och hanteringen kan sammanfattas till Leon
Festingers (1962) teori om kognitiv dissonans. Där teorin bygger på en tankekonflikt där en
individs attityd och beteende ska överensstämma med sig själv, gör inte tanken det så skapas
ett obehag, stress och ångest. Individen försöker då skapa en egen strategi som reducerar
denna obehagskänsla, vilket tenderar att bli att förändra sin attityd, inte beteende.

3.5 Diskussion om teoretisk referensram
Forskningen upplevs vara splittrad kring vad som är den faktiska orsaken till varför turister
inte aktivt värnar om miljön, men vad som är tydligt är att miljö inte är något som prioriteras.
Då det kan betraktas som ett väldigt komplext område finns det troligtvis inte bara ett rätt
svar, utan en mängd faktorer och aspekter spelar in. Enligt forskning finns det en mängd
svårigheter och hinder att överkomma för att den enskilda individen ska värna mer om miljön
(Hares et al. 2010) och än viktigare är det därför att undersöka detta utifrån turisters synvinkel
och hur de själva upplever sitt ansvar gentemot miljön i dagsläget.
Ajzens (1991) teori om planerat beteende kan i denna studie på en grundläggande nivå
förklara varför själva resandet blir av och ser ut som det gör. Denna teori kan även visa på den
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eventuella skillnad som uppstår mellan det upplevda ansvaret och det faktiska beteendet. För
att förklara varför denna skillnad uppstår finns bland annat Krarup och Russel (2005) samt
Diekmann och Preidendörfers (2003) resonemang, vilka visar på att beteende både kan formas
och förändras på grund av externa faktorer, så som tid, pengar och ansträngning. Att resa och
turista är för många förknippat med att mycket tid och pengar spenderas, Diekmann och
Preisendörfer (2003) kan därför även förklara varför det ofta finns en sådan tydlig skillnad
mellan beteendet i vardagen, som kan betraktas vara väl miljömedvetet, jämfört med
beteendet under en turistresa där inte alls lika mycket utrymme lämnas åt miljömedvetna val
och handlingar. Stern och Dietzs (1994) värdebaserade teori menar istället att beteendet
framförallt styrs av att det som upplevs vara mest av värde för en individ då det är det som
främst prioriteras och där formar ett beteende. Självförverkligande och avkoppling är ofta en
anledning till att en resa blir av (Pizam & Mansfeld 2000, Mont 2004 m.fl.) Stern och Dietzs
(1994) teori kan i denna studie därför även förklara varför personer som vanligen prioriterar
miljö och hållbarhet eventuellt inte gör det i samband med en turistresa, om det som är mest
av värde upplevs gå förlorat vid ett annat beteende.
Kaiser, Wölfing och Fuhrers (1999) teori om planerat beteende kopplat till miljö menar på att
människor med hög kunskap och ansvarskänsla om miljön tenderar att ha ett mer miljövänligt
beteende, vilket i denna studie kan finnas till hands för att förstå varför vissa har ett mer
miljövänligt beteende än andra. Då mycket forskning tyder på att människor idag har kunskap
och förståelse för den rådande miljöproblematik som turism och resande ger upphov till
kan Latack och Havlovics (1992) samt Leon Festingers (1962) resonemang om coping,
respektive kognitiv dissonans användas för att förklara hur respondenterna i studien hanterar,
rättfärdigar eller förändrar sina värderingar i samband med ett beteende, som många gånger
går emot både kunskap och upplevt ansvar gentemot miljön.
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4. Empiri
I denna del presenteras det empiriska materialet från de kvalitativa intervjuer som har utförts
med totalt tio personer. Strukturen som följer är baserad på studiens tre frågeställningar där
varje respektive del innefattar ett antal teman som uppkommit genom analysarbetet av
studiens resultat, och delar upp respektive frågeställning för att undersöka dessa på djupet.

4.1 Skillnad mellan upplevt miljöansvar och faktiskt handlande
I följande del presenteras resultatet som visar på hur medverkande respondenters beteende,
preferenser och önskemål vanligen ser ut vid planering och under tiden en faktisk resa görs.
Vidare presenteras det upplevda miljöansvar respondenterna anser sig ha när de reser och
turistar privat och hur detta skiljer sig mot det faktiska handlandet.

4.1.1 Preferenser och handlande, innan och under utlandsresa
Syftet med privatresor är nästan uteslutande ett sätt att komma ifrån vardagen, få ett
miljöombyte och uppleva någonting annat än det dagliga livet. Samtliga respondenter berättar
att de åker iväg på minst två utlandssemestrar om året, men några gör det betydligt oftare än
så och är iväg fyra till sex gånger per år. Spännande platser, kultur, mat och sol är något som
lockar de flesta. Ett flertal berättar att de gärna åker tillbaka till platser de besökt tidigare,
framförallt tycks länder runt medelhavet vara populära och vanliga att besöka flera gånger.
Trots detta föredrar de allra flesta att resa till nya länder eller städer som de tidigare inte har
besökt. Oavsett motiv med turistresan ger det ny energi, perspektiv på livet och värderas högt
av samtliga. Det som tas i beaktning när en resa planeras är framförallt pris och
rekommendationer från vänner och bekanta, det ska även vara smidigt och enkelt att ta sig till
och från destinationen. Det är uteslutande flyg som används som transportmedel när en
utlandssemester görs, då det anses vara det enda rimliga alternativet för att resa bekvämt och
under minsta möjliga tid.
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En respondent säger följande;
“Med flyg går allting mycket snabbare att ta sig från punkt A till B, då betalar jag
gärna extra för att slippa mellanlandningar då det är mer bekvämt för mig..”
Respondenten ovan betalar gärna extra för att komma till och från en destination snabbt,
vilket stämmer överens med flera andra respondenter som även de prioriterar att
transporttiden ska vara så kort som möjligt, trots att det ibland kostar mer. Detsamma tycks
gälla även under själva semestern, då transportsträckor till och från aktiviteter, hotell och
dylikt gärna minimeras. En respondent säger följande;
“Om man ska ta sig någonstans så kanske man inte vet hur det funkar med
kollektivtrafiken, så kanske det är mycket lättare att ta taxi.”
Respondenten ovan anser att det i vissa fall upplevs vara komplicerat att veta hur
kollektivtrafik på en destination fungerar och att det kan vara svårt att veta vad som är den
mest lämplig resvägen till och från en plats, svårigheter som enligt respondenten inte uppstår
om en taxi används. Detta är något som tycks vara en gemensam uppfattning hos de flesta,
som berättar att taxi är ett frekvent använt transportmedel under en utlandsvistelse, då det sägs
vara bekvämt och tidseffektivt.
När det kommer till olika typer av resor prefereras olika typer av aktiviteter. Cityresor
förknippas främst med shopping, kulturattraktioner och kulinariska upplevelser, medan andra
resor framförallt handlar om bad, sol, avkoppling och i vissa fall aktiva aktiviteter. Oavsett
vad som görs eller vilken typ av resa det är så är även här bekvämlighet och tidsåtgång något
som är återkommande och tydligt viktigt för samtliga. En respondent säger följande;
“Pris, transport till och från aktiviteten, boka eller bara att dyka upp, om det krävs
mycket av mig eller är kravfritt.”
