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Intresset för att genomföra en undersökning om miljömedvetenhet började när vi började studera 

turism på Södertörns Högskola. Turism och miljö har varit relevant en längre period inom media, 

utbildning och politik. Denna undersökning ska se om faktorerna klimat, image, pris och 

transporter påverkar populationens miljömedvetenhet vid resa.   

Under denna undersökning har vi fått ta del av olika upplevelser, träffat många olika människor 

som hjälpt och ställt upp för att ge oss möjligheten att genomföra denna kandidatuppsats.  

Vi vill tacka de som medverkade i denna undersökning. Vi har även fått hjälp utav vår lärare 

Gustaf Onn som har hjälpt oss med idéer, strukturer och kommit med flertal olika förslag.   

*** 

Vi vill tacka alla som har hjälpt oss. Främst vill vi tacka våra intervjupersoner Susanne Ericsson, 

Anna Tolkacheva, Juha Kolari och Kenneth Olsson. 

 

Vi vill även tack vår handledare Gustaf Onn för instruktioner och handledning genom 

undersökningens gång. 

 

Foreword 

The interest to conduct a study on environmental awareness started when we start studying 

tourism at “Södertörn Högskola”. Tourism and environment have been relevant for a long period 

in media, education and politics. This study will see whether the factors of climate, image, price 

and transport affect the population of environmental awareness when traveling. 

 

During this study, we have been able to share a variety of experiences, met many different people 

who have helped and been there to giving us the opportunity to implement this bachelor thesis. 

We want to thank those who participated in this survey. We have also received the help of our 

teachers Gustaf Onn who have helped us with ideas, structures and come up with several 

different suggestions for this study. 

 

*** 

We want to thank everyone who has helped us. Mainly, we want to thank our interviewees 

Susanne Ericsson, Anna Tolkacheva, Juha Kolari and Kenneth Olsson. 

 

We also want to thank our supervisor Gustaf Onn for instructions and guidance through the 

research. 
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Sammanfattning: 

Undersökningen utgår från en kvalitativ metod med ett konstruktivistiskt ställningstagande där 

författarna utgår från intervjuer, litteratur, vetenskapliga artiklar och två enkätundersökningar för 

att se om faktorerna klimat, image, pris och transporter påverkar populationens miljömedvetenhet 

vid utrikesresa.  

 

Uppsatsen är uppdelad i olika kapitel med förklaring om dess innehåll, vilka tillvägagångssätt 

och teorier som används samt ett avsnitt med empiriskt underlag som sedan kommer att 

analyseras i analys- och slutsatsavsnitten. Till sist presenteras resultat av undersökningen samt 

förslag till vidare forskning. 

Uppsatsens kvalitativa tillvägagångsätt har haft mest användbart material från 

enkätundersökningar och intervjuer där återspegling av respondenternas egna förklaringar och 

syn på miljömedvetenhet lyftes fram.   

Intervjuerna med de fyra respondenterna och de två enkätundersökningarna med hundra respondenter som 

valdes ut ur ett bekvämlighetsurval genomfördes i Stockholms län.   

Abstract: 
 

The survey is based on a qualitative approach with a constructivist stance in which the authors 

based on interviews, literature, scientific articles and two surveys to examine whether the factors 

of climate , image , price and transports the population affects environmental awareness in 

foreign travel.  

 

The essay is divided into different chapters with explain its contents, which approaches and 

theories used and a section with empirical data which will be analyzed in the analysis and 

conclusion sections. At last presented the findings end suggestions for further research. 

 

Essay qualitative approach has been most useful material from questionnaires and interviews 

where the reflection of the respondents' own explanations and views on environmental awareness 

was highlighted. 

The interviews with the four respondents and the two questionnaires with a hundred respondents 

who were selected from a convenience sample conducted in Stockholm. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras det valda ämnet samt en generell beskrivning om vad uppsatsen 

kommer behandla. I början presenteras en kort bakgrund, problemdiskussion, avgränsning samt 

begrepp. Därefter uppsatsens syfte och frågeställning.   

1.1 Bakgrund  

Det har diskuterats en del i media om miljömedvetenhet och vikten av att människor inte kan 

fortsätta missbruka jordens resurser. Begreppet miljömedvetenhet är svårdefinierat och har olika 

betydelser.
1
 Oftast kopplas begreppet miljömedvetenhet till förbättring av sopsortering, 

koldioxidutsläpp av transporter och människors privata konsumtion av el och vatten.
2
 I denna 

undersökning kommer begreppet miljömedvetenhet stå för populationens beteende. Uppsatsen 

behandlar fyra faktorer som författarna själva anser påverkar människors beteende vid 

utrikesresa. Faktorerna är klimat, pris, image och transport..  

 

Inom Europa finns det en mängd olika organisationer som arbetar för ökad miljömedvetenhet. 

Företagen som tas upp i uppsatsen och som jobbar med miljömedvetenhet är: Solresor, Ving, 

Apollo, Transportstyrelsen samt statliga myndigheter.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Problemdiskussionen presenterar de problem som kan uppstå gällande de valda ämnet. Påverkar 

faktorerna klimat, pris, image och transporter populationens miljömedvetenhet vid utrikesresa?  

 

Miljömedvetenhet är ett svårdefinierat begrepp, vilket skapar problem. I undersökningen kommer 

miljömedvetenhet att betyda beteende hos en människa som agerar miljövänligt vid konsumtion 

av en utrikesresa. Författarna anser att det är viktigt att människor är miljömedvetna när dem 

reser utomlands, då resandet medför stora negativa påverkningar på miljön som föroreningar, 

exploatering av mark och avfall på destinationer människor reser till. Om de negativa 

påverkningarna inte förhindras kan destinationens lokala miljöer förstöras och påverka 

människors överlevnad och välmående. Författarna tycker därför att det är intressant att studera 

vad som kan göras för att fler människor ska kunna resa miljömedvetet och på vilket sätt man kan 

påverka människors tänkande angående miljön.    

 

 

                                                           
1
 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30202/1/gupea_2077_30202_1.pdf, 2012-09-07 

2
 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30202/1/gupea_2077_30202_1.pdf, 2012-09-07 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30202/1/gupea_2077_30202_1.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30202/1/gupea_2077_30202_1.pdf
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Klimat 

Klimatet spelar en viktig roll vid människors val av destination. Under vintersäsongen väljs oftast 

skidsemester men även längre resor till varmare destinationer. Dessa avstånd bidrar till 

klimatförändringar som varmare vintrar, mildare och torrare somrar, hetsigare storm- och 

regnoväder och översvämningar.
3
 Ökande klimattemperatur har positiv och negativ sida. Positiva 

sidan är att varmare vintrar och somrar minskar behovet av husuppvärmning på vintern, vilket 

sparar el och utsläpp på miljön.
4
 Temperaturökningen i varma länder kan dock leda till torka.  

Eftersom turismen är en stor ekonomisk faktor borde ett samarbete med olika turismaktörer ske 

för att minska klimatförändring så att destinationer inte drabbas av dessa påföljder. På så sätt kan 

människorna vara ett steg närmare för bevarandet av miljön både på hemmaplan och på 

destinationen.
5
 Det krävs dock att företagare, organisationer och individer engagerar sig i 

miljöfrågor och väljer miljövänligare alternativ när de konsumerar. 

 

Pris 

Att vara miljömedveten är oftast dyrare och mer krävande vid semesterval. Företagen som arbetar 

miljömedvetet är dyrare för att kompensera de interna utgifterna. Konkurrens mellan företagare 

genererar oftast till sänkta priser och marginalen för miljöalternativ blir prismässigt ofördelaktigt 

för konsumenten.
6
  

Människor väljer att resa utefter pris och bekvämlighet, miljömedvetna val sker sällan. Det 

viktigaste med en resa är att den ska vara till ett bra pris och tillgodo resenärens behov.
7
  

 

Många företag som anordnar utrikesresor försöker arbeta miljövänligt. Sådana företag är bland 

annat Ving och Apollo. Dem erbjuder miljömärkta hotell med Travelife märkning och EU-

Ecolabel som ges när man har uppfyllt speciella miljöställda krav vad gäller miljö, hälsa och 

kvalitet till ett normalt pris. Om fler företag lyckas med att få ihop miljöalternativ till ett relevant 

pris kommer antagligen fler människor omedvetet att välja miljökompenserade resor och bidra ett 

steg närmare för vårt miljöbevarande.
8
  

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Stadens-klimatarbete/Klimatanpassning/, 2013-01-24  

4
 Ibid.  

5
 Holden, 2000, s.65-67, Rátz & Puczkó, 2002, s.293 

6
 Weaver D , Lauton L, 2010, s.26  

7
 Wu, Li-Wei, 2011, s.1-2  

8
 http://enbattreresa.apollo.se/hallbara-produkter/ , 2013-10-12, 

http://www.ving.se/miljo/miljoarbete-hotell ,2013-10-12 

http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Stadens-klimatarbete/Klimatanpassning/
http://enbattreresa.apollo.se/hallbara-produkter/
http://www.ving.se/miljo/miljoarbete-hotell
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Image 

Imagen är den faktor som påverkar människan till köp av en produkt eller tjänst.
9
 Många 

människor är inte miljömedvetna, vet inte varför man ska ta hand om miljön eller välja en 

miljökompenserad resa. Det finns ingen trend inom resebranschen som föreslår miljömedvetna 

beteenden hos konsumenten.
10

 

Imagen är viktig vid marknadsföring av produkter och tjänster. Inom turismen används image 

genom att presentera olika destinationer som kan tillgodose resenärens behov. Resenären blir 

nyfiken att resa till en viss destination om behovet kan uppfyllas.
11

 Imagens påverkningsförmåga 

går mestadels via media och rekommendationer från andra människor i omgivningen. Medias 

olika perspektiv; kulturella, historiska, ekonomiska och sociala ger möjlighet att förtydliga 

samhällets utveckling och påverka människors tänkande genom fysiska och sociala skildringar 

och tankemönster på individuell, mikro och makronivå.
12

 Problematiken med att framställa 

miljömedvetna resmål är saknat värde inom miljöengagemang på individuell och företagsnivå i 

samhället. De ekonomiska aspekterna väger tyngre än de moraliska.
13

 

 

Transport  

Än så länge används bränsledrivna färdmedel som flyg, tåg, båt och bil som har stora negativa 

påverkningar på miljön. Dessa orsakar koldioxidutsläpp och avgaser genom gifter, 

luftföroreningar och påverkning av växthuseffekten som bidrar till klimatförändringar.
14

 Om de 

negativa påverkningarna ska motverkas måste allt fler miljödrivna färdmedel utvecklas genom 

välutvecklad teknik och människors strävan efter miljövänligare alternativ.
15

  

1.3 Avgränsning 

Undersökningen baseras på ett privatperspektiv som riktar sig mot enskilda individers sätt att 

tänka och agera miljömedvetet vid utrikesresor.  

