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Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker miljömedvetenhet och miljöbeteende hos studenter i åldern 18-30 år 

vid Karlstads universitet. Uppsatsen undersöker även vilken roll miljömedvetenhet spelar i vilka 

resealternativ studenterna väljer vid en turistresa utomlands. Vidare är syftet att studera 

studenternas kunskap om fenomenen alternativ turism, hållbar turism och ekoturism. En 

enkätundersökning med 69 respondenter visade att en majoritet av respondenterna svarade att 

de var miljömedvetna men att endast ett fåtal uppvisade ett miljöbeteende i vardagen. Än färre 

uppvisade ett miljöbeteende i vardagen samt vid valet av resealternativ. Undersökningen visade 

även att kunskapen var låg hos respondenterna om de olika begreppen, undantaget de 

respondenter som studerar vid Turismprogrammet som visade en hög kunskap. Undersökningen 

visade att det som respondenterna till största del efterfrågade för att de skulle välja fler 

miljömässigt hållbara resealternativ handlade om billigare resor eller rabatter, samt mer 

information, både om utbudet av alternativa resor och den miljöpåverkan som resvalen kunde 

ha.  

  

  

Nyckelord: miljömedvetenhet, miljöbeteende, resval, alternativ turism, hållbar turism, ekoturism.
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Förord 
Ett gemensamt miljöintresse drev oss att vilja skriva en uppsats på ämnet. Vi båda såg oss själva 

som miljömedvetna personer, men efter en djupare granskning insåg vi att så nog inte var fallet. 

Detta skapade en nyfikenhet om andra studenter i liknande ålder också ser sig själva som 

miljömedvetna, och om de lever upp till det. Turismprogrammet där vi studerar första året, samt 

ett intresse för resor, fick oss att vilja undersöka möjliga kopplingar mellan studenters 

miljömedvetenhet samt de val de gör kring turistresor utomlands. 

Vid arbetet med uppsatsen har Louise gjort den slutgiltiga textbearbetningen. Louise har även 

haft det huvudsakliga ansvaret att läsa av resultatet från det empiriska materialet i 

statistikprogrammet SPSS. Frida har haft ett större ansvar att hitta tidigare forskning till 

teoribakgrunden. Bortsett från detta har uppsatsens olika delar skrivits och bearbetades av oss 

båda tillsammans.  

Ett stort tack riktas till de studenter som deltog i vår enkätundersökning. 

Tack! 

Louise Johansson & Frida Emtängen 
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1. Inledning 
I denna uppsats presenteras tidigare forskning och teorier gällande miljömedvetenhet och 

beteende samt alternativa resesätt, i samband med turismen. Genom en enkätundersökning har 

sambandet mellan miljömedvetenhet och valet av resval studerats hos studenter vid Karlstads 

universitet i åldern 18-30 år. Även vilken kunskapsgrad studenterna har om alternativa resesätt 

har studerats. 

1.1 Bakgrund 

Enligt Schultz et al. (2005) ökar människors miljömedvetenhet, vilket Johansson & Emtängen 

(2017) gett definitionen “en människas grad av medvetande samt oro gentemot miljöhot, 

pågående och framtida klimatförändringar”. Samtidigt ser människor runt hela jorden hotet mot 

miljön som ett av dagens allra viktigaste problem. Hur människor tacklar detta hot, med 

klimatförändringar som effekt, kommer enligt Stern (1992) bero på vilken attityd och beteende 

människorna har gentemot miljön. Chiu et al. (2014) lyfter hur miljömedvetenhet inte behöver 

betyda att människor även uppvisar ett miljöbeteende, vilket enligt Stern (2000) kan beskrivas 

som ett beteende som utförs med motivet att förändra miljön, oftast till det positiva. 

Hall & Higham (2005) beskriver människan som ett resande folk i ständig rörelse. Denna 

rörlighet kan på grund av utsläpp från fossila bränslen komma att påverka klimatet, som i sin tur 

kan komma att förändra turistnäringen (Hall & Higham, 2005). Massturismen är den typ av 

turism som står för den största miljöpåverkan (Hall & Higham, 2005). Enligt United Nations 

World Tourism Organization och United Nations Environment Programme ansvarar flyget för 

den största delen av turismens totala utsläpp av avgaser, som bland annat består av koldioxid. De 

årliga utsläppen av koldioxid beror till 52% av flygresor, där 86% av utsläppen kommer från 

turismsektorn (UNEP och UNWTO, 2008). Det finns idag alternativ till massturismen, som i 

kontrast med det kortsiktiga hållbarhetstänk som massturismen uppvisar, fokuserar på långsiktig 

hållbarhet miljömässigt (Weaver, 2006). Stern (1992) anser dock att många människor inte har en 

tillräckligt hög kunskapsgrad om dessa alternativ för att kunna göra ett medvetet val mellan dem. 

Svensson (2012) belyser även hur turister som är medvetna om den påverkan som flyget har på 

klimatet ändå har svårigheter att välja andra mer miljövänliga alternativ, på grund av 

flygindustrins konkurrenskraftiga priser och snabba restid.  
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1.2 Problemformulering

I takt med en kontinuerlig ökning av turismen, som idag är en av de snabbast växande näringarna 

i världen (UNWTO, 2016), ökar även människors miljömedvetenhet (Schultz et al., 2005). Finns 

det ett samband mellan dessa, eller är det ett glapp mellan att vara miljömedveten och faktiskt 

välja miljömässigt hållbara alternativ när det kommer till valet av resealternativ? Finns det en 

kunskapsbrist hos människor om alternativ till massturismen, eller väljer människor icke 

miljömässigt hållbara alternativ av andra anledningar?  

1.3 Syfte


Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken kunskap studenter vid Karlstads universitet har om 

fenomenen; alternativ turism, hållbar turism och ekoturism. Vidare är syftet att undersöka om 

miljömedvetenhet har påverkat studenternas val av resealternativ vid en turistresa utomlands. 

1.4 Frågeställningar 

Hur ser sambandet ut mellan miljömedvetenhet och valet av resealternativ vid en turistresa 

utomlands? 

- Väljer miljömedvetna studenter hållbara resealternativ? 

Vilken kunskap har studenterna om Alternativ turism, Hållbar turism, och Ekoturism? 
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2. Teoribakgrund 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorier om uppsatsens ämne. Utifrån denna tidigare forskning 

formuleras i slutet av kapitlet uppsatsens teoretiska ansats. 