Respondenten ovan prioriterar flexibilitet och möjlighet att själv välja hur och när aktiviteter
utförs, något som stämmer in på ett flertal respondenter som tar upp att det är önskvärt att
dagar inte behöver planeras allt för mycket och att aktiviteter kan utföras utifrån egna
preferenser och tider. Gemensamt tycks vara att en privatresa är ett sätt att komma bort från
vardagen, få ett avbrott från alla måsten, tider som ska passas och ansvar som ska tas, något
som blir än tydligare när de får resonera kring sitt handlande kopplat till miljö. Nästintill
samtliga respondenter berättar att de inte funderar speciellt mycket på miljö när de planerar
eller är iväg på privatresa. De söker sig heller inte aktivt till val som är fördelaktiga för miljön
utan prioriterar främst individuella preferenser och önskemål.
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4.1.2 Upplevt ansvar för miljön
Samtliga respondenter svarar att de upplever sig ett mycket stort ansvar för miljön och att det
är ett individuellt ansvar som alla människor måste ta. Kunskap och förståelse för relationen
mellan turism och miljö varierar stort mellan medverkande, men samtliga är övertygade om
att turism och resande i alla fall bidrar till negativa miljöeffekter. Några upplever svårigheter
med att veta hur mycket det påverkar och menar att de har för lite kunskap, men samtliga
nämner flygutsläpp som ett typiskt exempel på hur turism och resande påverkar miljön
negativt. Andra anser att turismen i stort bidrar till betydande negativa effekter på miljön,
genom bland annat utsläpp från transporter, överanvändning av vatten och stora mängder
avfall och sopor, som inte hanteras rätt och därmed förgiftar mark och hav. Återkommande är
även resonemang kring nedskräpning och ett flertal respondenter talar om kända resmål som
varit tvungna att stänga ned på grund av massturism. Vissa upplever att den enskilda
individen bär det huvudsakliga ansvaret för miljö, men anser trots det att “andra”, så som stat
och länder, har i uppgift att stifta lagar och informera. En respondent säger följande;
“ Jag anser att vi som individer har ett ansvar, dock tycker jag att politiker borde
ta ett större ansvar eftersom de har makten att ändra på lagar…”
Respondenten ovan anser att det är ett individuellt ansvar som måste ägas av varje individ,
men att det krävs tydligare lagar och regler för att det skall vara möjligt att ta ansvar för
miljön och göra rätt för sig som individ. Detta resonemang är återkommande hos ett flertal av
respondenterna som upplever att det behövs striktare regler för hur privatpersoner ska bete sig
och därmed inte lämna något utrymme för att göra “fel”. Några av respondenterna anser att
det informeras och utbildas för lite om turism och miljöpåverkan, vilket gör att kunskapen om
denna relation är väldigt låg. En annan uppfattning är att ansvaret ligger utanför individen och
istället helt vilar på branschen, tillsammans med stat och regering, men de allra flesta anser att
det är ett gemensamt ansvar för samtliga involverade parter. En respondent resonerar kring
svårigheten i att alla inblandade måste ta ansvar för miljön;
“Men det borde vara åt båda hållen där. I grund och botten så är det företagen som
utför, så om man ska välja någon så är det ju företagen som har det största ansvaret,
det tycker jag. Men också såklart även staten då, som kan hjälpa företagen att
subventionera och om dom vill utveckla något, eller ge skatter på sånt som inte alls
är bra, just för att motivera dom mot att gå mot rätt riktning. Det är en väldigt stor
cirkel det här.. alla har sitt ansvar.”
Respondenten ovan anser att samtliga, såväl som turisten, företag i branschen och länder i
stort, har gemensamt ansvar att göra det de kan för att minimera miljöeffekter. Turister bör
enligt respondenten ställa högre krav på leverantörer och researrangörer, som i sin tur måste
arbeta för att tillgodose turisternas önskemål och arbeta mycket med hållbarhet och miljö.
Turismbranschen måste därmed få hjälp av staten, med subventioner och stöd, för att detta
arbete ska vara möjligt. Respondenterna resonerar vidare kring att det är svårt att fastställa var
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i denna kedja ansvaret “börjar”, något som även är ett återkommande resonemang hos ett
flertal andra medverkande och det visar sig tydligt att det är många som upplever svårigheter
med hur den enskilda individen kan värna om miljö inom turistresande.
Generellt kopplas miljömedvetenhet och ansvar för miljön till det vardagliga livet. Nästintill
samtliga respondenter berättar att de sopsorterar, använder kommunaltrafik och anser sig ägna
en betydande del av vardagen till att göra miljösmarta val. Trots det anser de flesta sig kunna
göra fler bättre val, så som att inte köra så mycket bil, inte använda sig av taxi som
transportmedel och konsumera mindre. Dessa “sämre” val är ofta grundade i att de är mer
bekväma och lättillgängliga än ett mer miljövänligt alternativ. När respondenterna får frågor
om varför de tror att det vardagliga beteendet, som till stor del präglas av att göra miljösmarta
handlingar, ändras när de är på privatresa resonerar de flesta kring att resandet är en chans att
“släppa” allt vardagligt. En respondent säger följande;
“Tror man lätt kan glömma bort att man fortfarande är i den ”riktiga världen” när
man åker iväg. Det gör nog lätt så att folk släpper på allt sunt tänkande som jag
tror de har hemma.”
Respondenten ovan anser att en resa möjliggör att endast fokusera på det som är viktigt just
där och då vilket resulterar i att vissa saker, så som ”miljötänket”, lämnas hemma. Övriga
respondenter resonerar likt ovan och anser att det inte är konstigt att beteendet förändras och
att lite tanke ägnas åt miljö. När privatresandet handlar om att uppleva nya platser, få ett
tydligt avbrott från den “vanliga” världen och göra aktiviteter som önskas finns det inte alltid
tid och plats för något annat, menar vissa. Trots detta är samtliga överens om att miljön måste
tas hand om och att de själva har ett betydande ansvar, men inte någon tycks veta hur detta
görs på bästa sätt och inte någon av respondenterna visar tecken på att de är villiga att
förändra sitt resebeteende.

4.2 Svårigheter med att resa mer hållbart
Följande del presenterar resultat från intervjuerna och ämnar visa hur respondenterna
resonerar kring sitt resande, mer konkret upplever att deras resande påverkar miljön och vad
ett förändrat beteende skulle resultera i eller ej. Hälften av respondenterna menar att de har för
lite kunskap om hur det individuella resandet påverkar miljön, något som de anser gör det
svårt att aktivt värna om miljön i samband med en turistresa. Vissa menar att det är både
kostsamt och tidskrävande att värna om miljön och andra tycker att länders ovilja att arbeta
för en hållbar framtid innebär att ett förändrat individuellt resande ändå inte skulle resultera i
några fördelar för miljön.