Författarna har själva valt att avgränsa sig till fyra faktorer: klimat, pris, image, och transporter, 

som anses vara viktiga för miljömedvetenheten vid utrikesresor. Anledningen till de valda 

faktorerna är att dessa är enligt författarna själva avgörande vid planering av en utrikesresa, till 

exempel: vid opassande väder kan klimatet vara avgörande till en utlandssemester och även 

bestämma vart resenären åker. Vi tittar inte på de externa faktorerna till klimatförändringar så 

                                                           
9
 Selby M, 2004, s.15 

10
 Nandan, S, 2005, s.264-278 

11
 Selby M, 2004, s.15 

12
 http://www.landskrona.se/Landskrona-museum/Rum-foer-reklam.aspx ,2013-10-14 

13
 Nandan, S,2005, s.264-278  

14
 http://www.transportstyrelsen.se/ , 2012-06-16  

15
 http://www.naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Transporter-och-

trafik/Infrastruktur/,  2012-06-16 

http://www.landskrona.se/Landskrona-museum/Rum-foer-reklam.aspx
http://www.transportstyrelsen.se/
http://www.naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Transporter-och-trafik/Infrastruktur/
http://www.naturvardsverket.se/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Transporter-och-trafik/Infrastruktur/
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som jordens bana runt solen och dess påverkningar utan endast utifrån interna perspektivet: 

människan. Imagen kan påverka vilken destination och typ av resa människan väljer. 

Ekonomiska faktorn priset kan bestämma individens förmåga att resa, hur den reser och vart den 

reser. Faktorn transport valdes då dessa behövs för att ta sig till en destination.  

   Miljömedvetenhet kommer att avgränsas till utrikesresor. Utrikesresor betyder resor som görs 

utanför Sverige med bränsledrivna färdmedel som för med sig negativ påverkan på miljön. 

Transportmedlen som undersökningen avgränsas till är flyg, båt, bil och tåg. Utifrån ekonomiskt 

perspektiv är pris en viktig faktor när man planerar resa då dessa kan variera beroende på resmål 

samt val av destination för individen. Författarna avgränsar sig till endast skillnaden och 

betydelsen mellan en vanlig och miljökompenserad resa.  

Imagen avgränsas genom att titta på respondenternas sätt att konsumera och påverkas. 

Geografiska området för populationens urval är Stockholms län.  

 

1.4 Begrepp 

Sammanhanget mellan nedanstående begreppen som valts är utifrån beteendet hos en människa 

(miljömedvetenhet) kan människor påverkas olika när de konsumerar (image). Att välja en 

miljökompenserad resa eller inte kan bero på priset, som på lång sikt kan påverka klimatet. 

Transportmedlet som används vid resa påverkar miljön och kopplas ihop med miljömedvetenhet. 

1. Population: Respondenterna i undersökningen som medverkade i intervjuer och 

enkätundersökningen.  

2. Miljömedvetenhet: Beteende hos en människa som agerar miljövänligt vid resa.  

3. Image: Respondenternas påverkan vid konsumtion. 

4. Klimat: Väder och destinationens miljösituation 

5. Pris: Skillnadsklyfterna mellan vanlig och miljökompenserad resa. 

6. Transport: Bränsledrivna färdmedel som flyg, båt, bil och tåg 

 

1.5 Syfte och mål 

Påverkar faktorerna klimat, pris, image och transport populationens miljömedvetenhet vid 

utrikesresa.  
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1.6 Frågeställning  

1. Kan faktorerna klimat, pris, image och transport kopplas till miljömedvetenhet vid 

utrikesresor? 

2. Hur kopplas i så fall faktorerna klimat, image, pris och transport till miljömedvetenhet? 
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2. Metod 

I detta avsnitt presenteras material och tillvägagångssätt som använts i uppsatsen.  

Två enkätundersökningar ”Studentenkäten” och ”Allmän population” genomfördes under mars 

och oktober månad år 2012 med sammanlagt 200 respondenter. Syftet med enkäterna var att få en 

djupare förståelse för hur populationen reser, tänker på miljön när de reser samt påverkning av de 

fyra valda faktorerna. Enkäterna innehöll både kvantitativ och kvalitativ data genom öppna och 

slutna frågor. "Studentenkäten" genomfördes på Södertörns Högskola och innehöll allmänna 

frågor om miljömedvetenhet. "Allmän population" genomfördes runt om i Stockholms län och 

innehöll mer specifika frågor om miljömedvetenhet kring de fyra faktorerna. Anledningen till de 

två enkäterna var att få en allmän förståelse för undersökningen och undersökningens utformning 

och brister innan den ”Allmänna population” enkäten utformades och genomfördes.  

Enkäterna var avsedda till myndiga respondenter ur ett bekvämlighetsurval där människor 

slumpmässigt blev tillfrågade att delta i undersökningen. De geografiska områden som 

enkätundersökningen genomfördes på var: Centralstationen den sjätte oktober mellan 10:00 -

13.00, Botkyrka på Hallunda Torg den sjätte oktober mellan 15:00 -18.30, Södertälje Centrum 

den sjunde oktober mellan 11:00 -15:00, Väsby Centrum den elfte oktober mellan 11:30-14:30 

och Ekerö centrum den trettonde oktober mellan 10:00- 15:00. Resultaten av enkäterna kommer 

att presenteras i analysen.  

Undersökningen bygger på en metodtriangulering, en kontinuerlig användning av kvantitativ och 

kvalitativ metod som mynnar ut i samma analys.
16

 En kvalitativ metod användes genom öppna 

frågor i intervjuer och enkäter. Respondenten fick själv svara på frågorna utifrån dess egna 

erfarenheter och tankar. I den kvantitativa metoden ingick bara slutna frågor i 

enkätundersökningen för att få fram statistikdata. För att skapa så sanningsenlig bild som möjligt 

användes induktiva tillvägagångssätt. Induktivt tillvägagångssätt innebär att faktabaserat material 

antas vara sann och undersökningen baseras på de material författarna fått in och avsäger sig egna 

tolkningar.  

För att uppnå metodtrianguleringen utgick författarna från ett ontologiskt ställningstagande, 

vilket innebär att författarna inte påverkar respondenternas svar i undersökningen genom 

manipulation och egna värderingar.
17

 Ställningstagandet innebär en syn på verkligheten som 

baseras antingen på egna erfarenheter eller från faktabaserad information. Valet till ontologiskt 

ställningstagande var att förklara och förstå hur verkligheten ser ut. Ontologiskt 

ställningstagandet delas i två delar:  

                                                           
16

 Bryman. A, 2011, s.562 
17

 Bryman A, 2011, s.20 
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 Objektivistiskt ställningstagande: Verkligheten ser ut som den gör och är oberoende om vi 

betraktar den eller inte.
18

  

 Konstruktivistiskt ställningstagande: Hur människan uppfattar verkligheten beror på hur 

de tänker om den och hur de kommunicerar med varandra.
19

 

Författarna valde ett konstruktivistiskt ställningstagande för att intervjuer, observationer samt 

djupgående frågor i enkätundersökningen skulle genomföras utifrån respondenternas egna 

verklighetssynsätt. Respondenternas svar på intervjuerna samt enkäterna var oberoende från 

författarnas tolkningar och synsätt.
20

 Med detta menas att författarna inte vinklade frågorna så att 

respondenterna kunde besvara frågorna neutralt och ge författarna ett svar ur respondenternas 

egen verklighetssyn. Detta genom anonyma enkäter med en blandning av slutna och öppna frågor 

samt intervjuer där respondenten hade möjlighet att prata öppet och befinna sig i en trygg miljö.  

 

2.1 Metodval 

Två olika källor användes i undersökningen: primär- och sekundärkällor. Primärkällorna bestod 

av intervjuer och enkätundersökning. Sekundärkällor användes genom forskningsartiklar, digitala 

källor och utvald litteratur. Metodvalet att använda både primär- och sekundärkällor är ett 

tydligare sätt att besvara syftet och frågeställningen. Författarna får mer empiriskt material 

genom att använda båda källorna.  

En kvalitativ forskningsmetod utgår från fallstudier samt djupintervjuer, där målet är att få en 

djupare uppfattning för bakomliggande orsaker till det som undersöks.
21

 Kvalitativ forskning ses 

som en forskningsstrategi som uttrycks i ord.  

 

2.2 Intervjuval 

Vid genomförandet av intervjuerna användes J. Trosts bok ”Kvalitativa Intervjuer” för att 

formulera frågor. Viktiga delar att tänka på vid kvalitativa intervjuer är tematisering, utforma en 

design, ställa allmänna och specifika frågeställningar, vara neutral vid intervjutillfället, 

överföring till bearbetningsform av data, bearbetning och analys, dra relevanta resultat och till 

sist göra en rapportering.
22

  

Intervjuerna genomfördes med fyra personer under mars och september månad år 2012 samt 

januari år 2013. Tid och plats bestämdes i förväg via telefon. Tidsramen för varje intervju var en 

och en halvtimme och ägde rum i respondenterna hem för att skapa en avslappnande miljö.  

                                                           
18

 Bryman A,2011, s.36 
19

 Bryman A,2011, s.36 ff 
20

 Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H, Wängnerud L, 2011, s.214 
21

 Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H, Wängnerud L, 2011, s.237 
22

 Trost J, 2010, s.51 
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2.3 Teorival 

Teorierna bestod av vetenskapliga artiklar vilket gav en helhetsbild av området som studerades. 

Valet av att studera vetenskapliga artiklar och litteratur gav en bredare och djupare bild av ämnet 

samt ökade legitimiteten i undersökningen genom tidigare forskning och syn på 

miljömedvetenhet.   

Problematiken var bristen på vetenskapliga modeller som presenterar miljömedvetenhet och dess 

påverkningsfaktorer. Utifrån teorierna sammanställde författarna själva fyra faktorer Klimat ,Pris, 

Image och Transport som enligt författarna själva kan ha en påverkan på miljömedvetenheten vid 

utrikesresor. Grunderna för valet av dessa fyra faktorer var författarnas egen tolkning av 

planering och konsumtion vid en utrikesresa: vid ett opassande klimat, beroende på imagen, 

bestämmer priset individens reseförmåga och dess transportmöjligheter. Dessa faktorer kopplar 

författarna själva samman till miljömedvetenhet vidare i teoriundersökningen.  

 

2.4 Empirival 

Empiridelen består av intervjuer, de fyra valda faktorerna samt enkätsammanställning. En av 

enkäterna "Studentenkäten" används som komplement till "Allmän population"- enkäten och 

finns med i bilagan. Under intervjuerna med respondenterna ställdes åtta frågor angående deras 

resevanor och syn på miljön, vilket gav mer ingående information. Enkäterna användes som 

komplement till intervjuerna.  