2.1 Uppsatsens teoridel

I arbetet med uppsatsens teoribakgrund har en litteraturstudie gjorts med koppling till uppsatsen 

ämne. De övergripande begrepp som vi har utgått från vid valet av litteratur är miljö, klimat, 
hållbarhet, turism, och resvanor. Vid sökandet av vetenskapliga artiklar och annan webbaserad 

information har ett antal sökord använts; environment, pro-environmental behavior, environmental 
awareness, travel, habits, consumption, values, tourism behaviour, sustainable tourism, ecotourism, alternative 

tourism. De vetenskapliga texter som uppsatsens bakgrundsteori bygger på är hämtade från 

Karlstads universitets fysiska och nätbaserade bibliotek, från plattformen DiVA, samt Google 

Scholar. Information från organisationer och statliga hemsidor har sökts genom sökmotorn 

google.se. 

2.2 Medvetande och beteende


Under denna rubrik presenteras tidigare forskning och teorier kring sambandet mellan miljömedvetenhet och 
miljöbeteende. Det ges även en djupare insyn i vilka faktorer som påverkar och leder till att ett beteende utförs.

 
Han & Stoel (2017) beskriver att en socialt ansvarstagande konsument är någon som tar hänsyn 

till de allmänna konsekvenser som individens privata konsumtion kan innebära, och använder 

sina köp som ett sätt att skapa social förändring. De köp som görs uppfattas av konsumenten ha 

mindre negativ, eller positiv, påverkan på miljön och klimatet (s. 93). 

Miljömedvetenhet

Hansla et al. (2008) anser att miljömedvetenhet refererar till människors attityd gentemot 

miljörelaterade problem, men också om vilken grad av medvetenhet eller tro de har på hur 

framtiden kan komma att se ut. Lee et al. (2014) definierar miljömedvetenhet som “En generell 

attityd mot miljön som reflekterar i vilken grad konsumenter oroar sig över hoten mot miljön” (s. 

2099). Enligt Lindberg (2012) är det är svårt att beskriva miljömedvetenhet just för att inte finns 

en enskild definition av begreppet, och för att begreppet används med olika betydelse inom 

forskning på ämnet. Lindberg (2012) ger en allmän definition av miljömedvetenhet såhär: 

“Föreställningar om konsekvenser för miljö och andra människor globalt av individens 

livsstil” (s. 15). Utifrån dessa beskrivningar har vi valt att ge en egen definition av begreppet: En 
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människas grad av medvetande samt oro gentemot miljöhot, pågående och framtida 

klimatförändringar.  

  

Becken (2007) anser att kunskap om miljörisker tenderar att öka människors 

miljömedvetenheten, vilket i sin tur kan leda till ett miljöbeteendet. Enligt Félonneau & Becker 

(2008), samt Davidson & Freudenburg (1996) är miljömedvetenhet starkare hos kvinnor än hos 

män. Diekmann (1998) menar även att yngre människor i högre grad än äldre, är bättre 

informerade om miljöproblem och visar en högre nivå av miljömedvetenhet. Leeuw et al. (2015) 

påstår dock att yngre människor, trots att de är miljömedvetna, är mindre benägna att förbinda 

sig till ett miljöbeteende i praktiken. Stern (1992) beskriver hur kunskap om vilka handlingar som 

har de största konsekvenserna för miljön, och kunskap om de som påverkas av förändringarna, 

påverkar miljöbeteendet. Enligt Stern (1992), och Becken (2007), är denna typ av kunskap ofta 

bristfällig hos många individer. Stern (1992) anser att den kunskap som kommuniceras måste 

möta ett antal kriterier, och beskriver hur ett informationsutbyte bör se ut. För att en individ ska 

ta till sig den kunskap som presenteras, måste informationen vara tydlig, målande, personlig, 

komma från trovärdiga källor och presenteras vid rätt tidpunkt. Informationen ska även kunna 

leverera konkret hur-gör-jag information (Stern, 1992). En individ med en hög grad av 

miljömedvetenhet kan undvika att uttrycka ett miljöbeteende i praktiken om specifik hur-gör-jag 

information fattas (Stern, 1992). Slogans och reklamblad är två exempel på kommunikation som 

lyfts fram som en otillräcklig källa av information, vilket enligt Stern (1992) resulterar i en 

oförändrad miljömedvetenhet hos individer. Prillwitz (2011) tar även upp att människor med 

starka värden kopplade till miljö inte nödvändigtvis visar ett miljöbeteende vid val av en resa. 

Anledningarna till detta kopplas till en kunskapsbrist hos människor. 

  

Miljöbeteende

Enligt Stern (2000) är environmentalism en benägenhet att utföra handlingar som har motivet att 

gynna miljön. Miljöbeteende kan beskrivas på liknande vis; ett beteende som utförs med motivet 

att förändra miljön, till det positiva (Stern, 2000). För att förstå dessa miljöbeteenden och 

potentiellt kunna förändra dem är det viktigt att förstå motiven och tron som människor baserar 

sina handlingar på (Stern, 2000). Chiu et al. (2014) lyfter ett exempel inom ekoturismen. För att 

turisterna skulle få ett miljöbeteende räckte det inte att de enbart var medvetna om vilka 

konsekvenser och miljörelaterade problem deras resande skulle innebära. Resenärerna var även 

tvungna att verkligen förstå problemen, och foga sig efter de normer som fanns på eko-

destinationerna. Enligt Chiu et al. (2014) kan en individs miljöbeteende utvecklas genom 

utbildning, personliga erfarenheter och ett allmänt engagemang i frågor som rör naturen. Stern 

(2000) anser att miljöbeteenden påverkas av personligt engagemang, den uppfattade personliga 
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vinsten, eller kostnaden av särskilda handlingar. Enligt Stern (1992) är sambandet mellan 

miljömedvetenhet och ett miljöbeteende starkare när de handlingar som utförs är enkla och inte 

kräver större finansiella investeringar från individens sida. Becken (2007) anser att människor 

skiljer mellan sin vardag och sina semesterresor. Där semesterresor ses som något speciellt och 

extra, och att det snarare är i vardagen människor uppvisar ett miljöbeteende. 

Teorin om Planerat Beteende (TPB)

Enligt Han & Stoel (2017) är TPB-modellen en social-psykologisk modell som används för att 

förklara mänskligt beteende. Enligt TPB-modellen är individens motiv den största bestämmande 

faktorn bakom varför ett beteende faktiskt utförs. Motiven kan delas upp i tre olika kategorier: 

Attityd mot beteendet, subjektiva normer, och uppfattad beteendekontroll (Perceived Behavioral 

Control - PBC).  