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4.2.1 Skepticism över det individuella resandets påverkan
Som tidigare nämnt varierade respondenternas resonemang kring vilka faktiska negativa
effekter turism och resande kan vara orsak till, men något som också är återkommande hos ett
flertal respondenter är en stark tveksamhet till hur mycket deras individuella resande faktiskt
påverkar. Trots att de anser att massturism och ökat resande påverkar miljön negativt
betraktar de inte sig själva vara en huvudsaklig orsak till detta och tror inte att ett förändrat
individuellt resande kommer göra någon större skillnad. En respondent menar att flygplan
kommer flyga till sina destinationer, oavsett om de väljer att följa med eller inte. Det är även
flera som anser att Sverige som land är i ständig framkant med hållbarhet och miljötänk,
jämfört med många andra länder. En respondent säger följande;
“Även fast vi är miljömedvetna i Sverige så kommer det inte göra någon skillnad
alls om inte de mest förorenade länderna gör en skillnad.”
Respondenten ovan anser att andra länders ovilja att arbeta för en mer hållbar framtid
påverkar hela planeten i stort och att det därför inte spelar någon direkt roll vad Sverige och
dess invånare gör. Detta resonemang är återkommande och det är ett flertal respondenter som
upplever att Sverige är exemplariskt när det handlar om miljö och hållbarhet, något som de
anser att andra länder borde ta efter. Några av respondenterna anser istället att det inte går att
jämföra länder emellan och menar att alla måste göra det de kan.
“Alla skyller på varandra och liksom “nä men vårt land är inte värst” och så, men
om alla hela tänker att det är kört så kommer det inte inte bli bra. Och även fast
jag säger att jag inte är den som är värst så borde jag ändå göra det bästa jag
kan, efter min förmåga och min budget liksom.”
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Respondenten anser, till skillnad från respondenten strax ovan, att samtliga inblandade måste
ta ansvar och att Sverige som land med sina invånare måste ta ansvar och arbeta så gott de
kan för att skydda miljön. Detta är ett återkommande resonemang hos flera respondenter som
anser att hållbarhet är ett kollektivt arbete som på global nivå innefattar att alla bidrar med det
de har möjlighet till. På en mer lokal nivå anser de flesta respondenter att det är upp till
destinationen att värna om miljön, framförallt när det handlar om exploatering och
utvecklande av hotellkomplex, hantering av sopor och avfall och annat som rör turism.

4.2.2 Bekvämlighet och individuella intressen går före det mesta
Kostnader är en betydande faktor som spelar stor roll vid privata turistresor, men något som
tycks vara än viktigare är transporttid och bekvämlighet, och hur dessa kan minimeras
respektive maximeras. Det är tydligt att det för samtliga respondenter endast finns ett sätt att
transportera sig till och från en destination utomlands, nämligen med flygplan. Även vid
inrikesresor anses flyg vara det bästa transportmedlet, trots att ett flertal nämner att de även
använder sig av tåg. Pris är som tidigare nämnt en viktig del vid val av resmål samt val av
transportsätt, men när en resa är planerad värdesätts tiden och då framförallt
transportsträckan, som respondenterna inte vill ska behöva ta längre tid än nödvändigt. Detta
innebär att de allra flesta medvetet söker efter resor där få mellanlandningar krävs eller
direktflyg är en möjlighet, dels då det anses vara det mest tidseffektiva och bekväma
transportsättet, men även för att det betraktas som det enda rimliga alternativet. En respondent
säger följande om varför flyg prioriteras;
“Det går snabbast, bekvämast. Jag kan tänka mig att åka tåg, men då kommer man
inte iväg så långt. Flygplan är enda alternativet.”
Respondenten ovan säger att tåg är ett alternativ vid inrikesresor men uteslutet vid
utrikesresor, något som de allra flesta respondenter stämmer in med. Vissa säger att de gärna
skulle kunna tänka sig att använda tåg, men kostnaden anses vara för hög och tidsåtgången för
stor. Hopp om mer miljövänliga drivmedel i framtiden är det flera av respondenterna som
talar om. Dessa tros kunna minska utsläpp och möjliggöra ett resande utan för stor inverkan
på miljön.
Att resa utomlands tycks verkligen vara något som respondenterna värdesätter högt och något
de gärna skulle göra mer av. En populär typ av resa som de flesta säger sig uppskatta är
weekendresor. Med denna typ av resa kan de under en kortare tid uppleva en ny stad eller
plats på bara några dagar, vilket ger utrymme för fler antal resor. En respondent som föredrar
korta resor säger följande;
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“Alltså jag älskar mest kortare resor och då spelar det inte någon roll vart jag åker
egentligen, jag vill se någonting nytt varje gång. Jag har typ som en bucketlist på
städer som jag vill se och då vill jag liksom bara checka av dom. Jag gillar att åka
kort, alltså jättekort. Det spelar faktiskt inte så stor roll med tidsskillnader eller hur
långt jag åker, för jag tröttnar typ efter ett par dagar, så då vill jag åka hem.”
Respondenten ovan anser att korta resor på ett par dagar är optimala, då det både ger ett
avbrott i vardagen samt möjliggör att många platser kan besökas. Det är ett flertal av
respondenterna som berättar att de gärna reser på detta sätt, även en- och tvåveckorsresor är
populära och några berättar att de drömmer om ännu längre resor till exotiska länder. När det
individuella resandet diskuteras nämns inte miljöaspekten av någon av respondenterna. Det
som är av vikt är att få möjlighet att besöka nya platser och ta del av nya kulturer, uppleva
olika typer av maträtter och träffa nya människor. Inte någon av respondenterna indikerar på
att de vill förändra sitt beteende, utan snarare förstärka det och resa mer framöver. När
respondenterna får frågor som kopplar samman det individuella resandet med miljö är det
tydligt att de varken vet vad de kan göra för att värna om miljön och i denna kontext inte
heller anses vara deras direkta ansvar. Som tidigare nämnt anses flyg vara det enda rimliga
transportsättet och ingen av respondenterna tror att de kommer minska på sitt flygande i
framtiden. En respondent säger följande;
“Helt ärligt kommer jag inte sluta flyga men jag kan göra aktiva val på orten jag är
på, tex boka ett hotell som har ett miljötänk, inte slänga skit, speciellt plast i
naturen.“
Respondenten ovan säger sig inte vara villig att minska på antalet flygresor för miljöns skull
men anser att andra handlingar, så som att aktivt välja miljösmarta hotell och inte skräpa ned
under vistelsen på en destination, är rimligt för att inte skada miljön. Övriga respondenter
resonerar liknande och menar att då utlandsvistelsen just är en semester vill de inte behöva
tänka på sådant som inte uppfattas som “roligt”, vilket att ha ett miljötänk och värna om
miljön inte tycks falla in under. En respondent resonerar kring varför miljöansvar är något
som gärna lämnas hemma under utlandsvistelsen;
“ ...när turisten inte är på hemmaplan vill hen koppla av och inte behöva tänka på
att göra massa obligatoriska saker. Den reser ifrån alla måsten och vill inte ha
ännu mer att göra på sin semester, som just ska va en semester.“
Det är tydligt att det under en privatresa inte ska vara något som kommer i vägen för deras
intressen. Att resa anses vara självförverkligande och livsviktigt. Flera respondenter resonerar
om att det är en oerhört viktig del i deras liv och tror att den moderna människan måste få ta
del av och uppleva världen, för att få kunskap, förståelse och empati för andra platser och
människor. Att värna om miljön innan och under en utlandsresa upplevs vara både svårt, ta tid
och energi, vilket därför riskerar att överskymma egna intressen.