”Student ” och ”Allmän population – enkäten ” genomfördes utifrån två steg. Första steget 

innefattade en studie på tio frågor som inriktades på hundra studenter från Södertörns högskola, 

vilken gav begränsad information om den generella populationen. För att få en helhetsbild om 

populationens resvanor, miljömedvetenhet och täcka de tidigare informationsbristerna 

genomfördes enkäten ”Allmän population”. ”Allmän population” besvarades av hundra 

respondenter ur ett bekvämlighetsurval, frågorna specificerades från allmänt miljömedvetande till 

faktorerna Klimat, Image, Transport och Pris.  Hundra nya enkäter delades ut som medförde en 

expansion av det geografiska området. Den nya enkäten utgick från 11 frågor till personer över 

18 år för att få respondenter som kunde finansiera sin egen resa.  

Ålder, kön, inkomst, boendesituation eller sysselsättning sätts inte i fokus för denna 

undersökning. Däremot finns denna information i bilagan för eventuell efterforskning.  
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2.5 Analysmetod 

Det empiriska materialet är användbart för att kunna jämföra, dra slutsatser och knyta ihop 

undersökningen för att besvara syftet. Detta kommer göras på ett kritiskt och personligt sätt 

utifrån det empiriska materialet som kommer bidrag till undersökningens slutsats och till vidare 

forskning.
23

  

 

2.6 Metodkritik 

Ett problem med kvalitativ metod är att den saknar reliabilitet och validitet då en liten del av 

befolkningen visas i statistiken.
24

 Därför har vi under hela uppsatsskrivandet letat ny litteratur för 

att få teoretisk kunskap att basera undersökningen på.    

Undersökningen utgår från artiklar, litteratur, enkäter och intervjuer. Artiklar som användes är 

baserade på äldre publikationer och därför kompletterades med litteratur och artiklar från 2001 

till 2010. Trovärdigheten av litteratur och artiklar kontrollerades genom granskning av årtal och 

tillämpning av andra författare. Problemet vid en litteraturundersökning är att möjligheten för 

bortfall finns och därmed risken att missa väsentlig information.
25

  

Därför fick vi hela tiden leta efter ny information som kunde ge en större omfattning av ämnet.  

Problematiken som uppstod med artiklar i teoridelen var att faktorerna klimat, image, transport 

och pris hade annan begreppsförklaring än den undersökningen baserades på. Klimatbegrepp stod 

för väder och påverkan på miljön men i teoridelen står den för överexploatering av turism och 

dess resultat för lokalbefolkningen. Image- begreppet beskrivs i allmänhet i teoridelen medan i 

undersökningen har vi bestämt att imagen står för påverkan vid konsumtion. Begreppet transport 

och pris överensstämde däremot i teorin och vår egen begrepp definitionen. Det fanns svårigheter 

att hitta direkta vetenskapliga artiklar som kunde kopplas till begrepp och faktorer. Alla artiklar i 

teorin fick kompliteras med litteratur för att få ett så betydelsefullt material som möjligt. Flertal 

litteratur fick letas fram, dessa hade nyare publikationer och passade bättre ihop med begreppen. 

Litteraturen användes främst i empiriavsnittet och stärkte undersökningens validitet.  

Konsekvenser med att använda ontologiskt ställningstagande är att människors uppfattningar är 

olika, vilket ger en olikhetsbaserad verklighet. I ontologin finns inga riktiga sanningar och inga 

rätta svar. Allt är subjektivt. Det är lätt att tänka ontologiskt, varje person får tänka och tycka som 

den vill, utan att det är rätt eller fel. Sådant tänkande ger komplikationer att sammanställa 

verkligheten i helhet.
26

   

 

                                                           
23

 Bryman, A, 2011, s.511-512 
24

 Trost, J, Kvalitativa intervjuer, 2005, s. 16 
25

 Kylen, Jan Axel, 1994, s.12 
26

 Bryman, A,2011,s.35 
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Konstruktivistiskt ställningstagande ger också en verklighetsbild som är baserad på människors 

uppfattningar och tankar.  Konstruktivismen finns inte som fakta utan upplevelsen av varje ”sak” 

som uppfattas olika, då varje människa har en personlig verklighetssyn. Detta gör att antaganden 

om att verkligheten är sann inte kan tas, däremot får populationens allmänna tänkande och syn på 

miljömedvetenheten framställas utifrån de svar som gavs i undersökningen. Konstruktivismen är 

hur människan konstruerar verkligheten och kunskap utifrån sina egna erfarenheter, vilket 

varierar med tid och levnadsställning.
27

  

 

Problematiken med tillvägagångssättet var att författarna blev tvungna att hela tiden komplettera 

arbetet med olika material då det empiriska materialet inte var tillräckligt. Två enkäter gjordes 

istället för en, då ena enkäten var bara från en synvinkel, ”Studenternas” som gav brister i 

undersökningen. Författarna ville få en allmän föreställning av befolkningens tänkande kring 

miljömedvetenhet för att få så sanningsenlig verklighetsuppfattning som möjligt och gjorde 

ytterligare en enkätundersökning. Även intervjuerna hade brister, några av intervjupersonerna var 

anhöriga till skribenterna. Dessa valdes ur ett bekvämlighetsurval och hade delvis förutsägbara 

svar. Bristen av talespersoner och engagemang av företagare och deras verksamheter gav oss inte 

möjligheten att se hur och om dessa arbetar miljömedvetet. Intervjuerna baserades på individens 

perspektiv utan möjlighet till jämförelse med företagarnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Wyndhamn J. Riesbeck E. & Schoulz J, 2000  
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3. Teori 

Teoriavsnittet presenterar det teoretiska utgångsläget för undersökningen. Teoridelen utgår från 

artiklar, internet och litteratur. 

3.1 Tidigare studier 

Historiskt perspektiv visar okunskapen inom miljömedvetenhet.
28

 En studie av Connolly & 

Prothero visade att det finns människor som engagerar sig i miljöfrågor och dem som avstår från 

miljöfrågor.
29

 Miljömedvetenhet påverkar i slutändan konsumtionen. En miljömedveten 

människa skulle välja miljömedvetna alternativ så som kollektivtrafik och avfallshantering. Olika 

människor beter sig olika vid olika val. De amerikanska forskarna Michael Tarrant och Ken 

Cordell delar in miljöbeteenden i två kategorier. Dessa kallar de (1) beteenden och (2) 

handlingar.
30

 Förra kategorin omfattar hushållsbeteenden som exempelvis återvinning, medan 

den senare omfattar mer medborgerliga handlingar som exempelvis att kontakta en politiker 

angående en miljöfråga.
31

 Konsumentbeteenden definierar beteendeförändringar i den privata 

sfären.
32

  

Ett annat sätt att dela upp miljöbeteende i olika kategorier är utifrån vilken påverkan det har på 

och hur mycket det kräver av individen. Sociologen Anna-Lisa Lindén skiljer mellan exempelvis 

en passiv handling, att avstå från att göra något, exempelvis återvinna produkter och en 

omställning som innebär en livsstilsförändring, exempelvis att avstå från att åka bil. 
33

  

 

3.1.1 Klimat 

Klimat är en viktig faktor för att människor ska kunna leva på olika platser samt spelar en stor 

roll vid människors val av resa. Turismen har utvecklat sig i olika riktningar och mot olika resmål 

där klimatet och vädret varierar. Detta genom att människor väljer att under vintern resa på 

skidsemester och under sommaren åka till varma länder med sol och bad som huvudsyfte. För 

varje besökare är klimat en av grundförutsättning att få komma bort från vardagen, få komma till 

paradiset.
34

  

Människors önskan av att byta och uppleva annat klimat ger dem en möjlighet att känna något 

nytt och få en upplevelse av det annorlunda vädret och miljön som de reser till på semester.
35

  

Fritidsresor menar att resenärerna väljer resmål utifrån två säsonger: låg och högsäsong, beroende 

                                                           
28

 Stoll-Kleemann, O’Riordan & Jaeger C, 2001, s.110 
29

 Connolly & Prothero, 2003, s. 275–291  
30

 Tarrant, M. A. & Cordell, H. K,1997, s.625 
31

 Ibid. s.29,s.618-637 
32

 Stern, P. C., Dietz, T, Abel, T, Guagnano, G. A, Kalof, L,1999, s.82 
33

 Lindén, A.L,2002, s.6   
34

 Dielemans J,2008, s.36, 38, 89-90, 203  
35

 Blom, T, 2001, s.12 
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på vilket väder och hur mycket människor resenärerna vill träffa på resmålet. Under lågsäsongen 

är klimatet oftast svalare i varma länder.
36

 De uppgifter Fritidsresor presenterar om 

lufttemperaturer och antalet regnfria dagar på resmålen baseras på mätningar från de olika 

ländernas officiella meteorologiska mätstationer.
37

 Klimatets andra perspektiv är att människor 

undviker att åka till negativt drabbade destinationer, länder som utsätts för jordbävningar, 

översvämningar och föroreningar.
38

 

 

3.1.2 Pris   

Pris är summan en person betalar i utbyte för en produkt eller tjänst. För att locka fler besökare 

använder företagen olika erbjudanden och rabattkort som konkurrensmedel.
39

 

Upplysning om priset sker genom marknadskommunikation så som annonser, produktens 

utseende och personlig service. Priset är en viktig faktor som visar hur konsumenten kommer att 

uppfatta tjänsten eller produkten.
40

 Priset baseras på olika faktorer. Värdebaserad prissättning är 

oftast tanken ju dyrare varan eller tjänsten är desto bättre kvalitet, status och värde har den.  

Konsumenten är då beredd att betala ett högre pris för varan eller tjänsten. En annan typ av 

prissättning är kostbaserad prissättning, vilken innebär att priset bestäms av kostnaderna. Då är 

produktionen och produkten avgörande för prissättningen.
41

 Kotler menar att dessa konsumenter 

fokuserar i första hand på priset. De vill ha kundvärde för ett lågt pris.
42

 En annan 

prissättningsmetod är paketprissättning. Företag sätter ihop ett paket av produkter och tjänster till 

ett lägre pris, exempel på detta är paketresor där flyg, hotell och aktiviteter ingår i paketet, vilket 

är vanligt inom turismbranschen och servicesektorn. Genom att sätta ihop allt i ett enda paket blir 

det lättare för konsumenter att känna sig bekväma då allt är ordnat för dem.
43

 

Konsumenter med miljömedvetna attityder har större chans att agera miljövänligt och är delvis 

beredda att betala mer för sin resa för att bevara miljön både på resmålet och vid resor i det egna 

landet. Detta för att dem känner ett ansvar gentemot miljön. En faktor som kan vara avgörande 

för att folk undviker att bry sig om miljön är uppoffringar i form av pengar, då miljömärkta 

produkter är oftast dyrare.
44

 Om en ökning på miljöbeteende skall öka bland resenärerna måste 

                                                           
36

 Ibid.s.47 
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38
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44
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mer information och en strak image utvecklas från turistföretagens sida för att visa hur viktigt 

miljön är för vår existens.
45

 

 

3.1.3 Image 

Reklamutvecklingen började under 1800-talet i västvärlden i takt med att läskunnigheten ökade. 