  

Attityden mot ett beteende bygger på individens tro på sitt beteende, som i sin tur påverkar hur 

troligt det är att individen utför beteendet (Leeuw et al. 2015). Enligt Lee et al. (2011) kan 

individen ha både en positiv och negativ syn på sina beteenden. Subjektiva normer handlar om 

vilken påverkan socialt tryck har på en individs beteende (Han, Lee & Lee, 2011). Medan 

Perceived Behavioral Control (PBC) handlar om till vilken grad individen tror sig uppfylla kraven 

på olika sociala beteenden och roller (Han & Stoel, 2017). En individs avsikter eller attityd 

behöver inte leda till handling. Handlingen kan stoppas av psykologiska faktorer (exempelvis kan 

en person undvika att resa till vissa platser på andra grunder än miljömedvetenhet, exempelvis av 

en uppfattad och inte upplevd säkerhetsrisk) (Yuzhanin & Fisher, 2016). 

   

Faktiskt beteende är den sista delen av TPB-modellen. Ofta kan ett beteende förutses utifrån en 

individs motiv och avsikt. Om attityden, möjliga subjektiva normer och PBC alla är positiva 

gentemot en handling (exempelvis att besöka ett gym), är chansen större att ett konkret beteende 

bildas. Det finns dock kritik mot TPB-modellen som påpekar att det inte alltid finns ett samband 

mellan attityd, subjektiva normer, uppfattad beteendekontroll och handling (Yuzhanin & Fisher, 

2016). 

2.3 Turismen och miljön

Turismen och klimatförändringar är sammankopplade. Turismen är en bidragande faktor till att 

klimatet förändras, och klimatförändringarna kommer i sin tur att förändra turismen (Hall och 

Higham, 2005). Klimatförändringarna kan komma att drabba flera turistdestinationer hårt. De 

destinationer som är säsongsbaserade, exempelvis skidanläggningar, verksamheter vid stränder 
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och solresor, kommer att behöva se över sina verksamheter då stora väderomställningar kan 

komma att ske (Hall och Higham, 2005). Enligt Hall & Higham (2005) är människan en resande 

varelse som idag är i ständig rörelse. Turismen hade inte funnits om det inte vore för människors 

rörlighet. Dagens turism, med transportnäringen och flyget som största miljöbov, är inte längre 

hållbar och det behövs mer forskning inom ämnet för att kunna sakta ner processen (Hall och 

Higham, 2005).  

  

Massturism

Massturismen är storskalig och dominerar dagens turistmarknad. Massturismen beskrivs av 

Weaver (2006) som “summan av de industriella och kommersiella aktiviteter som producerar 

produkter och service huvudsakligen för turisters konsumtion” (S. 59). Massturismen erbjuder 

ett utbud som är utvecklat endast för turisternas skull, och saknar det autentiska och genuina då 

det som erbjuds turisterna just existerar för deras skull. Den här typen av turism styrs ofta av 

förordningar utanför landet där den äger rum, och ägs även ofta av utomstående länder 

(exempelvis av stora företag baserade utomlands, som hotellkedjor). I många fall ligger vikten  i 

större grad på ekonomisk vinst och kortsiktighet, än samhällets långsiktiga välmående 

(miljömässigt, ekonomiskt och sociokulturellt) (Weaver 2006). En kritik finns dock mot 

alternativa resesätt. Kritiken påstår att turister inte kommer att välja bort massturismen för annan 

mer lågskalig och alternativ turism. Många människor gillar fortfarande sin roll som massturister, 

och är del av en långtida och omfattande turismutveckling. Kritiken tar även upp att 

massturismen inte behöver vara kortsiktig och ohållbar, och att alternativa resesätt inte behöver 

vara lösningen på alla problem (Holden, 2000). 

  

Flygets dominans

Enligt en undersökning av Svensson (2012) är många människor medvetna om flygets negativa 

påverkan på miljön, samtidigt som de ej är villiga att välja andra mer miljövänligta 

transportalternativ vid internationella resor. Detta eftersom flyget erbjuder snabbare resor till 

konkurrenskraftiga priser, tack vare flygindustrins storlek. Svensson (2012) tar upp att flera av de 

som deltagit i hennes studie sade sig vara miljömedvetna, att de källsorterade, åkte kollektivt och 

gjorde flera energisparande val i vardagen. Dock kunde de inte tänka sig att förändra sitt 

beteende när det kom till att välja miljövänligare resesätt. Dickinson et al. (2010) gjorde  en 

undersökning på ett liknande tema och kom fram till att de svarande inte var villiga att välja 

alternativa transportmedel och att förändra sitt resesätt. Detta, trots att respondentern sade sig 

vara medvetna om flygets miljöpåverkan. En viktig faktor som kunde ha en påverkan på valet av 

transportmedel är enligt Dickinson et al. (2010)  priset på de mer miljövänliga alternativen. I en 
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undersökning av Svensson (2008) svarade respondenterna att de behövde få tillgång till mer 

information om vad klimatkompensering innebär för att de skulle överväga att välja en 

klimatkompenserad resa. Denna information borde enligt respondenterna erbjudas direkt vid 

bokning. Många av respondenterna såg sig positiva till klimatkompensering och hade kunskap 

om miljön. Dock var färre insatta i alternativa hållbara resor.  

2.4 Alternativa resesätt
Här presenteras tre olika begrepp som har valts ut som alternativ till massturismen, och senare undersöks i 
enkätstudien. 

  

Hållbar utveckling och turism

Weaver (2006) definierar hållbar turismutveckling som: “Turismutveckling som möter dagens 

krav utan att riskera att kompromissa möjligheten för framtida generationer att möta sina” (s. 

10). Hållbar turism arbetar för att maximera den positiva och minimera den negativa 

miljöpåverkan på en plats (Weaver, 2006). UNEP & UNWTO (2005) anser att hållbar utveckling 

kan tillämpas på alla typer av turism och destinationer och att den inte är tillämpbar endast på 

småskalig turism. 