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4.3 Motivation till att ta mer ansvar för miljön
Följande del presenterar hur respondenterna utifrån de gjorda intervjuerna upplever vad det är
som saknas för att turister ska kunna värna mer om miljö när de är på turistresa. Här
presenteras även vad som eventuellt skulle motivera turisterna till att göra bra val som
minskar negativa effekter.

4.3.1 Mer information behövs
I dagsläget upplevs kunskapen mellan turism och miljö vara allt för låg, trots förståelse för att
resande påverkar jorden. Ett flertal respondenter berättar att de sällan gjort denna koppling
tidigare, vilket de anser vara väldigt märkligt då de under intervjutillfällena upplever det vara
en väldigt väsentlig del i det moderna resandet. Något som samtliga tycks efterfråga efter att
ha kommit till denna insikt, är information. Respondenterna tror att information om hur turism
i stort påverkar miljön behövs. Även tydligare information om det individuella resandet
önskas, något som flera tror skulle komma att förändra beteendet. En respondent säger
följande;
“ Jag tror att vi som individer måste få mer information. Att nästan trycka upp det
i ansiktet, så man förstår allvaret i det..”
Respondenten ovan upplever att mer information behövs, men att det måste ske genom olika
kanaler och med varierande metoder, för att alla människor ska kunna ta del av det. Detta är
ett återkommande resonemang och flera anser att information måste sändas ut på ett sätt som
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gör att så många som möjligt tar det till sig, för inte någon kommer enligt dessa söka upp
information självmant. Vem som ska bistå med denna information är dock inte helt klart.
Några anser att regering och stat har i uppgift att informera om det “globala” medan hotell,
transportbolag och aktivitetsföretag bör informera om det de kan. Utöver information nser ett
flertal att mer stränga regler och lagar skulle kunna vara ett sätt att få människor att värna om
miljön. En respondent säger följande;
“... informera turisten om hur det påverkar miljön. Kanske också ge böter till de
som slänger sopor på gator. Jag tror att folk måste få någon slags påverkan på
plats i verkligen livet och inte bara läsa om det på någon hemsida…”

4.3.2 Möjlighet att göra enklare val
Respondenten ovan anser att felaktiga beteenden bör bestraffas, då uppmaningar inte tros vara
nog. Andra respondenter anser att det även skulle vara enklare att värna om miljö om det finns
tydliga lagar som inte ger utrymme för något “felaktigt” beteende. Återkommande
resonemang är att det även bör vara enklare att göra goda val, innan och under en utlandsresa,
som inte påverkar miljön negativt. Några jämför det med ekologiska dagligvaror och en
respondent säger följande om varför ekologisk mat prioriteras och säger att detsamma borde
göras inom resor och på hotell;
“... jag tror att om det finns framför näsan på sig så tror jag inte att man skulle
tveka över valet. Det är som i butiken, så finns det vanliga bananer och ekologiska
bananer och då tar jag ekologiska. Men finns det bara vanliga så tar jag det. Och
samma sak när jag reser, har jag två val som på frukostbuffén och så står det att
det här är sånt healthy choice.. eller om det står samma sak fast veganskt, eller
miljösmart grej, då skulle jag definitivt ta det. Men när det bara finns ägg och
bacon liksom så har man en tendens att inte tänka på det. Jag tror att man måste
bli lite tvingad till att ta valet.”
Respondenten ovan resonerar kring att det måste finnas enklare val, på exempelvis en
frukostbuffe, för att turister ska ta större ansvar. Enligt detta resonemang vill respondenten
gärna göra ett “bättre” val, men endast om det finns tillgängligt och inte innebär någon direkt
skillnad för individen. Liknande inställning har andra medverkande som anser att valen inte
får inverka för mycket på annat viktigt, så som syftet med resan och önskvärda aktiviteter som
vill göras. Ett antal respondenter tror dock att val som kanske inte är det mest bekväma eller
effektiva skulle väljas om möjligheten fanns och om det var en stor skillnad i pris. En
respondent säger följande;
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“Jag tror att det främst är för att man tänker på sin bekvämlighet men sen är det
klart att om jag skulle boka en flygbiljett online och det står ”vill du ta tåget
istället, det tar fem timmar extra men kostar såhär” då hade jag kanske lätt valt
det.”
Respondenten ovan tror att ett sänkt pris och möjlighet till att göra ett enkelt val skulle
motivera till att använda ett annat transportsätt. Något som just är återkommande hos nästintill
samtliga respondenter är priset. Oavsett vad det gäller så menar många att lägre pris skulle
kunna motivera till ett beteende som är bra för miljö. Flertalet respondenter talar om att
miljövänliga varor och val generellt upplevs dyrare än andra, något som de tror är orsaken till
att det många gånger väljs bort. En respondent säger;
“Ja, jag tror framförallt att man behöver subventionera valen, alltså att sänka
priserna genom att staten går in eller något, för att göra det mer fördelaktigt att
välja det. Eller i alla fall likadant eller vad man ska säga.. inte någonting negativt
och inte något jobbigt.”
Respondenten ovan anser att det inte är rimligt att privatpersoner ska behöva betala höga
priser för att kunna konsumera och handla miljövänligt. Här föreslås att staten går in och
subventionerar så att alla har möjlighet att göra val som är gynnsamma för miljön. Det är ett
flertal som resonerar kring att höga priser bidrar till att det blir en klassfråga om vem som kan
vara miljösmart och inte. När respondenterna får en fråga om hur de upplever ökade priser
och skatter på flyg varierar svaren. Några anser att det är en bra metod, som gör att det kräver
mer eftertanke om varje flygning måste göras och tror att antalet flygningar kanske kommer
att minska, men tror inte att det kommer påverka deras individuella resande framöver. Några
upplever istället att det även kring detta blir en klassfråga, då någon alltid kommer ha råd att
betala den ökade kostnaden, medan andra inte kommer ha det och där fler kommer tvingas
resa mindre frekvent. Istället hoppas de flesta på att enklare val kommer finnas tillgängliga
och att tekniken kommer utvecklas så pass mycket att resandet inte kommer ha en lika stor
inverkan på miljön som idag. En respondent säger följande;
“Och att man kanske kan åka snabbare eller ha jättesnabba tåg, det skulle ju vara
bra i alla fall i Europa och i USA skulle det ju vara jättebra om det fanns
supersnabba bra tåg, som man kan sova på.. som inte kostar skjortan utan faktiskt
kostar som flyg.”
Respondenten ovan resonerar kring framtiden och hoppas på att teknologin utvecklas,
framförallt inom transportmedel. Detta är återkommande hos flera respondenter som påstår att
de gladeligen skulle använda sig av andra transportmedel än flygplan om det sker någon slags
förändring som innebär kortare restid, utan att komfort och bekvämlighet är något som
behöver kompromissas med.