Ändå är imagen ett brett begrepp. Enligt Melin syftar imagen på vad konsumenten uppfattar av 

varumärket.
46

 Kotler definierar däremot begreppet som sammansättning av värderingar av ett 

specifikt varumärke.
47

 Dessa värderingar ska upplevas hos konsumenterna annars stämmer inte 

varumärket med reklambilden, vilket skapar problem för företagen och minskar deras förtroende 

hos kunderna. Detta leder  i sig till företagens nedgång då allt mindre konsumenter börjar handla 

hos dessa företag.
48

 Enligt Grönroos skapas image i kundens medvetande och fungerar som filter 

för den tjänst som upplevs.
49

 Företagen måste genom image skapa en stark reklam om företagen 

vill locka till sig konsumenter och bli kvar på marknaden.  Reklam påverkar i sig människors 

tänkande om hur och vad dem skall konsumera.
50

 Det finns olika typer av reklam: "mun till mun-

metoden", ett rykte sprids mellan människor om en produkt eller tjänst. Annat sätt är att använda 

skyltar utanför sin arbetslokal. Tidningsreklam, internet och tv är andra effektiva reklamtyper för 

att stärka sin image.
51

 Imagen är ett viktigt medel för att påverka människors beteenden, attityder 

och värderingar. Människors attityder grundar sig på deras egen information och uppfattning om 

miljöproblem. Forskningen har visat att en människa med en stark och positiv attityd har en 

större chans att övergå till ett miljövänligt beteende.
52

 Människors beteenden är nära kopplade till 

attityder.
53

 Olika värderingar som kopplas till miljöattityder grundas på en teori som har två 

synsätt: ekocentriska och antropocentriska. Ekocentriska synsättet innebär att en människa 

upplever sig som en del av miljön och dess resurser, miljön har ett inneboende värde och behöver 

därför skyddas.
54

 Antropocentriska synsättet visar istället att människan är överlägsen allt annat 

levande och miljön är till för att få nytta och resurser för människans överlevnad.
55

 För att 

miljömedvetenheten skall öka bland konsumenter måste dem själva, men även företag och 

organisationer ta ett ansvar för miljön. Konsumenterna ska ställa krav på företagen att agera 
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miljövänligt på destinationen och försäkra sig om att aktiviteterna som kunderna tillbringar sig 

inte har någon negativ påverkan på den lokala miljön. Även konsumenternas val av resa och 

researrangör kan ställa krav på att researrangörerna utvecklar miljövänliga alternativ.
56

 För en 

ökad miljömedvetenhet ska imagen framföra mer information om miljöproblemen och deras 

inflytande på miljön för att folk ska bli mer engagerade och intresserade av att agera 

miljömedvetet.
57

  

  

3.1.4 Transport 

I alla tider har människor använt transportmedel för att färdas till olika platser. Från början 

använde människan sig av djurtransport, men med tiden utvecklades transporter till motorväg, 

järnväg, luft och vattentrasporter.
58

 Dessa nya transportdrivna färdmedel har börjat påverka 

miljön både negativt och positivt. Utvecklingen av transporterna som bil, båt, tåg och flyg har 

gjort det möjligt för människor att färdas snabbare till olika platser.
59

 Just dessa fyra 

transportmedel valdes att undersökas, då dessa enligt författarnas uppfattning har störst påverkan 

på miljön.  

 

Negativa faktorer med transportmedel är att bilarna på motorvägen och flygen i luften släpper ut 

farliga avgaser som drabbar miljön negativt, dessa avgaser leder till koldioxidutsläpp, klimatgaser 

och ökad växthuseffekt.
60

 Järnvägen är betydligt miljövänligare alternativ än bilen eller flyget. 

Det finns dock både för och nackdelar med järnvägarna. Nackdelarna är att dessa för med sig 

vibrationsskador på närliggande områden samt att det tar längre tid att komma fram till 

destinationen med tåg än med flyg eller bil, då dessa inte gör uppehåll på vägen, järnvägar är 

känsliga föremål för sabotage och signalsystem bryts vid dåligt väder.
61

 Fördelar med järnvägen 

är att det är lättillgängliga då dem ligger mitt i städerna och vid olycka är det oftast enkelt att få ut 

passagerare från ett tåg. Tåget är ett energisnålt transportmedel med stora utrymmen.
62

  

Sjöfart har funnits i tusentals år och är fortfarande ett viktigt transportmedel, ca 95 % av världens 

exportgods transporteras med fartyg. Sjöfartens negativa sidor är utsläpp av luftföroreningar, 

risken för oljeutsläpp i vatten, utbredning av främmande arter, försurning och övergödning av 

land och vatten.
63
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3.2 Nutida studier; Påverkningsfaktorer på miljömedvetenhet  

Diagram ”Andel av utsläpp” visar att resor samt boende är stora faktorer för miljöpåverkan.
64

 

Miljömedvetenhet behöver öka alla fyra delar för att reglera utsläppen. Påverkningsfaktorer på 

miljömedvetenhet kan appliceras på de fyra faktorerna klimat, image, pris och transport på 

individuell nivå. 

 
 

 
 

(Resa 33 %, Bo 31 %, Äta 25 %, Shoppa 11 % ) 
65

 

 

 

3.2.1 Klimat  

Klimatet är en viktig faktor vid reseplanering som spelar en stor roll på den globala och lokala 

miljön. Miljön utgör den plats där människor kan arbeta, vistas och slappna av. Begreppet klimat 

står främst för väder och dess påverkan på miljön.  

Klimatet påverkar människors val av destination beroende på årstid. En trend är att under 

vintersäsongen välja skidsemester men även längre resor till varmare destinationer så som 

Thailand, Mexiko, Indien och Vietnam.
66

 Andra negativa klimatpåverkningar är 

klimatförändringar som ökade regnskurar, snö och varmare vintrar, mildare och torrare somrar 

som drabbar människor kritiskt.
67

 Klimatförändringar i varma länder kan leda till torka, vilket 

bidrar till människors brist på vatten och mat. Faktorerna bidrar till allvarliga klimatförändringar 
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och miljöförstöring.
68

 Resenärer väljer därför inte att åka till naturkatastrofdrabbade länder på 

grund av osäkerheten att något skulle hända.
69

 Många länder har turism som enda ekonomikälla, 

vilket gör att lokalbefolkningen måste anpassa sig efter turisternas behov och trivsel, vilket 

innebär exploatering av mark, ändringar i boendeförhållande, kulturer och traditioner.
70

  

3.2.2 Pris 

Priset är en viktig faktor när människor planerar en resa, både inrikes och utrikes. Priset har stor 

påverkan inom turistbranschen.
71

 Människor vill uppleva något nytt till ett billigt pris. Därför 

jämför människor olika reseföretag för att hitta ett bra erbjudande för så lite pengar som möjligt. 

Sådana konsumenter är inte miljömedvetna då syftet är att komma bort och njuta, medan 

miljökompenserad resa är ett dyrare alternativ.
72

 Det finns tre negativa påverkningsfaktorer till att 

inte ha ett miljötänk vid resa. Dessa är brist på motivation till att vara miljömedveten, krävande 

och dyrare att vara miljövänlig samt människans behov av att resa.
73

  

Det finns även en liten del konsumenter som tänker på miljön och väljer därför ett dyrare 

resealternativ. Dessa har oftast syftet att inte resa för en all-inklusive semester utan att åka på 

någon volontärsresa för bevarandet av klimatet och miljön i andra länder.
74

 Beroende på vilka 

konsumenterna är har olika turistorter olika avgörande och ekonomisk påverkande roller på 

destinationer.
75

 Konsumenterna som inte tänker på miljön bidrar till att lokalbefolkningen på 

turistorter får anpassa sig efter turisternas efterfråga. Sådana länder kan även bli ekonomiskt 

beroende av turism då turismen blir enda ekonomiska källa. För att tillgodose resenärernas 

återkomst fortsätter expansion av verksamheter på samhällets bekostnad.
76

 Turismens 

avlägsenhet bidrar till landets ekonomiska kris och fattigdom men även till den förstörda miljön 

som blivit överbebyggt av hotell och shoppingcentra.
77

 Stora hotell och attraktioner kräver både 

mycket mark och resurser från samhället, som el och vatten.
78

 Dielemans skriver att miljömässiga 

problem på destinationen leder till sjukdomsspridning och degradering av kulturer och nedgång 

på ekonomi samt miljö.
79
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3.2.3 Image  

Image presenterar hur människor samt företag uppfattas. Det finns två områden som imagen 

delas in i, turistmålsimage och produktländers image.
80

 Turistmålsimage koncentrerar sig på 

destinationen genom att rikta sig mot en specifik plats, pris och produkt. Produktländers image 

visar vilken produkt som är typiskt för den destinationen besökaren befinner sig på.
81

 Dessa två 

typer av image ökar miljömedvetenheten hos resenärerna genom en presentation av resmålet ur 

ett miljöperspektiv från samarbetet mellan lokalregeringen, lokalfolket och turistföretagen, då 

miljön är nödvändig för lokalbefolkningens välfärd.
82

 Turistmålsimagen presenterar då resmålets 

fina miljö och samtidigt en motivation eller regler om att ta hand om platsen under sin vistelse. 

Produktländers image ändras till souvenirer med miljöbaserade motiv.
83

  

Wu, Li-Wei påstår att sättet man reser på beror på om man har vunnit personens lojalitet och 

tillfredställt behoven. Wu, Li-Wei skriver i artikeln ”Beyond satisfaction, The relative importance 

of locational convenience, interpersonal relationships, and commitment across service types” att 

nyckeln till kundens lojalitet till ett företag har varit att få kunden att bli tillfredställd. 