  

Alternativ turism

Den alternativa turismen innehöll tidigt idén om hållbarhet. Några exempel på alternativ turism 

är backpacking och volontärturism. Turister som väljer alternativa resor bor ofta på småskalig 

logiverksamhet (exempelvis bed and breakfast, vandrarhem eller pensionat) som ofta är lokalt 

ägda. Den alternativa turismen undviker medvetet massturismens spår och efterfrågar det 

autentiska och genuina på en plats och turisterna reser ofta under en längre period. Alternativa 

turister besöker attraktioner som inte är byggda för turismens skull, och bidrar till att det 

ekonomiska läckaget på en plats minimeras (Weaver, 2006). 

  

Ekoturism 

Ekoturism handlar om att skydda naturen, värna om kulturvärden, och att minimera slitaget på 

det turisten kommit för att uppleva (Naturens bästa, 2004). Enligt Fennel (2015) vill ekoturister 

utbilda sig inom ämnet och föra kunskapen vidare, ekoturisterna vill också ta reda på den 

naturliga processen bakom destinationers uppkomst, samt lära sig om naturen och djurriket 

(Fennell, 2015). Ekoturism kan delas upp i två ytterligare kategorier: äventyrsturism och 

kulturturism. Dessa turismtyper överlappar varandra, då äventyrsturism och kulturturism kan ske 

på samma plats som ekoturism (Fennell, 2015).
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2.4 Uppsatsens hypotes

Med stöd i tidigare forskning, med särskild vikt lagd på ungas miljömedvetenhet (Diekmann, 

1998; Leeuw et al. 2015) och kritiken att det inte alltid finns ett samband mellan motiv, avsikt och 

faktisk handling (Yuzhanin & Fisher, 2016), kommer uppsatsens teori att undersöka om det finns 

ett samband mellan miljömedvetenhet och valet av resealternativ inom internationell turism. I 

figur 1 illustreras hur detta samband hypotetiskt kan se ut. 

!  

Figur 1. Relationen mellan människors miljömedvetenhet och miljöpåverkan. 

  

Figuren visar uppsatsens hypotes om sambandet mellan miljömedvetenhet och miljöpåverkan, 

och som handlar om att en människas miljömedvetenhet har en direkt påverkan på vilken 

miljöpåverkan människan har. En person som är miljömedveten förväntas ha en mindre 

miljöpåverkan, och en som inte är miljömedveten förväntas ha en större miljöpåverkan. Om 

uppsatsen hypotes stämmer bör ett tydligt samband mellan dessa variabler ses, där de 

miljömedvetna respondenterna även uppvisar ett faktiskt positivt miljöbeteende. 

  

Hypotesen kommer att testas på en slumpmässig urvalsgrupp av studenter i åldrarna 18-30 år vid 

Karlstads universitet, och kommer därför inte att kunna säga något om studenter utanför denna 

population. 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras och motiveras de valda metoder som använts under arbetets gång. Här beskrivs även 

hur metoderna har använts, samt vilken kritik vi har mot detta tillvägagångssätt. Vi presenterar även möjliga 
felkällor när det kommer till insamlingen av data.  

3.1 Urval


Enligt Diekmann et al. (1998) är unga människor informerade om miljöproblem och visar en 

hög grad av miljömedvetenhet. Leeuw et al. (2015) anser dock att unga människor är mer 

motvilliga att förbinda sig till ett miljövänligt beteende än äldre människor, detta trots att de 

oftare har en positiv attityd mot miljön. Vi utgick från denna tidigare forskning vid urvalet av 

studentrespondenter i åldern 18-30 år vid Karlstads universitet.  

Population vid Karlstads universitet

Enligt Magnus Byman, verksamhetscontroller på avdelningen för ekonomi och planering vid 

Karlstads universitet (se bilaga 1), hade universitetet 11 520 studenter i åldern 18-30 år under 

kalenderåret 2016. Av dessa studenter var 60% kvinnor, och 40% män (se bilaga 1). I vår 

enkätundersökning var det 71% (49st) kvinnliga och 28% (19st) manliga respondenter. 1% (1st) 

svarade Annat på frågan gällande kön. 

3.2 Undersökningsmetod


Kvantitativ metod

För vår uppsats valde vi att göra en kvantitativ undersökning i form av en enkät (se bilaga 2). 

Trost & Hultåker (2016) beskriver hur en kvantitativ metod är att föredra om man vill kunna 

hitta mönster, mäta frekvenser och ge en överskådlig bild. Johannessen & Tufte (2003) anser 

även att en kvantitativ metod ska väljas om forskaren vill kunna generalisera resultatet från 

urvalet till den valda populationen. Detta är de främsta motiven till att vi valde en kvantitativ 

metod. Enkäten utformades med huvudsakligen stängda frågor, med bestämda svarsalternativ, 

men där den sista frågan lämnades öppen för att ge respondenterna en chans att friare uttrycka 

sina åsikter (se bilaga 2). Vi baserar detta val på Larsen (2008) som anser att fördelen med öppna 

frågor är att de visar om respondenterna har förstått frågorna, och att respondenterna inte blir 

lika påverkade i hur de ska svara då inga bestämda svarsalternativ ges, och att det Enligt Larsen 

(2008) oftast går snabbare att besvara enkäter med slutna frågor, vilket kan ge en högre 

svarsfrekvens. Dock har det enligt Johannessen & Tufte (2003) kan det vara svårt att formulera 

tillräckligt tydliga och exakta enkätfrågor, vilket kan skapa svårigheter när den insamlade datan 
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ska redovisas. En kvantitativ metod saknar även det djup som en kvalitativ metod har, detta då 

alla människor tolkar fenomen på olika sätt och har egna uppfattningar. En intervju eller 

deltagande observation kan exempelvis fånga upp dimensioner som ett frågeformulär missar 

(Johannessen & Tufte, 2003). Vid utformningen av enkäten försökte vi ställa både breda och 

smala frågor med många svarsalternativ för att kunna kategorisera och djupare analysera 

respondenternas svar. För att kunna göra en djupare analys hade intervjuer varit att föredra.


Pilotstudie

Johannessen & Tufte (2003) anser att det är viktigt att pröva enkäten, eller frågeformuläret, på en 

testgrupp innan den huvudsakliga undersökningen inleds. Detta för att forskaren ska kunna få 

respons på vad i formuläret som kan förbättras (Johannessen & Tufte, 2003). Vi valde därför att 

dela ut den första versionen av vår enkät till en mindre testgrupp. Testgruppen fick chansen att 

ge kritik och ställa frågor, vilket hjälpte oss att förbättra enkäten inför den huvudsakliga 

undersökningen.  