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5. Analys
I denna del analyseras det presenterade empiriska materialet med hjälp av studiens teoretiska
ramverk, vilket här används för att förstå och förklara insamlade fynd och upptäckter som har
gjorts i samband med undersökningen. Inledande analyseras därmed vilket typ av ansvar för
miljön respondenterna anser att de själva har i egenskap av turister och varför det finns en
sådan tydlig skillnad mellan detta och det faktiska beteendet. Vidare diskuteras upplevda
svårigheter för att kunna resa och turista hållbart, slutligen presenteras och diskuteras
möjligheter som skulle kunna resultera i att större ansvar för miljön tas.

5.1. Skillnad mellan upplevt miljöansvar och faktiskt handlande
Att resa betraktas idag som en rättighet och viktig del i det moderna livet som samtliga i
studien värdesätter högt. Det framgår med denna studie, likt många tidigare internationella
undersökningar (Gössling et al. 2006, Miller et al. 2010, Juvan & Dolnicar 2014 mfl.), att det
finns en betydande skillnad mellan det upplevda ansvaret för miljön jämfört med det faktiska
beteendet. Det som främst prioriteras vid privata turistresor är individuella preferenser och
intressen, vilket resulterar i att lite åtanke lämnas åt miljö trots att ansvaret upplevs vara stort.
Trots att det likt tidigare studier från Juvan & Dolnicar (2014) finns en tydlig skillnad mellan
attityden till miljön kontra beteendet har denna studie upptäckt att de allra flesta varken
reflekterar eller kopplar samman det individuella resandet med miljöproblem.
Utifrån Ajzens (1991) teori om planerat beteende kan avsikten för ett handlande vara just
själva resandet, som anses vara en rättighet att göra, vilket då står för attityden för handlingen.
Uppfattningen om att turism och resande är något som ingår i samtliga moderna människors
liv kan betraktas som den subjektiva normen. Det individuella ansvaret för miljön betraktas
som viktigt enligt respondenterna, men då det individuella resandet inte direkt kopplas
samman med negativa miljöeffekter kan det därför betraktas som den upplevda kontrollen.
Utifrån detta kan det betraktas som att det slutgiltiga beteendet är enligt individens intention,
trots att den upplevda kontrollen kanske inte stämmer överens med den faktiska verkligheten.
Utifrån denna förklaring kan det betraktas som att turisters beteende och bristande ansvar för
miljön inte är medvetet. Detta stämmer överens med Gösslings et al. (2006) som anser att en
förklaring till att miljöansvar inte syns i beteende kan vara att turister inte är medvetna om hur
viktig del de har och hur stora konsekvenser det individuella resandet bidrar till. Detta stödjs
även av Miller et al. (2010) som visar att medvetenhet om miljöproblem kopplat till turism till
stor del inte finns hos turister och även om den existerar anser turister ofta att andra
människor samt personer med “makt” måste ändra sig först, innan de själva är villiga att ändra
sitt beteende. Detta är något som återfinns i denna studie, respondenterna anser sig ha ett stort
ansvar för miljön, men även att andra involverade har stort ansvar för att arbeta för att
minimera megativa effekter på miljön.
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Juvan & Dolnicars (2014) undersökning av miljöaktivister, som i sin vardag är aktivt
engagerade i miljöfrågor men inte tar med sig detta engagemang på sin semester, rättfärdigar
sitt beteende med bortförklaringar som att det inte är så farligt som det verkar, att det inte är
deras ansvar att tänka på miljön under sin semester och att semestern är ett undantag då de gör
sitt goda för miljön hemma. Liknande resultat visar sig genom de intervjuer som gjorts i
denna studie. Respondenterna berättar att de under vardagen källsorterar, cyklar eller
promenerar till jobbet och försöker köpa så närproducerat och miljövänligt som möjligt
hemma. De anser att detta beteendet rättfärdigar det faktum att de inte lever och beter sig på
samma sätt under semestern. Goodwin & Francis (2003) menar att turisters önskan att fly kyla
och ansvar resulterar i att den närmaste och billigaste destinationen som kan uppfylla detta
väljs, då utan ansvar till vad som påverkas längs vägen. Väljs en resa baserad på interna
faktorer som ekonomi, hälsa och personliga värderingar, kan det enligt detta hindra en person
från att handla hållbart, dels för att kunskap saknas och en förmåga att inte förstå
konsekvenserna med att inte resa hållbart (Mont 2004).
Det upplevs dock inte direkt vara så att respondenterna inte förstår att deras resande har en
negativ inverkan på miljön, det tycks närmare vara en rädsla för att turistresandet är hotat och
inte kan fortgå som det tidigare gjort om de erkänner att deras resvanor inte är hållbara i
längden. Trots att den generella inställningen är att miljön måste prioriteras och samtliga
menar att det finns närvarande så ofta som varje dag i vardagen, upplevs det saknas något för
att detta beteende även ska visa sig i samband med en turistresa. Likt Stern et. al (1999) samt
Stern och Dietz (1994), som menar att ett miljövänligt beteende endast anammas då det på
något sätt gynnar individen utan att det äventyrar dennes individuella intressen, är det kanske
inte rimligt att förvänta ett beteende där stort ansvar för miljön tas. Det innebär dock även att
de altruistiska och biosfäriska värdegrunderna sätts åt sidan (att sådant som vanligen anses
vara viktigt, så som att ta ansvar för jordens miljö och allt som lever på den) vilket inte tyckts
vara helt oproblematiskt.
Bortförklaringar, eller tankekonflikter som Festinger (1962) benämner det, handlar om att
skydda sig själv och sitt kognitiva tankemönster. Då en individ egentligen känner stort ansvar
för miljön, men ”förlorar” detta under en turistresa försvarar sig denna med en förändrad
attityd och säger då att “nej, det är inte så farligt som det verkar med miljöförstöring” eller
“en ensam individ som jag kan inte förändra världen”, detta för att inte återspegla det obehag
eller den ångest som uppkommer då attityd och beteende inte går ihop. Denna kognitiva
dissonans upplevs vara väl återkommande när respondenterna försöker rättfärdiga sitt
beteende i samband med en utlandsresa, speciellt då det individuella beteendet upplevs
hämmas av att behöva ta ansvar för miljön. Tanken på att behöva anstränga sig det lilla extra
på sin semester för att göra miljövänliga val kan upplevas som omständigt, då bekvämlighet
går före något annat. Att behöva göra aktiva val som är bra för miljön är starkt förknippat med
höga kostnader, omfattande ansträngningar och ett förändrat resebeteende, något som inte ses
som ett alternativ.