Tjänsteleverantörers mål som de strävar efter är att öka kundens tillfredställelse
84

. Dock finns det 

ingen garanti för att kunden blir lojal till företaget även om målet är uppnått, samt att 

otillfredsställelse inte alltid leder till att kunden byter till ett annat företag med starkare image.
85

 

Allt mer folk som reser vill miljökompensera sin resa. För att konsumenterna ska fortsätta vara 

lojala mot företagen och samtidigt kunna välja miljöanpassade val ska företagen ge extra 

erbjudanden till dessa konsumenter som till exempel: gratis engångsbesök för två på 

spaavdelning på resmålet, gratis dricka för två personer, rabatter på utflykter och gratis kort till 

gymmet. Kostnaderna höjs dock för dessa resenärer då resmålen är mer miljöanpassade genom 

att hotellen handlar etiskt och korrekt i relation till sin arbetskraft, det lokala samhället och 

miljön.
86

 Etiken hos resebyråerna är viktig. Resebyråerna ska följa regler och lagar som finns i 

det aktuella landet. Hotellen ska  ha en miljöpolicy, göra miljövänliga inköp, samt hantera avfall 

på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Hotellen skall dessutom uppmana hotellgästerna att agera 

miljövänligt under sin vistelse.
87

 Information och noggrann förklaring från företag får 

konsumenterna att förstå varför dessa kostnader tillkommer. Konsumenterna kommer troligtvis 

uppskatta informationen om varför det är dyrare med miljökompenserad resa, 

miljömedvetenheten ökar troligtvis på detta sätt.
88

 Morris B. Holbrook och Elizabeth C. 
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Hirschman menar att konsumtion fokuserar på symbolisk och estetisk karaktär som framförs i 

imagen. Dessa aspekter av konsumtionen och image är riktade mot jakten på känslor, fantasier 

samt nöjen.
89

 Det är viktigt att ta hänsyn till människors känslor och att de känner sig nöjda. Om 

man får reda på vilket sätt man kan erbjuda dessa två aspekter kan man med trivsel få människor 

att göra mer miljövänliga val.
90

 Många människor tänker på olika resmål när dem fantasierar sig 

bort. I nästan varje fantasibild förekommer olika typer av miljöer, begreppet miljö förknippas då 

mest med natur, som höga berg, stora vattenfall, regnskog, palmer med mera. Av sådana 

fantasibilder får människor en känsla av hur viktig miljön är för sådana upplevelser.
91

 Företagens 

uppgift är att uppfylla kundernas fantasier och samtidigt vara i riktning mot miljöanpassade 

alternativ, så kunderna får en känsla av naturen, dess egenskaper och dess överhöghet över 

konsumenterna själva.
92

 Människor ska och får en känsla av extraordinärt upplevelse, när alla 

dess förväntade och oförväntade men positiva händelser uppstår. 
93

 Det är viktigt att få veta hur 

konsumenterna väljer sina resmål och produkter för att skapa en bra image kring 

miljömedvetenhet. Genom att veta vad besökarna är ute efter i form av konsumtion och hur de 

reser kan man utveckla resmål på ett miljömedvetet och hållbart sätt
94

.   

 

3.2.4 Transport 

Infrastruktur är nödvändig vid placering av en verksamhet och för människors rörlighet i 

samhället, där transporterna utgör en viktig roll. Transportstyrelsen visar att alla våra valda 

transportmedel flyg, båt, bil och tåg påverkar miljön på olika sätt, genom koldioxidutsläpp och 

ökad växthuseffekt. 
95

 Motorcykel, tunnelbana, spårvagn, buss, cykel är andra färdmedel som 

folk kan färdas i. Författarna valde dock bort dessa transportmedel då dem själva anser att deras 

valda färdmedel används mest när personer ska resa, då dessa transportmedel är bekväma och 

snabba.   

Transporterna har en stor negativ miljöpåverkan som förorenar områden. För att minska 

miljöbelastningen måste teknikförbättringar och andra drivmedel tillämpas som miljövänliga 

bilar.
96
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3,5 procent av världens klimateffekter utgörs av flygen, dessa kräver stora markytor, stor 

bränsleförbrukning och skapar buller.  Flyget som transportmedel växer snabbast, vilket drabbar 

miljön negativt. Från miljöperspektiv är flyget det transportmedel som drar mest energi och 

släpper ut mest klimatgaser. För att motverka detta kan kortare avstånd med flyg ersättas med tåg 

som är ett miljövänligare alternativ. 
97

  

Den minst miljöstörande färdmedlen är järnvägen, som har minst föroreningar. Järnvägen kan 

jämföras med att gå, cykla eller segla. Negativa aspekten som järnvägen för med sig är 

vibrationsskador på närliggande byggnader och ger inverkan på landskap i form av skövling av 

skogar och mark. 
98

  

Sjöfarten är ytterligare ett transportmedel som har en negativ påverkan på miljön genom 

växthusgaser, utsläpp av luftföroreningar, risken för oljeutsläpp i vatten, utbredning av 

främmande arter, försurning och övergödning av land och vatten.
99  
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4. Empiri 

Detta avsnitt presenterar det material som ligger till grund för undersökningen.  

4.1 Klimat och miljöpåverkan 

Klimatet på jorden har en stor betydelse för människors existens. SMHI skriver att klimat är; 

 ”Medelvärden, varianser, maximum- och minimumvärden samt frekvenser av 

specificerade händelser”, som exempelvis temperatur.
100

  

Genom att mäta statistisk data av temperatur, luftfuktighet, nederbörd och vind kan förändringar i 

klimatet förklaras över tid. Dessa förändringar beror på interna faktorer, människors levnadssätt. 

Interna faktorerna inom klimat grundas utifrån riktlinjer och forskning från IPCC (The 

Intergovernmental Panel on Climate Change) och FN:s vetenskapliga klimatpanel.
101

 Riktlinjerna 

är;  

” Målet ska uppnås på ett sätt och takt att den biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.” 
102

  

Klimatet är stommen som påverkas utifrån människans beteende.  

4.2 Pris och miljöpåverkan 

Företag skiljer på priset för miljöalternativ och icke miljöanpassade produkter och tjänster. Detta 

genererar svårigheter för konsumenten att hitta ett mervärde för miljöalternativ, då dessa är 

dyrare.
103

  

För kunden är priset en rationell fråga som besvaras utifrån kundens behov och egna ekonomiska 

kapacitet och från företagens sida blir miljön en kostnadsfråga samt ett sätt att marknadsföra sig 

själva som ”goda” gentemot kunden, detta måste dock förmedlas med förklaring om varför 

kunden ska betala mer för en miljöanpassad produkt.
104

 

Företaget Ving jämförde två av sina hotell angående priset, Viva Wyndham Maya och Sandos 

Eco Resort. Sandos Eco Resort hade en miljömässig nisch och var mycket dyrare.
105
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4.3 Image och miljöpåverkan 

Imagen har stor påverkan på människors livsstil, som vilken produkt man handlar, eller vilket 

färdmedel som används. Utan imagen skulle det vara svårt att bestämma sig för hur konsumtion 

eller resa skulle ske.
106

  

Imagen är den faktor som kan leda till överkonsumtion genom människors vilja till 

självförverkligande. Människan vill visa att den har lyckats i livet och kan därför göra orationella 

handlingar utan att ta hänsyn till miljön.
107

 

När kunden ska skapa en tolkning av en viss tjänst blir den förvirrad om vad tjänstens varumärke 

står för och erbjuder. Därför är det viktigt att image understryker det oklara extra som varumärket 

presenterar.
108

 Image skapades främst för att presentera produkter och tjänster med hög status och 

högt pris. Kunderna köper inte själva produkten utan de fysiska och psykologiska fördelar som 

produkten står för.
109

 Imagen blir den sociala verklighet som styr våra handlingar som människor 

upplever som vanliga utan att dem tänker att dem blev påverkade.
110

 Imagen blir då ett starkt 

verktyg för kundpåverkan.
111

    

Imagen vänder sig inte bara till kunderna utan även till den egna personalen. Serviceföretag visar 

upp kampanjer för att övertyga kunderna om hur bra deras anställda är och hur mycket dem 

anstränger sig för sina kunder när dem i verkligheten är lika med andra konkurrerande företag.
112

  

Imagen är ett brett begrepp och kan därför definieras olika:  

 Bild om verkligheten.
113

  

 Ett uttryck för hur en person uppfattas, eller vill bli uppfattad av andra.
114

  

 Ett uttryck för hur ett företag föreställs, eller vill bli föreställda av andra.
115
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4.4 Transport och miljöpåverkan 

Vid resor väljer människor att använda sig av olika transportmedel.  

Flyget bidrar till negativ miljöpåverkan på grund av dess utsläpp som leder till försämrad 

växthuseffekt och miljöförstöring.
116

 Transportstyrelsen menar, för att minska på 

koldioxidutsläppen behöver man utveckla flygvägar utan väntetid samt miljövänligare motorer.
117

  

   Flygbolaget SAS arbetar med projektet Grön inflygning. Grön inflygning innebär att planet ska 

glidflyga vid landning. Då förbrukas mindre bränsle, utsläppen minskar och även bullret blir 

mindre.
118

 Flygbolaget samarbetar även med The CarbonNeutral Company som arbetar med 

miljöprojekt och hållbar utveckling.
119

 Genom The CarbonNeutral Company har kunden 

möjlighet att miljökompensera sin resa, för att minska på koldioxidutsläppen.
120

 

 

Bilar är ett vanligt färdmedel vid resa. Negativa effekter med bilen är konstruktionen, där mindre 

personer får plats än i kollektivtrafiken, vilket skapar större utsläpp. Skador och utökade vägar är 

en annan negativ påverkan på miljön. Fördelen med bilen är strikt positivt från individuellt 

perspektiv genom tidsaspekten och bekvämligheten.
121

  

Sjöfart är ett viktigt färdmedel vid transportering av stora produkter och människor. 

Transportmedlet för dock med sig negativa utsläpp för miljön. Det finns regleringar för att 

åstadkomma ett miljövänligare alternativ och bevara miljön på ett hållbart sätt. Dessa regleringar 

är att minska vattenförorening, avfallshantering och luftförorening.
122

  

Färdmedelet som har minst utsläpp är tågen. Tågen kan jämföras med promenad och cykling. 

Däremot medförs vibrationsskador vid byggprojekt, vilket ger negativa effekter på många 

områden. 
123
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4.5 Djupintervju 

Fyra intervjuer genomfördes med öppna och slutna frågor för att få en individuell bedömning om 

miljömedvetenhet.  

4.5.1 Intervju med Susanne Ericsson, privatperson 

Susanne Ericsson är 45 år gammal, bosatt i Stockholm och har en familj på fem personer. Hon 

arbetar på Serafens äldreboende som undersköterska och reser utrikes minst en gång per år. På 

hennes första semester reste familjen till Spanien, Teneriffa när hon var 13 år. Hennes familj tog 

två veckors semester som bokades genom ett resebolag under vinterhalvåret. Det var en stor 

skillnad från att endast ta bilen fram och tillbaka i Smålands skogar som familjen vanligtvis 

gjorde som semesternöje.  

Ving är hennes favorit bolag, det går snabbt, enkelt och så får man bra valuta för pengarna. 

Hennes bästa resmål var till New York och hon lade 55 000 kronor för att hela familjen skulle 

semestra. 

S. Ericsson använder sig utav flyg när hon reser och har inte några tankar på att vara 

miljömedveten vid sitt semesterval. Vid frågan om hur hon definierar begreppet 

miljömedvetenhet kopplade hon begreppet till kollektivtrafik, sortering av avfall och miljödrivna 

fordon, av dessa tre använder hon kollektivtrafik och sortering av avfall, då det är lättast att bidra 

till en bättre miljö. 