Enkätundersökning

Enkäten delades ut i huvudentrén vid Karlstads universitet, där 80 respondenter tog del av 

undersökningen. 11 respondenter föll utanför urvalsgruppen då de var äldre än 30 år, och 

sållades därför ut som bortfall. Enkäten delades ut en måndag mellan kl 09.00 och 13.00. 

Tidpunkten valdes då många studenter passerar huvudentrén vid denna tid, för att handla i det 

närliggande kaféet eller då de är på väg till föreläsningar. Lunchtiden innebar en rusning av 

människor vilket medförde en högre svarsfrekvens. Enkäten tog cirka 5 minuter att besvara, så 

förbigående studenter hade tid att besvara den. Johannessen & Tufte (2003) menar att en enkät 

eller ett frågeformulär med för många frågor inte blir besvarade i lika stor utsträckning, då det 

bara är de mest angelägna som vill och tar sig tid att besvara den. Vår enkät innehöll 18 frågor (se 

bilaga 2), men vi upplevde att många var villiga att besvara den.  

  

För att få ett positivt första intryck av enkäten skall även en kort information ges där 

respondenterna medvetandegörs om enkätens syfte (Johannessen & Tufte, 2003). I vår enkät 

inkluderades en kort och enkel informationstext överst på enkätens förstasida, där information 

om vilka vi som utförde undersökningen är och vad enkäten ville uppnå. Då det kostade pengar 

att skriva ut enkäterna, och uppsatsen höll en stram budget fanns inte möjlighet att samla in en 

så stor mängd data som vi inledningsvis hade hoppats på. En större mängd data hade hjälpt oss i 

arbetet med att genomföra resultaten, och kanske givit ett mer signifikant resultat. Enligt 

Johannessen och Tufte (2003) är det cirka 50% som responderar vid utskick av frågeformulär. 
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Detta problem undviks vid en fysisk enkätundersökning. Respondenterna ges även tillfälle att 

fråga om det skulle uppstår oklarheter i enkäten (Johannessen & Tufte). Detta motiverade oss till 

att göra en enkätundersökning. En digital undersökning, med exempelvis en surfplatta, där en av 

oss ställt frågor till respondenterna och den andre fyllt i respondenternas svar hade kunnat vara 

en lösning och givit oss en större mängd data. Detta alternativ valdes bort då ingen av oss äger 

en surfplatta. 

3.3 Dataanalys  
För att analysera den insamlade datan har statistikprogrammet SPSS använts, där variabler och 

svarsalternativ kodats om, för att sedan kunna ge en övergripande bild av vad respondenterna 

svarat. Med hjälp av statistiken har vi utfört univariata och bivariata analyser. Datan har delats 

upp i frekvensfördelningar, och sambandet mellan två variabler har studerats genom korstabeller. 

På grund av uppsatsens tidsram och vår bristfälliga kunskap om programmet SPSS hade vi ej 

möjlighet att utföra trivariata analyser, där en tredje variabel kunde ha adderats till 

sambandsanalyserna. För att visa resultatens signifikans har Chi-Square Test har använts.  

De tabeller från SPSS som presenteras under resultat- och analyskapitlet kommer till viss del 

bestå av engelsk text, detta då det valda språket i SPSS är engelska. Dock ges en kompletterande 

informationstext på svenska intill varje figur.  

  

Flera av enkätens frågor var så kallade attitydfrågor. Enligt Johannessen & Tufte (2003) bör en 

skala med minst fem variabler ges vid sådana frågor, vilket vi valde att inkludera i vår enkät. 

Attitydfrågorna hade alla svarsalternativ som gavs på en femgradig skala, där ett representerade 

det lägsta värdet, och fem det högsta. Då resultatet kodades in i SPSS kunde vidare analyser 

göras om hur respondenterna svarat på de frågorna. 

Bortfall i enkätfrågorna, där inget svar angetts, kodades i SPSS in som variabeln 999. Detta gav 

oss en översikt på hur stort bortfallet var bland enkätfrågorna, och hjälpte oss i analysen av 

materialet. 

  

Miljöbeteende

För att kunna analysera vilka av respondenterna som uppvisade ett miljöbeteende vid valet av 

resealternativ delade vi in svarsalternativen i frågorna kopplade till detta ämne under miljövänliga 

och icke miljövänliga. Svarsalternativen på frågan gällande vilket resealternativet respondenterna 

oftast valde vid en turistresa utomlands delades upp under Miljövänliga - Tåg och Buss, samt 

Icke miljövänliga - Flyg, Färja och Bil/Husbil. På frågan vilken typ av resa respondenterna oftast 
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väljer vid en turistresa utomlands delades svarsalternativen in i: Miljövänliga - Weekend, 

Paketresa, och Egendesignad, samt Icke miljövänliga - All inclusive och Charter. 

3.4 Bortfallsanalys

Enkätfråga 4, 14, och 16 (se bilaga 2) kom ej att tas med i uppsatsen. Enkätfråga 4 gällde 

respondenternas inkomst där tanken från början var att koppla ihop resultatet med tidigare 

forskning angående prisets påverkan på människors resval. Då vi ej valde att lyfta denna del i 

uppsatsen föll även frågeställningen. I enkätfråga 14 fick respondenterna välja de faktorer som 

för dem var viktigast vid valet av en turistresa utomlands. Detta var en flersvarsfråga, vilket gav 

oss stora problem när datan skulle kodas in i SPSS. Denna fråga hade behövts formulerats om, 

eller gjorts om till en öppen fråga där svaren sedan kunde ha kategoriserats och kodats in. På 

grund av svårigheterna, samt ett förändrat perspektiv på undersökningens syfte, valde vi att 

utesluta denna fråga ur resultatet. Fråga 16 handlade om till vilken grad respondenterna valde 

miljömässigt hållbara alternativ när det kommer till transport, boende och aktiviteter vid en 

turistresa utomlands. Enkätens övriga frågor gav oss svar som gjorde att denna fråga blev 

överflödig. Då få respondenter, i jämförelse med populationens storlek, svarade på enkäten kan 

detta ha påverkat resultatets trovärdighet. Hade en större mängd data samlats in kan resultatet ha 

blivit mer signifikant. Även om ett äldre eller yngre åldersspann undersökts kan resultatet sett 

annorlunda ut. 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens empiriska material. Resultatet redovisas genom tabeller och 
informationsgivande text.  

4.1 Antal respondenter


�  
Tabell 1. Åldersfördelning bland respondenterna. 