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5.2 Svårigheter för att resa mer hållbart
Skepticism till att det individuella resandet påverkar miljön negativt är en viktig barriär som
Hares et al. (2010) menar försvårar möjligheter till att resa mer hållbart och miljömässigt
gynsamt. Trots att problem med utsläpp från flygplan diskuteras tycks detta existera långt
ifrån respondenterna och det blir därmed inte möjligt att fullt ut förstå sig på problematiken
och den individuella rollen i det hela. Detta kan eventuellt förklaras med Millers et al. (2010)
studie som menar att nedskräpning är lättare för människor att ta sig till, än större
miljöproblem. Det kan även vara en förklaring till varför flertalet respondenter upplever att de
endast kan värna om miljön genom att inte skräpa ned och sortera sopor. Det egna resandet
jämförs med ett globalt och större sammanhang tycks då kunna rättfärdigas, trots medvetenhet
om negativa effekter som deras beteende faktiskt ger upphov till. I detta avseende tycks dock
en medvetenhet och attitydskillnad (Hares et al. 2010) vara orsaken till att miljö prioriteras
bort. Det kan även betraktas som en försvarsmekanism, då medvetenheten om det individuella
ansvaret tycks finnas, men det istället förklaras bort med något annat (Latack & Havlovic
1992). I detta fall blir därmed inte den individuella turisten en “bov”, utan fingret pekas mot
“de andra” och turisten kan därför fortsätta som tidigare.
Den generella inställningen som samtliga respondenter har är att det upplevs finnas endast ett
transportmedel att använda sig av för att resa utomlands, nämligen flyg. Hares et al. (2010)
menar att detta är en vanlig uppfattning hos turister, som också är en väldigt väsentlig aspekt
för hur mycket miljöpåverkan turister bidrar med. Inte bara anses flyg vara det enda
transportmedlet, utan alla andra potentiella transportsätt avfärdas och övervägs inte, vilket är
en betydande barriär för att turister ska kunna resa på ett mer hållbart och miljömässigt
fördelaktigt sätt. Hares et al. (2010) menar att det ändå kan göras en kompromiss, om turister
istället väljer att resa mer sällan under en längre period, för att på så sätt minska antalet
flygningar, men medverkande i denna studie visar på allt annat än att de vill flyga mindre
frekvent. Weekendresor tycks vara en väldigt populär restyp och det upplevs som att denna
typ av resa bara kommer öka framöver då många platser vill besökas, under kort tid.
Urvalsgruppen vittnar om en vardag där de upplever sig själva ha kunskap om- och tar ansvar
för miljön. Kaiser, Wölfing och Fuhrer (1999) menar att kunskap om miljö och hållbarhet ofta
resulterar i ett beteende som främjar det tidigare nämnda men trots det tycks det i detta fall
inte stämma, då det är tydligt att respondenterna i denna studie inte ägnar någon större åtanke
eller handling i samband med privata utlandsresor. Enligt The low cost hypothesis är ett
mijlömedvetet och hållbart beteende att vänta vid situationer som innebär innebär låga
kostnader och lite besvär (Diekmann & Preisendörfer 2003), vilket i detta fall kan kännas vid
genom respondenternas sopsortering och andra vardagsbeteenden. Utlandsresor är något som
uttryckligen värderas högt, men det innebär även höga kostnader och mycket ansträngning
vilket enligt Diekmann och Preisendörfer (2003) kan vara aspekter som formar ett beteende
och där med resulterar i att det vardagliga beteendet är frånvarande i samband med en
turistresa.
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Då inte någon direkt upplevs vara villig att kompromissa, eller förändra sitt beteende om det
inverkar på den egna resan och allt som förväntas, tycks det finnas ett flertal barriärer som står
i vägen för att turister ska kunna resa mer hållbart i framtiden, framförallt om de själva
ansvarar för att ta stora betydande beslut. Den hedoniska filosofin (Mont 2004) blir här
återkommande då syftet med en resa och individuella preferenser upplevs äventyras, då det
anses vara både svårt och tidskrävande att värna om miljön. Det större egot tycks visa sig och
miljön sätts åt sidan för att uppfylla individuella drömmar (Krippendorf 1984). Att resa
utomlands tycks vara något som nästan tas förgivet och det är inte någon fråga ”om” en resa
blir av, utan ”när”. Eventuellt kan det ha att göra med att samtliga i urvalsgruppen är
uppvuxna i ett samhälle där mobilitet och rörlighet är en naturlig del av livet (Gössling 2011)
vilket även det kan försvåra möjligheterna att leva mer hållbart även under utlandssemstern.
Inlärda vanor (Krarup & Russel 2005) tenderar vara svåra att förändra, som också kan
förklara varför respondenterna inte tycks vara villiga att ändra deras resande, trots att det
skulle kunna medföra ett mer hållbart beteende.

5.3 Motivation till att ta mer ansvar för miljön
Det som respondenterna i denna studie upplever vara den främsta anledningen till att
miljöaspekter inte prioriteras vid turistresor tros vara på grund av låg kunskap. Detta stämmer
in med Gössling et al. (2006) som anser att turister många gånger inte är medvetna om hur
stor roll de själva spelar och hur omfattande konsekvenser det enskilda resandet bidrar till.
Även Budeanu (2007) menar på att ge utbildning till turister och öka deras förståelse om hur
de själva kan bidra till ett bättre ansvar är viktigt. Hares et al. (2010) menar att mer
information om det individuella resandets påverkan måste nå turister i större utsträckning än
vad som görs idag, något som respondenterna i denna studie tydligt efterfrågar. Något som
framförallt önskas är möjlighet till att göra enklare val, som är lämpliga och gör mindre skada
på miljön.
Kaiser, Wölfing och Fuhrers (1999) teori om beteende kopplat till miljö menar att kunskap,
värdering och grad av ansvarskänsla för miljö avgör vilket typ av beteende som kommer
utföras. Trots att graden av det upplevda individuella ansvaret för miljön inte är möjligt att
fastställa finns en märkbar önskan om att faktiskt kunna ta ansvar för miljö och handla rätt i
samband med privatresor. Chiu, Chen och Lee (2014) menar att emotionellt band till en plats
kan resultera i att mer uppmärksamhet och att större ansvar ägnas åt miljön. Några av
respondenterna berättar att de gärna återkommer till destinationer som de tidigare har besökt
och då mer information om miljöpåverkan efterfrågas skulle tydligare information om
specifika platser kunna resultera i att mer åtanke kring miljö ägnas. Den respondent som
berättar om sin lista på drömdestinationer har troligtvis redan en uppfattning om dessa platser
vilket kan betraktas som ett redan befintligt band. Övriga som främst reser till nya länder och
städer kan eventuellt ersätta det emotionella bandet för en omtyckt och besökt plats, mot driv
och vilja över att i framtiden ha möjlighet till att se och uppleva nya platser, då detta tycks
vara något som värdesätts högt av samtliga respondenter. Förutsatt att ökad emotionalitet
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(Chiu, Chen och Lee 2014) kan komma att förändra värderingar kring beteende, kombinerat
med ny kunskap om resandets effekter och respondenternas angelägenhet om att agera mer
miljömedvetet (Kaiser, Wölfing och Fuhrers 1999), skulle kunna resultera i ett resande där
turisters faktiska beteende går mer i led med det generellt upplevda miljöansvaret.
Respondenterna menar att “friheten” gärna får stramas åt, genom tydligare lagar och regler,
för att göra det enklare att värna om miljön. I detta avseende kan det betraktas som att
Gösslings et.al (2013) resonemang, kring den moderna individens rätt till att vara fri och röra
sig som denne vill, inte stämmer överens med vad respondenterna i alla fall påstår sig vara
villiga att förändra, i hopp om att kunna agera mer miljömedvetet. Några påstår att de skulle
välja mer fördelaktiga val endast genom en ökad tillgänglighet och tydligare information om
vilken typ av skillnad ett annat val innebär. Budeanu (2007) menar istället att verktyg för att
hjälpa turisten att välja rätt, så som ökade kostnader för ett “miljöförstörande” beteende likt
böter eller att minska kostnaderna för miljömässiga proaktiva åtgärder.