Susanne anser att det finns en viss problematik att förstå hur man ska vara miljömedveten vid en 

utrikessemester, hon menar att hon bokar flyg och hotell från en researrangör som 

förhoppningsvis ser till att resan blir miljöanpassad. Skulle hon själv betala massa extra för att 

plantera träd eller för bränsletillägg skulle det bli besvärligt och dyrt. 
124

 

Vid faktorn klimat skulle Susanne inte resa till ett land som var utsatt för extremt väder eller 

naturkatastrofer på grund av fara för hennes eget liv. Faktorn image påverkar Susanne att resa till 

ett specifikt resemål, anledningen till att hon reste till New York var att hon hört mycket bra om 

destinationen från andra som varit där samt att hon blivit informerad av media att destinationen är 

ett måste för dem som vill shoppa och uppleva storstadsmiljö. Priset påverkade henne genom att 

spendera mer på resmålet för något som verkligen ville upplevas. Transporten blev flyg.  

Susanne Eriksson anser att miljömedvetna beslut måste levereras till kunden direkt vid 

bokningstillfället och framföra varför dessa beslut måste tas via media, främst tv så att människor 

förstår varför det kan vara värdefullt att vara miljömedveten.
125
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4.5.2 Intervju med Anna Tolkacheva, privatperson 

Anna Tolkacheva är 45 år, har familj och arbetar som sjuksköterska. Familjen reser utomlands ett 

par gånger per år till varmare länder. Annas första resa gick till Svarta havet och senaste resan var 

till London. Flygplan är det transportmedlet som används när hon reser. Hennes huvudsakliga 

syfte med att resa är att besöka släkt, upptäcka nya platser, sola och bada. En viktig punkt att 

uppnå under en semester är att kunna varva ner, vila och samtidigt upptäcka något nytt så som 

plats, byggnader och nya människor.
126

  

Hänsyn till miljön tas inte. Hon anser att det är resan som ska stå i fokus vid planering av en 

semester och inte miljön. Självklart försöker hon ta hänsyn till miljön när hon är hemma, då hon 

försöker undvika att ta bilen och istället åka kollektivt, sortera avfall och inte skräpa ner i 

naturen. Semestern är en tjänst som behöver betalas och då är det företagen som ska ta hänsyn till 

att arbeta på ett miljövänligt sätt, anser Anna.
127

 

Anna Tolkacheva anser att miljömedvetenhet är när en person i alla omständigheter tänker på 

miljön och detta blir svårt när hon själv bokar flyg och hotell till de resor som görs. Det blir 

billigare att leta resor på egen hand istället för att använda sig av mellanhänder. Hon vet dock inte 

hur miljömärkning av hotell ser ut och inte heller vet hon hur man miljökompenserar sin resa. 

Faktorn pris blir viktigare då hon reser fler än en gång per år. Anna undviker att resa till 

naturkatastrofdrabbade destinationer och anser att klimatet bestämmer vart hon reser på semester. 

Imagen bestämmer i stället hur resan ska konstrueras, lyxigt eller enkelt, samt syftet med resan, 

som avkoppling eller att besöka släkt och vänner. Faktorn transport, flyg är ett måste då 

tidsaspekten att ta sig till destinationen är av väsentlighet.  

Anna anser att hon är miljövänlig då hon alltid tänker på förutom sortering av avfall även att 

bevara energin hemma som att tända ljus istället för lampa, stänga alltid av kranen efter sig och 

slänger aldrig skräp på gatan när hon är ute. Detta anses vara ett bra bidrag till bevarandet av 

miljön. På utrikesresor lägger Anna ansvaret på företagarna att ge henne de alternativ som krävs 

för att resa miljövänligt.
128

  

4.5.3 Intervju med Juha Kolari, privatperson 

Juha Kolari är arbetsledare för flertal av trafikverkets byggnationer, inspektioner av vägar och 

markbyggen. I hans arbete är det ett måste att resa kontinuerligt för att inspektera byggen och 

vägar både inrikes och utrikes. Företagen Juha arbetar för förser honom med miljövänligare 

transportmedel vid inrikesresa så som dieseldrivna bilar, vid utrikesresor är flyg det alternativ 

företagen väljer. Det är ett snabbare sätt att ta sig till en destination och blir i längden billigare för 
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företaget. Juha reser även utrikes privat för nöjes skull där han bokar charterresor till olika platser 

runt om i Europa. Miljömedvetna val vid resa görs sällan och begreppet miljömedvetenhet 

kopplas in i valen man gör när man bokar en resa. Juha väljer flyg som passar honom bättre och 

att miljökompensera sin resa gör han inte av vana.
129

  

 

Juha anser att klimat ska vara till belåtenhet, han skulle inte åka till ett land där vädret eller 

miljön inte är av god karaktär. Priset säger han är en definitions fråga, han är villig att betala mer 

om det visar sig leda till en bättre upplevelse. Imagen är något han inte själv känner har någon 

betydelse, han tittar sällan på tv och blir inte lättpåverkad av omgivningen, men imagen i form av 

presentation från resebolaget är av stort intresse, om bilderna inte ser representativa ut reser han 

inte till stället. Även Juha anser att företagen bör ta en större roll att framställa miljömedvetna 

resealternativ.
130

 

 

4.5.4 Intervju med Kenneth Olsson, privatperson 

Kenneth reser oftast korta vistelser med flyg. Vid frågan om han anser sig vara miljömedveten 

blir svaret: Ja, på arbetsplatsen. ”I mitt arbete reser jag oftast på konferenser med flyg som 

arbetar mot att miljökompensera genom bidrag till plantage eller annan miljövälgörenhet. ”   

K. Olsson har däremot tankar om att vilja bli mer miljövänlig privat. Själv tycker Kenneth att han 

är miljömedveten. Detta motiverar han genom sopsortering, pantflaskor, inköp av ekologisk och 

närproducerad mat så ofta han kan och energispara genom att släcka lampor i dem rum han inte 

befinner sig i. Han är däremot tveksam om han kan vara mer miljömedveten vid privata 

utrikesresor då det kommer öka kostnader på hans privata ekonomi.
131

 

 

K. Olsson menar att miljön är en viktig fråga men det är inte något som står i fokus för honom. 

Han tycker att miljövänliga alternativ vid resmål är dyrare och därför vill han inte 

miljökompensera sin resa. 

 

Klimatet på en destination påverkar Kenneth genom att han väljer sina destinationer utefter 

behov. Han skulle inte resa till en destination som inte tillfredsställde behoven av en bra 

semester. Resan får inte kosta för mycket och därför spelar priset en stor roll, miljökompensation 

ökar resekostnaderna. Imagen och transporterna väljs utefter behag, flyg på grund av tidsaspekten 

och imagen beror på behovet.
132
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4.6 Enkätundersökning 

Enkätundersökningen genomfördes i Stockholms län för en omfattande information av 

populationens definition av begreppet miljömedvetenhet. Enkätundersökningen består av 

allmänna och specificerade frågor.   

4.6.1 Resultat av ”Allmän population enkäten”  

Enkäterna presenterar större del av svaren i procenttal där procenten utgörs av 100 

respondenter. 

4.6.1.1 Antal utrikesresor per år 

Sammanlagt genomför 93 procent av respondenterna en utrikesresa varje år. Över 50 procent 

reste två gånger per år. De resterande 18 procenten som reser mer än två gånger per år utgör en 

större del än de 7 procent av respondenterna som inte reser utanför Sverige.    
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Antal utrikesresor per år.

 
 

4.6.1.2 Resmål utrikes 

En stor del av respondenterna reser först och främst inom Europa och Norden. Viss avvikelse är 

Thailand som visar sig ligga bäst till av besökta länder utanför Europa. 
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4.6.1.3 Transportmedel 

65 procent visar att respondenternas mest använda transportmedel vid utrikesresor är flyg. Bil 

och båt ligger procentuellt nära varandra medan tåg och buss är uppenbart minde i användning 

som transportmedel vid utrikesresor. 

 

 

4.6.1.4 Påverkningsfaktorer 

Det som påverkar resenären vid utrikesresor är först priset samt landets klimat. Imagen har en 

liten påverkan medan närhet och miljömedvetenhet är noterbart.  
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4.6.1.5 Miljömedvetenhet  

Utifrån diagrammet är miljömedvetenhet inte prioriterat vid en utrikesresa, då 78 procent väljer 

att inte tänka på miljön. 22 procent gör dock ett aktivt val och tänker på miljön när de konsumerar 

sin resa.  

 

 

4.6.1.6 Agerande utifrån miljömedvetenhet  

De 22 procent som tänker på miljön vid konsumtion av sin resa anser att undvika transporer samt 

värna om platsen är det viktigaste för att bevara miljön. 
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4.6.1.7 Anledning till att inte vara miljömedvetna  

Anledningen till att 78 procent inte är miljömedvetna vid konsumtion av en utrikesresa är att 

miljö inte anses vara av intresse samt att det är för dyrt att välja miljövänligare alternativ. Att det 

inte finns något miljövänligt inom utrikesresor anser 12 procent av de 78 procenten.  

 

 

4.6.1.8 Respondenternas definition av miljömedvetenhet  

90 procent av respondenterna tycker att miljömedvetenhet kopplas till kollektivtrafik och 

sophantering. Ekologiska produkter samt konsumtion i allmänhet har låg anknytning till 

definitionen miljömedvetenhet. Fyra procent av respondenterna anser att miljömedvetenhet är 

något som ligger i framtiden. 
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5. Analys  

Efter genomförd undersökning och bearbetning av insamlat material från enkäter, intervjuer, 

artiklar och litteratur kan vi analysera materialet. Analysen kommer bestå av tidigare 

presentationer av metod, teori samt empirin med inslag av egna resonemang för att på bästa sätt 

besvara syftet. 

Som tidigare presenterats var syftet med denna uppsats att undersöka hur faktorerna klimat, pris, 

image och transport påverkar populationens miljömedvetenhet vid utrikesresa.  

5.1 Analys av enkäterna 

Efter genomförd enkätundersökning kan författarna visa på att de flesta av populationen 

sammanbinder miljömedvetenhet med att värna om den plats dem befinner sig på samt undvika 

transportmedel med höga koldioxidutsläpp. Detta visas i diagram ”4.6.1.6  Agerande utifrån 

miljömedvetenhet”. Definitionen av miljömedvetenhet utifrån den totala massan av respondenter i 

diagram ”4.6.1.8 Respondenternas definition av miljömedvetenhet” menar att valen av rätt 

transportmedel och sopsortering är av stor vikt. När populationen reser tittar författarna på 

diagram ”4.6.1.1 Antal resor utrikes per år” och ”4.6.1.2 Resmål utrikes” och konstaterar att de 

flesta reser utrikes fler än en gång per år, 93 %, till destinationer som inte alltid skulle behöva 

flyg eller bil som transportmedel, exempelvis; Danmark, Norge och Tyskland. Ändå visar 

diagram ”4.6.1.3 Transportmedel” att 80 procent av resorna görs med flyg och bil. I teorin ser 

man att dessa transporter för med sig negativa miljöpåverkan och måste utveckla tekniska 

förbättringar. Att valen till att inte välja mer miljövänliga transportmedel kan bero på vad som 

visas i diagram ”4.6.1.5 Miljömedvetenhet” där 78 procent inte tänker på miljön när dem reser 

och anledningen till detta visar diagram ”4.6.1.7 Anledningen till att inte vara miljömedvetna” att 

intresset och kostnaden till att vara miljömedveten inte kompenserar behovet. Det 

överensstämmer med teoretiska bilden av faktoren Pris och Image, där miljökompensationen ses 

som dyrt och behöver även tillfredsställa kundens behov menar diagram ”4.6.1.4 

Påverkningsfaktorer”. 