Tabell 1. visar åldersfördelningen bland respondenterna. Resultatet visar att majoriteten av 
respondenterna är mellan 21-24 år gamla. Totalt hade undersökningen 69 respondenter. 

4.2 Anser du dig vara en miljömedveten person?


� 


Tabell 2. Antal svarande på fråga om miljömedvetenhet. 

Tabell 2. illustrerar hur svarsfördelingen ser ut mellan de respondenter som svarat Ja, eller Nej, 

på frågan om de anser sig vara miljömedvetna. Totalt valde 65 respondenter något av dessa 

alternativ, de fyra återstående respondenterna valde alternativet Vet ej. 55 respondenter valde 

alternativet Ja, och tio respondenter alternativet Nej. 

Av 69 respondenter svarar 55 att de anser sig vara en miljömedveten person, vilket motsvarar ca 

80% av alla respondenter. Ett Chi-Square Test (se Tabell. 2) visar att det är ett signifikant resultat. 
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Tabell 3. Chi-Square Test Miljömedvetenhet. 

Chi-square testet i Tabell 3. visar på ett signifikant resultat. Detta kan utläsas från figurens 

Asymptotic Significance (Asymp. Sig.) värde som är 0,000, vilket betyder att det är mindre än en 

tusendels chans att resultatet (att de som svarade att de är miljömedvetna) beror på slumpen. 

Tabellraden df  betyder frihetsgrader och med det menas hur många kategorier som jämförs. I 

detta fall är det en kategori: hur många som svarat Ja på frågan. Då resultatet är signifikant kan 

det sägas att resultatet sannolikt även stämmer överens med den övriga populationen.


4.3 Fördelningen av miljömedvetenhet


Tabell 4. Fördelning av miljömedvetenhet. 

Tabell 4. visar fördelningen av miljömedvetenhet mellan kvinnor och män. Den visar att kvinnor 

är mer medvetna än män. 78 % (38st) av kvinnorna och 84% (16st) av männen svarade att de var 

miljömedvetna. 16% (8st) av kvinnorna och 11% (2st) av männen svarade att de inte var det, och 

6% (3st) av kvinnorna och 5% (1st) av männen svarade att de ej visste. Majoriteten av 

respondenterna ansåg sig vara miljömedvetna, där fördelningen mellan kvinnor och män skiljer 

sig åt med fåtalet procent (Ja: 6%, Nej: 5%, och Vet ej: 1%). En av respondenterna svarade 

Annat under enkätfrågan gällande kön och beskrivs på grund av sitt låga antal inte här, 

respondentens övriga enkätsvar är dock inkluderade i resterande resultat 
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Tabell 5. Chi-Square Test - Fördelningen av miljömedvetenhet. 

Ett Chi-Square Test (Tabell 5) visar att detta inte är ett signifikant resultat, och kan därför inte 

säga något om den övriga populationen. I tabellen kan utläsas att värdet för Asymptotic 

Significance är 0,534. Ska resultatet vara signifikant måste detta värde vara under 0,050. 

Ålder och miljömedvetenhet


" 

Tabell 6. Fördelningen av miljömedvetenhet - ålder. 

Tabell 6. visar i en korstabell jämförelsen mellan variablerna Ålder och Miljömedvetenhet. 

Figuren visar att majoriteten av respondenterna ansåg sig vara miljömedvetna oavsett 

ålderskategori.  

4.4 Miljöbeteende i vardagen 


Resultatet visar att 15 respondenter uppvisar ett miljöbeteende i vardagen. 
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För att ta reda på vilka av respondenterna som uppvisade ett miljöbeteende i vardagen uteslöts 

de respondenter som svarat att de Ej anser sig vara miljömedvetna, och de respondenter som 

Inte funderade över vilken påverkan valet av turistresa kan ha på miljön. Efter denna uteslutning 

återstod 22 respondenter. 

Under frågorna 6 till 10 (se bilaga 2) fick respondenterna svara på frågor kopplade till deras 

miljöbeteende i vardagen, med svarsalternativ som gavs i en femgradig skala (där ett 

representerade det lägsta beteendet, och fem det högsta). Svaren på dessa frågor avgjorde vilka 

av respondenterna som uppfyllde våra krav på ett uppvisat miljöbeteende. Respondenter som 

svarat tre eller lägre på den femgradiga skalan sållades bort, då de inte uppfyllde kraven. Efter 

denna uteslutning återstod 15 respondenter som i vardagen uppvisar ett miljöbeteende. 

För ytterligare analys delades miljöbeteendet upp i fyra kategorier:  

1. Inget miljöbeteende 

2. Ett svagt miljöbeteende 

3. Miljöbeteende 

4. Ett starkt miljöbeteende 

  

Tabell 7. illustrerar hur de 22 respondenter som svarat att de är miljömedvetna, och funderar 

över vilken påverkan deras val av resa kan ha på miljön, svarat på frågorna gällande 

miljöbeteende i vardagen. Tabell 7. visar att 15 personer uppvisar något slags miljöbeteende i 

vardagen. Sju respondenter uppvisar Inget miljöbeteende i vardagen (två kryssade rutor), 13 

respondenter uppvisar ett Svagt miljöbeteende (tre kryssade rutor), och två respondenter 

uppvisar ett Miljöbeteende. Ingen respondent uppvisar ett starkt miljöbeteende i vardagen. 
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Tabell 7. Miljöbeteende i vardagen. 

4.5 Miljöbeteende vid valet av resealternativ 

Nio respondenter uppvisar ett miljöbeteende vid valet av resealternativ. 

  

För att komma till detta resultat delades svarsalternativen på enkätfrågan gällande valet av 

transportmedel vid en turistresa utomlands upp i två kategorier: miljövänliga och icke 

miljövänliga. 

Miljövänliga: Tåg och Buss. 

Icke miljövänliga: Flyg, Färja, och Bil/Husbil. 
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Enkätfrågan gällande vilken typ av resa respondenterna oftast valde vid en turistresa utomlands 

(All inclusive, Charter, Weekend, Paketresa, eller Egendesignad resa) användes för att djupare 

kunna analysera ett möjligt miljöbeteende. De respondenter som valde ett icke miljövänligt 

transportmedel sållades bort, även de respondenter som svarat att de valt ett miljövänligt 

transportmedel men att de oftast väljer en Charter eller All inclusive resa sållades bort.  