Återkommande är även resonemang och jämförelser av ekologiska matvaror, att dessa
prioriteras då det tydligt finns framför en i matvaruhandeln, trots att det ofta är ett mer
kostsamt alternativ. Trots det är pris något som ett flertal anser vara en orsak till att
tillgängliga val inte prioriteras och ofta resulterar i att mer miljöfördelaktigt alternativ väljs
bort. De anser att lägre priser skulle innebära att dessa väljs i större utsträckning. Detta
stämmer även överense med The low cost hypothesis som menar att människor tenderar att
agera mer hållbart och miljömedvetet i situationer som innebär lite besvär och låga kostnader
(Diekmann och Preisendörfer 2003). Som tidigare nämnt är privata utlandsresor något som
förknippas med både höga kostnader och mycket ansträning, men genom att lyfta fram mer
hållbara alternativ som är mer lättilgängliga och inte är mycket mer kostsamma än andra
alternativ, tycks respondenterna vara villiga att prioritera detta. Något som på sikt
förhoppningsvis skulle resultera i förändrad attityd och förändrat beteende. Men trots att
respondenterna ställer sig positiva till att kunna resa och turista mer miljömedvetet är det
givetvis inte säkert att förändringar och enklare möjligheter till att göra mer miljömedvetna
val skulle komma att resultera i ett beteende som efterföljer detta. Det uppstår som tidigare
nämnt en konflikt mellan att se till egna intressen och agera miljömedvetet, men även andra
faktorer som pris står också vägen. Frågan är hur mycket, eller snarare hur lite, de är villiga
att kompromissa med ett resande, som idag upplevs vara både tillfredsställande och något som
de värdesätter högt.
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6. Slutsats
Då turismindustrin och där bland turisterna själva förväntas gå mot en allt mer hållbar riktning
har syftet med denna studie varit att undersöka unga svenska personers förståelse för den
miljöproblematik som turismindustrin ger upphov till och vilket typ av ansvar dessa personer
är villiga att ta för att minska denna problematik. Detta har gjorts genom att ta del av
inställningar kring det upplevda individuella ansvaret för miljön, innan och under en
utlandssemester hos personer i åldrar 20-30 år. Genom analys av hur det faktiska beteendet
ser ut jämfört med det upplevda ansvaret för miljön, har det resulterat i en förståelse för varför
denna skillnad uppstår. Ett antal upplevda svårigheter har även identifierats, vilka kan
betraktas stå i vägen för ett mer hållbart resande. Likaså har ett antal möjligheter identifierats,
vilka kan bidra till att privatpersoner tar större ansvar för miljön när de är på turistresa, i hopp
om att ta ett steg mot en mer hållbar framtid.
Likt tidigare forskning bekräftar även denna sudie att skillnaden mellan det upplevda ansvaret
för miljön och det faktiskt beteendet är avsevärt i samband med turistresor. Privatresor till
utlandet är något som värdesätts högt och förknippas med avkoppling, äventyr och
självförverkligande, men trots att ansvaret för miljön upplevs vara stort även under turistresor
är det inte något som avspeglas i det faktiska beteendet. Vardagen inrymmer aktiva val för att
minska avtryck på miljön och är något som oproblematiskt är en del av det dagliga livet.
Under turistresan förändras dock detta beteende och de miljövänliga handlingar och
kunskaper som individer besitter tycks gå förlorad då det bortprioriteras. Istället prioriteras
individuella preferenser, som att resa långt bort till exotiska platser och gärna så ofta som
möjligt. Denna tid ses som en chans att komma undan det ordinära och beteendet rättfärdigas
istället genom en tro om att det som görs i vardagen är tillräckligt bra och betydligt mer än
vad andra gör.
Men det förefaller egentligen vara på grund av en rädsla över att resandet, som de känner till
det idag, hotas och kommer tvingas förändras, om de själva erkänner att dagens beteende inte
är hållbart i längden. Att vara miljömedveten i samband med en resa upplevs öka
tidsåtgången, resultera i högre kostnader och innebära mer ansträngning än vad som anses
vara rimligt. Den generella inställningen är därför att resandet varken inrymmer åtanke eller
handling för att minska negativa avtryck på jorden, då syftet med resandet riskerar att gå
förlorat. Rättigheten om att vara mobil och röra sig fritt i världen tycks inte någon vara villig
att förlora, något som ett hållbart resande uppenberligen upplevs vara ett hot till. Trots en
rädsla för ett förändrat resebeteende finns ändå en förståelse för att turism och resande
inverkar på jorden negativt, men det som upplevs saknas är hur det individuella resandet
påverkar och faktiskt har en del i det hela. Det finns en tydlig önskan om att lära sig hur och
vad den enskilda individen kan göra för att minska negativa effekter på miljön i samband med
turistresor och även en vilja att kunna resa och turista mer hållbart för att minska negativa
effekter på miljön.
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Den teoretiska referensramen och studiens resultat kan inte fullt ut förklara vad som kan
minska skillnaden mellan det upplevda ansvaret och det faktiska beteendet. Det indikerar
dock på att mer information och möjlighet till enklare och mer gynnsamma val för den
enskilda individen troligtvis kan resultera i ett allt mer hållbart turistresande, som är
fördelaktigt både för jord och människa. Vad som upplevs vara säkert är att turismindustrins
konsumenter inte själva kan komma förväntas ta det ansvar som krävs i form av ett förändrat
resebeteende utan någon form av hjälp på vägen.

6.1 Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning
Sverige är ett ekonomiskt starkt land som reser mycket och troligtvis kommer det privata
resandet endast fortsätta öka. Det betraktas vara en rättighet att röra sig och resa i världen,
men ansvaret för miljön kan inte begränsas till hemmiljön, utan aktiva val måste göras för att
de globala hållbarhetsmålen ska uppfyllas och därmed gå mot en mer hållbar framtid. Denna
studie visar på att förståelse för det individuella resandet och miljö inte riktigt finns där, även
om kunskap för att transporter och konsumtion bidrar till negativa effekter på miljön finns.
Vad som tycks saknas är hur viktig del individen har och hur stor roll det individuella
resandet spelar i det hela. Trots att samtliga respondenter anser att individen själv har ett stort
ansvar för miljön när de reser och turistar tycks de inte vara motiverade till att ta det första
steget mot ett mer hållbart agerande. De hyser istället hopp inför framtiden och tror att mycket
kommer att utvecklas. Dels i en mer miljöfördelaktig riktning, men även genom att erbjuda
mer, i form av att kunna se flera platser på kortare tid och att transporten till och från
destinationer blir mer tidseffektiva och bekväma. Frågan är om industrin verkligen ser
framtiden på samma vis och om den kommer kunna möta både miljöns och framtida turisters
behov och efterfråga.