 

5.2 Analys av intervjuer 

Alla intervjupersoner reser utrikes någon gång per år och använder sig utav transportmedlet flyg. 

Klimatet vid en resa kan avgöra vart resenären åker och priset är av betydelse för de flesta av 

respondenterna. Det ska vara en bra resa som uppfyller deras behov, resenären blir påverkad av 

researrangörer, andra personer i deras omgivning samt tiden det tar att ta sig till destinationen.  

Detta visar att alla författarnas valda påverkningsfaktorer påverkar resenären vid val av 

utrikesresa. De flesta av respondenterna vill vara miljömedvetna och försöker att sortera, åka 



36 
 

kollektivt och släcka lampor på sin privata tid. Arrangörerna blir dem som anses leverera 

miljökompenserade resor till resenären, med villkor att priserna inte förändras. 

 

Faktoren Klimat i teorin kan sammankopplas till våra intervjupersoner genom att dessa väljer att 

åka till olika turistdestinationer beroende på vädret. Susanne påverkades även av faktoren Image i 

teorin då hon valde destination och produktländers image och försökte uppnå en extraordinär 

upplevelse när hon var i New York.  

Alla våra respondenter påverkas av faktorerna Image och Pris då alla vill få sina behov uppfyllda 

till ett bra pris. Oftast är det tre negativa påverkningsfaktorer som leder till att inte 

miljökompensera. Dessa är: brist på motivation, dyrt och orsak till resan.  

5.3 Analys av tidigare studier och data 

Klimat 

Klimat är en viktig faktor vid planering av resa visar både undersökningens enkäter samt 

intervjuer. Dielemans anser att människor reser för att uppleva det klimat i form av väder som 

inte kan upplevas i hemlandet. Främst är det sol, bad och värme. Dielemans syn på varför vi reser 

utomlands stämmer överens med definitionen av klimat som intervjuerna visar.  Respondenterna 

åker gärna till varmare länder med bättre klimatförutsättningar, men även välja bort destinationer 

som kan vara otrygga på grund av jordbävningar, föroreningar och naturkatastrofer. Teorin visar 

att klimatets negativa effekter av fortsatt resande och utsläpp kan leda till varmare vintrar, torrare 

somrar, torka och ökade regnskurar. Alla dessa effekter kan bli orsak till att turister slutar åka till 

naturkatastrof drabbade länder.  

Turismaktörernas miljömedvetenhet påverkar klimatet. När aktörerna undviker att agera 

miljövänligt kan det leda till exploatering av mark på långsikt. Synpunkten överenskommer med 

Becken Hay och Schysstresande.se som anser att resemålutveckling på en destination leder till 

utnyttjande av mark och sedan till nedsmutsning som förstör den lokala miljön. Turismen kan då 

bli enda ekonomikälla för många länder som måste anpassa sig för turisternas trivsel. Exempel på 

sådana länder är Thailand, Indien, Vietnam och México. Thailand blev mest besökta 

destinationen enligt diagram “4.6.1.2 Resmål utrikes”. En faktor till att Thailand besöks mest än 

de andra destinationerna kan vara imagen. Thailand är en populär turistdestination och har varit 

omtalad i media under en längre tid, detta kan ge resenären en trygghet till att resa till 

destinationen. Olika organisationer försöker att minimera klimatskador för att klimatet har en stor 

betydelse för människans existens.  

 

Pris 

Det måste skapas ett behov som överstiger priset för att människan ska vilja betala för en produkt 

eller tjänst. Armstrong, Gary. & Kotler, Philip menar att faktorn pris är den anledning som gör att 

resenärerna inte vill betala mer för sin resa än vad som är nödvändigt.  Människor väljer billigaste 

alternativet och försöker skapa mervärde för sig själva. Kunderna vill ha en billig resa med bra 
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kvalitet där anledningen oftast är nöje. Att miljökompensera en resa är dyrare och om kunden 

saknar motivation kommer miljökompensering inte att bli aktuellt. Företagare använder sig ofta 

av olika marknadsföringsmetoder för att locka till sig kunder. Detta framgår på hotell Sandos Eco 

resort som tar ett högre pris än andra hotell då den marknadsför sig som miljövänligare.  

Dem som miljökompenserar sina resor är främst volontärresande som har syftet att främja miljön 

till skillnad från den generella populationen i I-länder, som inte miljökompenserar.  

Utifrån prisfaktorn är miljömedvetenheten vid resa låg, möjligheten till utveckling finns genom 

mer fakta och utbildning.  

 

Image 

Begreppet definieras som en bild av verkligheten, hur någon eller något uppfattas eller vill bli 

uppfattade, vilket i sig styr våra handlingar. Därför krävs det motivation till att miljökompensera. 

Detta kan vara i form av extraerbjudanden på res-orten, förhöjt pris men uppfyllelse av kundens 

krav för att tillfredsställa kundens behov. Enligt Wu Li-Wei, Holbrook och Hirschman uppnås 

den starka imagen genom jakten på kundernas lojalitet, via känslor nöje och fantasi. Selby, Statia, 

Papadopoulos och Seongseop skriver att människor reser till en destination med stark image och 

ett starkt varumärke som skapar igenkänningsfaktor. Page, Fill och Baines påstår att genom 

kunskap om kundens lojalitet skapas en destination och produktimage som riktar sig mot 

specifika produkter och platser. Dessa ska få människor att känna en extraordinär upplevelse. 

Samtidigt ska resebolagen anpassa sig till destinationen för deras främjande genom regler och 

lagar som finns i det aktuella landet, för att minska exploatering av mark och minska på 

överkonsumtion. Holloway och Dielemans menar istället att lokalbefolkningen på resmålet är 

beroende av turisternas ekonomi då många länder har turismen som enda inkomstkälla. Om 

turisterna slutar resa till destinationen kan resultatet bli att landet drabbas av ekonomisk kris som 

kan leda till fattigdom med förstörd miljö orsakad av turister. För att ekonomisk nedgång ska 

motverkas måste researrangörerna informera turisterna om uppförandet på resmålet samt skapa 

ett ekonomibaserat behov att välja miljövänligare alternativ. Imagefaktorn har stor möjlighet att 

påverka miljömedvetenhet vid resa, där huvudsyftet kommer bli att välja miljövänliga alternativ. 

Respondenterna i denna undersökning väljer de destinationer som andra reser till eller det media 

visar dem, resemålen påverkas av den externa bilden av en destination. 

 

Weaver menar att det inte finns motivation till att vara miljömedveten. Om människor skulle fått 

en konkret bild om varför miljön är viktig skulle säkert antalet miljömedvetna människor öka, då 

det är viktigt för det lokala främjandet. Weaver menar att utbildning och information om 

miljömedvetenhet skulle öka människors miljöbeteende. 

 

Transport 

Transportstyrelsen och Naturvårdsverket anser att färdmedel för med sig negativ påverkan på 

miljön via utsläpp. Ändå är flyg och bil vanliga på grund av bekvämlighet och tid. Enligt 
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Transportstyrelsen måste miljövänliga bilar införas och flyg utan väntetid och mellanlandningar 

måste regleras. SAS ger möjlighet att klimatkompensera sina resor genom en högre kostnad där 

en del går till miljöforskning angående teknikförbättringar. Bränslesnåla motorer och utbildning i 

miljökunskap gör det lättare för resenärer att på kort sikt omedvetet välja ett miljövänligare 

alternativ.  

Sjöfarten och järnvägen är ett miljövänligare alternativ och skulle kunna användas vid 

destinationer som ligger närmare det egna hemlandet, för att bevara den lokala miljön.  

 

Alla fyra transportmedlen för med sig negativa påverkningar på miljön så som försämrad 

växthuseffekt, luft och vattenförorening, vibrationsskador vid byggprojekt, buller, användning av 

stora markytor, skövling av skog och mark och utbredning av främmande arter.  Undersökningen 

visar mest transportmedlen utifrån en negativ miljöperspektiv, dock finns det 

förbättringsmöjligheter.  

Fritze. Per Kågesson Per och Transportstyrelsen är eniga om att järnvägen är den minst 

negativpåverkande transportmedlet på miljön då den kan jämföras med att gå, cykla och segla. 

Transportstyrelsen ser att flygen kan förbättras genom utveckling av flygvägar utan väntetid samt 

miljövänligare motorer, med miljöanpassat bränsle så att koldioxidutsläppen inte ökar. Dem 

menar också att bilen kan förbättras genom bränslesnåla drivmedel och teknisk utveckling. Enligt 

Transportstyrelsen behöver även sjöfarten förbättras genom regleringar.  
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6. Slutsats 

I slutsatsen presenteras resultatet av undersökningen, syftet och frågeställningen. Här ges även 

förslag till framtida forskningsområden och kunskapsbidrag.  

6.1 Resultat av syfte samt frågeställning 

6.1.1 Resultat av syftet 

Påverkar faktorerna klimat, image, pris och transporter populationens miljömedvetenhet vid 

utrikesresa.  

Efter undersökningen har författarna kommit fram till att faktorerna klimat, image, pris och 

transporter påverkar populationens miljömedvetenhet vid utrikesresa.  

Utifrån faktorn Klimat kan vi dra slutsatsen att den bestämmer om människor ska åka till en viss 

plats eller inte. Med detta menas att de flesta personer undviker att åka till länder som har 

negativa miljöpåverkningar samt väljer själva av personliga skäl vilket väder dem föredrar.  

Författarna har dragit slutsatsen om att faktorn Image har en möjlighet att använda reklam för att 

marknadsföra miljövänliga alternativ för människor, dock påverkar inte faktorn i nuläget en 

utrikesresa. För att en miljömarknadsföring ska ske behöver man ett behov från konsumenten att 

vilja vara miljömedveten. Behovet kan påverkas genom reklam via media samt ett starkt 

varumärke hos företagen.    

En viktig faktor vid utrikesresa är Pris. Utifrån människors egna ekonomiska ställning bestäms 

vart dem har möjlighet att resa. Utifrån människors behov bestäms om dem är villiga att betala 

mer för en utrikesresa som är miljökompenserad och hållbar.  