  

Utifrån denna kategorisering valde nio respondenter miljömässigt hållbara resealternativ. 

  

För att svara på frågeställningen, ”Väljer miljömedvetna studenter miljömässigt hållbara 

resealternativ?”, jämfördes de 15 respondenter som uppvisat ett miljöbeteende i vardagen med 

de nio som valde miljömässigt hållbara resealternativ (se Tabell 8). Resultatet visar att endast sju 

respondenter kan klassas som miljömedvetna samt väljer miljömässigt hållbara resealternativ vid 

en turistresa utomlands.  

  

Tabell 8. visar de 22 respondenter som svarat att de är miljömedvetna, och funderar över vilken 

påverkan deras val av resa kan ha på miljön. Figuren illustrerar jämförelsen av de 15 

respondenter som uppvisade ett miljöbeteende i vardagen med de nio respondenter som valde 

miljömässigt hållbara resealternativ. Kryssen i tabellen visar svarsfördelningen. Figuren visar även 

att sju respondenter uppfyller båda kategorierna. 
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Tabell 8. Miljöbeteende och resval. 

4.6 Valet av transportmedel


I enkätfråga 12 (se bilaga 2) ställs frågan om vilket transportmedel som respondenterna oftast 

väljer vid en turistresa utomlands. Under denna rubrik presenteras resultaten för de olika 

svarsalternativen. Av 69 respondenter svarade 60 på enkätfråga 12, med ett bortfall av 9 

respondenter. 
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Tabell 9. Valet av transportmedel. 

Resultatet i Tabell 9. visar att en stor majoritet (48 av 60) av respondenterna oftast väljer Flyg 

som transportmedel vid en turistresa utomlands. Endast 12 respondenter uppgav att de oftast 

väljer något av de resterande transportmedlen (Färja, Tåg, Buss, Bil/Husbil). Figuren illustrerar 

även kategoriernas (Flyg, Färja, Tåg, Buss, Bil/Husbil) procentfördelning.  

4.7 Alternativ turism, Hållbar turism, och Ekoturism


I enkätfråga 17 ombads respondenterna på en skala från 1 till 5 ringa in vilken kunskapsgrad de 

hade om begreppen alternativ turism, hållbar turism, och ekoturism. 1 på skalan representer den lägsta 

kunskapsgraden: Ingen kunskap, medan 4 till 5 på skalan representerar de högsta: Hög till 

Mycket hög kunskap. 

1 - Ingen kunskap 

2 - Låg kunskap 

3 - Medelhög kunskap 

4 - Hög kunskap 

5 - Mycket hög kunskap 

!  

Tabell 10. Kunskapsgrad alternativ turism. 

Resultatet visar (Tabell 10) att 58% av respondenterna har Ingen, till Låg kunskap om begreppet 

Alternativ turism. 15% av respondenterna har en Medelhög kunskap om begreppet, och 28% har 

en Hög till Mycket hög kunskap. 
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Tabell 11. Kunskapsgrad hållbar turism. 

Begreppet Hållbar turism har 58% av respondenterna Ingen, eller Låg kunskap om. 17% har en 

Medelhög kunskap, och 35% har en Hög till Mycket hög kunskap om begreppet (Tabell 11). 

!  

Tabell 12. Kunskapsgrad ekoturism. 

60% av respondenterna svarade att de har Ingen, till Låg kunskap om begreppet Ekoturism. 9% 

har en Medelhög kunskap, och 31% en Hög till Mycket hög kunskap om begreppet (Tabell 12). 

Tre Chi-Square Test visade att detta är ett signifikant resultat, då Asymptotic Significance 

(Asymp. Sig.) värdet var under 0.050 vid alla tester (Tabell 13, 14, och 15). 

Tabell 13. Chi-Square Test Alternativ. Tabell 14. Chi-Square Test Hållbar. Tabell 15. Chi-Square Test 

Eko. 

4.8 Vad skulle få studenterna att välja fler miljömässigt hållbara 
resealternativ?


Enkätens sista fråga var öppen och bad respondenterna att uppge vad som skulle få dem att välja 

fler miljömässigt hållbara resealternativ. Utifrån svaren skapades kategorierna: Billigare resor/

rabatt, Bekvämlighet, Snabbare restid, Större utbud av alternativa resor, Mer information om 
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miljöpåverkan, Mer information om reseutbudet, och Trovärdig marknadsföring.

"  

Tabell 16. Öppen fråga. 

Tabell 16. visar att av 69 respondenter valde 53 respondenter att svara på den öppna frågan, med 

ett bortfall av 16 personer. I tabellen kan utläsas att 27 st (51%) av de 53 respondenterna uppgav 

att de efterfrågar billigare resor eller rabatter, och att 14 st (26%) efterfrågar mer information om 

reseutbudet. 12 st (22%) av respondenterna efterfrågar någon av de resterande kategorierna. 
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5. Analys 
I analyskapitlet presenteras kopplingarna mellan den teoretiska forskningen och vår empiri, där de observerade 

likheterna och olikheterna lyfts fram. 

5.1 Resultatanalys


Vår enkät besvarades till 71% (49st) av kvinnor, och till 28% (19st) av män, där 1% (1st) svarade 

Annat under frågan angående Kön. En förklaring till denna fördelning kan vara att det vid 

kalenderåret 2016 var 60% kvinnliga studerande registrerade vid Karlstads universitet, i åldrarna 

18-30 år (Byman, M. Verksamhetscontroller på avdelningen för ekonomi och planering, 

Karlstads universitet). 

5.2 Miljömedvetenhet och miljöbeteende


Leeuw’s et al. (2015) påstående att yngre människor, trots en positiv syn på miljömedvetenhet, är 

mindre benägna att förbinda sig till ett miljöbeteende stärks av vår undersökning. Av 69 

respondenter sade sig 55 vara miljömedvetna, dock var det endast 15 av dessa respondenter som 

uppvisade ett faktiskt miljöbeteende i vardagen. De som uppvisade ett miljöbeteende delades 

upp i kategorier där resultatet visade att av de 15 respondenterna uppvisade 13 ett svagt 

miljöbeteende, och två ett miljöbeteende. Ingen respondent uppvisade ett starkt miljöbeteende. 

Det stärker även Yuzhanin & Fisher (2016) som i beskrivningen av Theory of  Planned Behavior 

(TPB) tar upp att en individs avsikt eller attityd inte behöver leda till handling. 