Studien har koncentrerats till miljöaspekten av hållbarhet och det skulle därför givetvis vara
av intresse att genomföra studier som innefattar övriga dimensioner - social hållbarhet och
ekonomisk hållbarhet. Detta då hållbar utveckling endast fullt kan uppnås om dessa tre
samverkar. Det är något som även skulle möjliggöra bättre förståelse för personers kunskap
och uppfattning om hållbarhet i relation till det individuella turistresandet, för om ingenting
förändras kommer troligtvis Sveriges invånare aldrig kunna gå mot ett mer hållbart resande.
Då studien endast har undersökt personer mellan 20-30 år, som är bosatta i Stockholm, är
resultaten givetvis begränsade till denna grupp. Det förhållandevis låga antalet medverkande,
som heller inte kan betraktas som representativa, är även det viktigt att poängtera. Studien har
dock möjliggjort ökad förståelse för hur unga svenska personers förståelse och uppfattning
om den miljöproblematik som turism ger upphov till och hur de placerar sig själva i denna
väldigt komplexa kontext. Åldersgruppen betraktas generellt vara en grupp som redan från
tidig ålder lärt sig hur ansvar för miljö kan tas i den vardagliga hemmiljön. Oavsett om det
speglar det faktiska beteendet, upplevs det ändå vara normativt att värna om miljön och inte
aktivt göra det motsatta. Genom att vidga förståelse för hur människans agerande påverkar
34

miljön, i situationer utöver det vardagliga, kan det förhoppningsvis resultera i att mer hänsyn
och ansvar tas. Då turister förväntas ansvara för sitt resande krävs utbildning och information,
för att individen ska koppla samman det enskilda resandet med potentiella effekter på miljö.
Därför behövs även vidare studier om vem eller vilka som är mest lämpade för denna uppgift.
Den kanske största frågan av alla tycks vara; var tar den enskilda individens ansvar för miljön
vid och var tar ansvaret slut?
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Bilagor
Bilaga 1 - Intervjuguide
Inleds med en kort introduktion av studiens syfte. Resvanor utomlands med fokus på miljö.
Hur privatturister resonerar kring deras resvanor, vad de föredrar och vilket miljöansvar de
anser sig ha när de reser och turistar.
Intervjufrågor
Grundläggande fakta om informanten: ålder, kön, yrke
❖ Godkännande om inspelning
Informantens resvanor
❖ Hur ofta reser du?
o Inom Sverige
o Utanför Sverige
❖ Var reser du helst?
o Har du rest dit tidigare?
o Ev. hur många gånger har du rest dit?
o Nya platser eller gärna åka tillbaka? (vad är det som lockar?)
❖ Är du nöjd med hur ofta du reser i dagsläget, eller skulle du vilja resa oftare/mindre?
(Varför/varför inte?)
❖ Vilken typ av resa föredrar du? (sol & bad, äventyr, city mm.)
o Kan det vara olika typer av resor beroende på resesällskap?
o Kan det vara olika typer av resor beroende på årstid?
❖ Hur långa resor brukar du göra?
o Finns någon ”optimal” tid?
❖ Om du får välja, gör du hellre långa resor mer sällan eller korta resor mer ofta?
(Varför det ena eller det andra?)
❖ Vad är det som avgör att en resa blir av? (Ex. pris, tillgänglighet osv.)
❖ Vilket transportmedel reser du helst med?
o Om flyg, varför?
o Om annat, varför?
o Vad är de som påverkar ditt val av transport? (ex. pris, mellanlandningar,
miljö)
❖ Vilka aktiviteter utför gärna du när du reser?

o Skillnad beroende på olika typer av resor? I så fall hur?
o Vad avgör om du utför en aktivitet när du är på en resa? (ex. pris, säkerhet,
popularitet)
❖ Finns det någon särskild aktivitet som du inte vill göra när du är på resa?
Tankar om miljö i vardagslivet
❖ Det är ju väldigt aktuellt med miljö och miljöpåverkan, och det framkommer mycket i
media osv. Hur upplever du miljösituationen just nu? Vad är dina tankar?
❖ Hur mycket tänker du på miljön i vardagen?
❖ Gör du något i din vardag som du tycker är bra för miljön? (sopsortering, konsumtion,
transport osv.)
❖ Finns det något som du gör i vardagen som du inte tror är bra för miljön?
❖ Tycker du att alla personer har ett ansvar att ta hand om miljön?
o Om ja, varför?
o Om ja, På vilket sätt tycker du att man som privatperson kan värna om
miljön?
o Om nej, varför och är det någon annan som bör ta ett ansvar?
o Om ja, vem eller vilka anser du har det yttersta ansvaret för vår planet och
miljö?
❖ Finns det några särskilda situationer då du brukar tänka på miljökonsekvenserna av
ditt eget eller andras handlande i vardagen?
Tankar om miljö och upplevt ansvar vid resa
❖ Reflekterar du något över miljön när du reser?
o På vilket sätt?
❖ Vilket ansvar för miljö anser du att du har som person när du reser?
❖ Vilka miljöeffekter uppfattar du att turism kan vara en bidragande faktor till?
❖ Hur allvarliga anser du att dessa miljöeffekter är?
❖ Kan du minnas någon situation där du hade velat handla (agera/konsumera etc.) mer
hållbart, men inte kunde?

❖ Vill du behöva tänka på miljö och hållbarhet när du reser? (Eller är det något som du
helst inte vill tänka på?)
❖ Vissa studier visar på att resenärer beter sig annorlunda på resande fot än vad de gör
på hemmaplan, varför tror du beteende och upplevt ansvar skiljer sig? Tycker du att
det stämmer in på dig själv och i så fall på vilket sätt?
❖ Vem anser du har ansvar för miljön inom turismbranschen?
o Varför
o På vilket sätt
o Bör vissa aktörer ansvara för något specifikt och andra inom något annat?
o Tror du att det skulle kunna finnas något som motivera turister att ta större
miljöansvar när man reser?
❖ Vad tror du att du själv och andra turister skulle kunna göra för att minska turismens
negativa miljöeffekter?
o Konkreta exempel
o Följ upp och låt svaret utvecklas för att informanten inte skall svara som
denna förväntar sig, ex. om tågresor skulle bli billigare skulle tåg användas
mer? Om flygresor kan köpas till samma pris som tåg, vilket val skulle
göras?
❖ Det har precis kommit en ny lag som innefattar att flygresor kommer ha en högre skatt
än tidigare, som då kommer att få betalas av resenären. Vad tycker du om detta?
o Om positivt, tycker du att det vore bra om detta infördes inom andra delar, så
som hotell etc?
o Om negativt inställd, hur tycker du att problem med flygutsläpp skall
hanteras? Finns det något bättre sätt enligt dig?
❖ Vad tror du skulle kunna motivera turister att ta större miljöansvar när man reser?
❖ Hur tror du att resandet kommer se ut i framtiden, kommer det resas lika mycket eller
kommer det ske en förändring?
❖ Tror du att du kommer vilja resa på ett mer hållbart och miljömässigt bättre sätt i
framtiden? Vad skulle kunna få dig att resa mer hållbart?
Avslutande
❖ Vill du tillägga något?