Faktorn Transportmedel är den som påverkar miljön mest. Vid en utrikesresa måste populationen 

ta olika transportmedel. Dock finns inte stora teknikutvecklingar inom transporter som gör det 

möjligt att resa utan att ta skada på miljön. Människorna har då inte så stor insikt av att agera 

miljömedvetet.  

6.1.2 Resultat av frågeställning  

– Kan faktorerna klimat, image, pris och transporter kopplas till miljömedvetenhet vid 

utrikesresor? 

 

Författarna anser att Image och Pris inte kan kopplas till miljömedvetenhet dock kan dessa 

påverka den. Transporter och Klimat kan kopplas till miljömedvetenhet. Detta genom att 

faktorerna bestämmer vart och hur människor åker, som direkt påverkar miljön.  
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– Hur kopplas i så fall faktorerna klimat, image, pris och transporter till miljömedvetenhet? 

.  

Faktorn Transport kopplas miljömedvetenhet genom att företagen som Transportstyrelsen och 

Svensk Regering arbetar för att främja utvecklingen av miljödrivna färdmedel, för att främja vår 

miljö. Påverkan från transporter och människors val av transport vid utrikesresor integreras med 

beteendet hos människorna och deras val. 

Faktorn Klimat kopplas också till miljömedvetenhet genom att myndigheter för statistiska 

mätningar och reglerar olika riktlinjer för att kontrollera hållbarheten i framtiden. 

6.1.3 Förslag till vad som kan göras för att öka miljömedvetenhet? 

Människors behov behöver tillfredställas. Vi anser att genom att ta hänsyn till behoven som är att 

komma bort och njuta från det vardagliga livet kan företag samt media framföra en image med 

nytt koncept. När miljömedvetenhet blir en vardag kommer populationen omedvetet välja 

miljömedvetna alternativ och öka vår framtids överlevnad.    

Vid uppnådd tillfredställelse av behoven kan reseleverantörerna påverka sina kunder genom att 

ge ut information om hur viktig miljön är och på så sätt bidra till kundernas miljömedvetenhet.
133

 

Detta kan ske genom att företaget kan erbjuda gratis utbildning till kunderna där dem får en 

motivation till varför miljömedvetenhet är viktigt. Även företagen måste vara motiverade och ta 

hänsyn till att arbeta miljömedvetet. Företagen skall då tänka på att presentera och utveckla 

tjänsteutövning som ger en så liten klimat- och miljöpåverkan som det är tekniskt och 

ekonomiskt möjligt, varor och produkter som köps in skall vara resurssnåla vid produktion och 

bruk. Personalen vid företagen skall ha bra kunskap och medverkan vad gäller miljöarbete och 

dess effekt på omgivningen samt arbeta för förbättringar vad gäller miljömedvetenhet för att 

bevara den värld vi lever i.
134

 

6.2 Kunskaps bidrag 

Det är viktigt att bevara och ta hand om miljön för människors välbefinnande. Utifrån denna 

undersökning kan vi få fram vikten av att utveckla miljömedvetenheten bland befolkningen. 

Genom utbildning kan människor komma ett steg närmare ett hållbart samhälle.      

6.3 Fortsatt forskning  

Genom att följa innovationer i miljömedvetenhet och hur situationen ser ut idag kan 

motverkningen av miljöproblemen ske i en snabbare takt.  

Ett annat intressant ämne att fortsätta forska om är transportmedlens utveckling i framtiden och 

dess påverkan på miljön. En större omfattning av undersökningen kan förutse dem olika 

miljöpåverkningar som vi kommer stå inför i framtiden. 
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Forskningsämne som massturism och image visar viss okunskap om miljömedvetenhet, vilket 

kan vara intressant att fortsätta forska om. Genom att veta hur man ska manipulera marknaden till 

en ökad image av miljökunskap kan problem med massturism minska och förståelsen för 

miljömedvetenhet öka.  

6.4 Kvalitetssäkring, kritisk granskning, validering  

För att få fram så relevant och användbart material som möjligt har författarna utgått från 

angreppsätt där de själva deltog, även metodtrianguleringen hjälpte att få så omfattande material 

som möjligt. Bästa sättet för undersökningen var genom ett induktivt handlingssätt då materialet 

samlades in först och sedan drogs slutsatser från empirin.  

Även intervjuer från privatpersoner gav oss djupare bild av att verkligheten. För att styrka upp 

reliabiliteten för arbetet användes det empiriska materialet genomgående i undersökningen med 

konstant kontroll och noggrannhet av undersökningsobjektet. Enkäterna var även ett sätt att se att 

informationen från tidigare insamling av material var relevant och överensstämde med 

verkligheten. Antalet enkäter och intervjuer ökar validiteten i undersökningen, då allt var riktat 

mot syftet. 

6.4.1 Arbetets styrkor och svagheter 

Styrkor 

 Undersökningen är grundat på flera olika baser bestående av enkäter och intervjuer vilket 

ökar undersökningens validitet.   

 Undersökningsobjekten var lätt tillgängliga då vi bor i Stockholm. 

 Lätt att få intervjuer 

 En relevant och tydlig metod 

 

 

Svagheter 

 Fick använda nytt material vid ändrat syfte som upptäcktes senare. 

 Svårt att få fram nypublicerade vetenskapliga artiklar och information 
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Bilaga: 

Intervjufrågor Privatpersoner 

 Berätta lite om dig själv ex. ålder, jobb, intressen 

 Berätta om dina resevanor ex. hur ofta och vart du reser, vilket färdmedel används oftast 

 Har du familj, barn och husdjur? 

 Berätta om din första semester respektive senaste 

 Är imagen en viktig faktor när du väljer en destination?  

 Vad tycker du är viktigt att uppnå under en semester? 

 Hur ser du på miljöfrågor och brukar du tänka på miljön när du planerar din resa? Varför? 

 Vilket är det huvudsakliga syftet med resan? 

 

Enkätundersökning 

Vi är två studenter som kommer från Södertörns högskola på turismprogrammet.  

Vi gör en undersökning om hur stockholmare semestrar.  Vi tackar för att ni medverkar i vår 

undersökning som kommer vara ett bra underlag för vår kandidatuppsats.  Enkäten består av både 

slutna och öppna frågor. Slutna frågor besvaras med kryss, Öppna frågor besvaras med text. 

 

1. Kön 

 

Kvinna      Man 

2. Ålder  

18-25 

26-35 

36-45 

46-60 

60+ 

 

3. Arbetsförhållande 

Arbetslös  

Arbetar extra 
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Arbetar deltid 

Arbetar heltid 

 

4. Inkomst (nettoinkomst) 

0-8000  

8001-13000 

13001-18000 

18000-23000 

23001-30000 

30001-40000 

40001-  

 

5. Hur ofta reser du utomlands per år?  

_______ 

 

 

6. Hur ofta semestrar du i Sverige per år? 

_______ 

 

 

7. Vilket land reser du mest till ?  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

8. Om du skall resa vilket transportmedel föredrar du?  

Bil  

Flyg 

Tåg 

Buss 

Båt 

Annat____________________ 

 

9. Vilken faktor påverkar dig vid planering av resa?  

A) Klimat 

B) Image av platsen 

C) Pris 

D) Närhet i form av tid till platsen 

E) Miljömedvetenhet 
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10. Tänker du på miljön när du reser? 

   Ja, på vilket sätt tänker du på miljön när du reser? 

A) Undviker transportmedel med hög koldioxidutsläpp ex. Flyg, bil. 

B) Värnar om platsen man befinner sig på ex. Skräpar inte ner.  

C) Undviker destinationer där massturism redan är ett problem ex. Egypten(påverkan på 

korallreven). 

D) Har en hög moral när det kommer till bevarandet av natur, mark och djurliv.  

   

 Nej 

A) Miljön intresserar mig inte. 

B) Det är dyrare.  

C) Finns inga resmål som är miljövänliga 

 

11. Hur definierar du begreppet miljömedvetenhet? 

A) Kollektivtrafik 

B) Sophantering 

C) Köp av ekologiska produkter 

D) Mindre konsumtion  

E) Tanke på framtiden 

 

 

Resultat av ”Studentenkäten”  

 
Utifrån enkätundersökning kunde man utläsa att de flesta av båda könen var i åldrarna mellan 18-

25.  Nästa stora grupp var i åldrarna 26-35. Presentationen görs från åldern 18 och upp för att 
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täcka de områden där möjligheten att finansiera sin resa samt att resa självständigt. 

 

Båda grupperna bodde antingen som sambos eller som familj. Grundat på informationen så 

kommer detta ha konsekvenser av val av destination samt hur dem semestrar. En ensamstående 

eller en person med samboende har olika möjligheter att semestra i jämförelse med en familj.   

 

I frågan om arbetsförhållanden visar det sig att det flesta arbetar extra eller deltid. Detta kan 

grunda sig på att många av respondenterna som blev tillfrågande var studenter. Även här kan man 

se att detta kommer påverka val av semester. 

 
Inkomstsiffrorna låg på 0-8000 kr per månaden, 13000–18000 kr per månad och 18001–20000 kr 

per månad. Även här ser man lite skev bild av verkligheten då många av respondenterna var 

studenter och kunde ha CSN som enda inkomsten. Detta betyder inte att dem inte har ekonomi 

till att resa. 
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Oavsett om man är studerande eller inte så reser många utomlands. Utlandsresorna sker oftast en 

till två gånger per år. Detta är relevant för undersökningen i form av att dessa hundra tillfrågade 

respondenterna är antalet resande per år 177 gånger och alla resenärerna är inte av miljövänliga. 

 

Resorna inom Sverige sker en gång per år och några svarade att de reser fyra gånger eller mer per 

år inom landet. Man kunde se att de flesta föredrar att resa mer utomlands än i Sverige. De största 

orsakerna är värme, sol, bad, upptäcka nya platser och kulturer.  
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Resorna går oftast till Spanien, Finland, Danmark eller England. Det flesta av länderna dem reser 

till kräver flyg eller annat transportmedel som i sig inte är miljövänligt. Frågan ger en bredare 

bild av vart resenärerna reser och på så sätt kan man se ett resemönster av transporter som är 

intressant för framtida forskning.  

 

Respondenterna valde att resa med flyg som det vanligaste transportmedlet, förutom flyget är 

bilen och tåget ett stort alternativt. Dessa transportmedel har stor påverkan på miljön och kan 

bidra till naturförstöring. Valet av fråga var att se vilket färdmedel som respondenterna mest reser 

med och på sätt fastställa om det är ett miljövänligt resealternativ.  
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Det var flera som valde att ta tåget när dem skulle resa i Sverige och ansåg att det var både 

billigare och mer miljövänligt dock kändes det svårt att vara miljövänlig utomlands då det ofta är 

tidskrävande samt kostsamt. Att ha en fråga om miljö kan användas för att ta reda på vilken syn 

respondenterna har på miljön när dem reser. 

”Allmänna” Enkätens resultat: 
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