TPB-modellen hävdar att beteenden kan förutses utifrån en individs motiv och åsikt, om flera 

faktorer (attityd, subjektiva normer, och Perceived Behavioral Control) är positiva gentemot 

handlingen (Yuzhanin & Fisher, 2016). Vår enkätundersökning kunde visa att en majoritet av 

respondenterna ansåg sig positiva till miljömedvetenhet, men inte levde upp till begreppet  och 

uppvisade ett faktiskt miljöbeteende.  

5.3 Fördelningen av miljömedvetenhet

Enligt Félonneau & Becker (2008), samt Davidson & Freudenburg (1996) är miljömedvetenhet 

starkare hos kvinnor än hos män. Vårt resultat visade inga större skillnader mellan kvinnor och 

män vad gäller miljömedvetenhet, då de skiljde sig åt med endast ett fåtal procent. 84% av 

kvinnorna, och 76% av männen såg sig själva som miljömedvetna. Ett Chi-Square Test visade 

dock att detta inte var ett signifikant resultat, vilket gör att resultatet endast står för enkätens 

respondenter och inte kan säga något om den övriga populationen. På så sätt stämmer inte 
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resultatet med Félonneau & Becker (2008), samt Davidson & Freudenburg (1996), som påstår att 

miljömedvetenhet är starkare hos kvinnor.  

Ålder

Diekmann (1998) och Leeuw et al. (2015) menar att yngre människor är miljömedvetna i en hög 

grad än äldre. Vårt resultat kunde dock inte visa några större skillnader mellan ålderskategorierna, 

utan majoriteten av respondenterna har svarat att de anser sig vara miljömedvetna oavsett 

ålderskategori. Dock var maxåldern i vår undersökning 30 år, medan Diekmann (1998) och 

Leeuw et al. (2015) hade andra ålderskategorier.  

5.4 Miljömedvetenhet och valet av resealternativ

Becken (2007) påstår att människor skiljer mellan sin vardag och sina semesterresor vad gäller 

miljömedvetna handlingar. Där semesterresor ses som något speciellt och extra, och att det 

snarare är i vardagen turister uppvisar ett miljöbeteende. Detta stämmer överens med vår empiri 

där endast nio av de 55 respondenter som ansåg sig vara miljömedvetna uppvisade ett 

miljöbeteende vid valet av resealternativ, och där det endast var sju respondenter som både 

uppvisade ett miljöbeteende i vardagen samt vid valet av resealternativ. Empirin stödjer också 

Prillwitz (2011) som anser att människor med starka värden kopplade till miljön inte behöver 

uppvisa ett miljöbeteende vid resor. Då endast ett fåtal respondenter klassades som 

miljömedvetna och uppvisade ett miljöbeteende vid valet av resa kan det inte sägas om resultatet 

överensstämmer med populationen i stort, utan resultatet får stå endast för enkätens 

respondenter. 

5.5 Valet av transportmedel 

!  

Tabell 17. Funderar över miljöpåverkan och valet av transportmedel. 

Valet av transportmedel vid en turistresa utomlands jämfördes med enkätfrågan gällande om 

respondenterna funderar över vilken påverkan deras val av resa kan ha på miljön (Tabell 17). Ca 

30% (14 av 48) av respondenterna som valt Flyg som transportmedel svarar att de även funderar 
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över vilken miljöpåverkan deras val av resa kan ha. 80% (25st) av respondenterna svarar att de 

inte fundera över detta, och nio svarar att de ej vet. Det är alltså en större del av de som väljer 

Flyg som transportmedel som inte funderar över vilken påverkan det kan ha på miljön, än den 

del som funderar över påverkan. 

  

I en undersökning av Svenssons (2012) uppgav flera respondenter som sade sig vara 

miljömedvetna och uppvisade ett miljöbeteende i vardagen att de inte kunde tänka sig att 

förändra sitt beteende vid valet av transportmedel utomlands, utan föredrog flyget som sitt 

huvudsakliga transportmedel. Enligt Dickinson et al. (2010) är många individer medvetna om de 

negativa miljömässiga konsekvenser flyget kan ha, men är inte beredda på att byta bort flyget 

mot ett annat transportmedel. Vår enkätundersökning kommer fram till liknande resultat. 

Undersökningen visade dock att det var fler av respondenterna som inte funderar över denna 

påverkan, än de som funderar över den. 

5.6 Vad skulle få studenterna att välja fler miljömässigt hållbara 
resealternativ? 
Dickinson et.al. (2010) anser att billigare priser på miljövänliga resealternativ skulle få fler att 

välja dessa alternativ. Detta stärks av resultatet från enkätens öppna fråga, där respondenterna 

fritt fick svara vad som skulle få dem att välja fler miljömässigt hållbara resealternativ, och ca 

40% av respondenterna svarade att de efterfrågade billigare resor, eller rabatter. Detta kan även 

kopplas till Stern (1992) som påstår att sambandet mellan miljömedvetenhet och ett 

miljöbeteende är starkare när de handlingar som utförs inte kräver större finansiella investeringar 

från individens sida. Holden (2000) riktar dock kritik mot alternativa resesätt, med påståendet att 

turister inte kommer att välja bort massturismen för andra alternativ, detta då turisterna ser 

positivt på sin roll som massturister, där turisterna är en del av en långtgående och omfattande 

turismutveckling. Enkätens öppna fråga visar dock att respondenterna efterfrågar ett större 

utbud av miljövänliga resealternativ, mer information om det befintliga utbudet, och mer 

information om vilken miljöpåverkan det befintliga utbudet har. 

5.7 Kunskapsbrist

Stern (1992) och Prillwitz (2011) anser att många individer saknar den kunskap som behövs för 

att göra medvetetna val i frågor kopplade till miljöpåverkan. Stern (1992) anser även att delar av 

den information som förmedlas till individerna är bristfällig. Enkätens öppna fråga visade att 

många av respondenterna efterfrågade information om dessa ämnen, angående vilken påverkan 
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resvalet kan ha på miljön, eller om vilket utbud av hållbara alternativ som faktiskt finns 

tillgängligt. Här kan kunskapsgraden om de olika begreppen kopplas in. Resultatet visar att 

majoriteten av respondenterna har Ingen till Låg kunskap om begreppen, och att de 

respondenter som har en Hög till Mycket hög kunskapsgrad huvudsakligen studerar vid 

Turismprogrammet.

Förkunskapens påverkan

Karlstads universitet delar upp universitetets program i åtta intresseområden: Ekonomi och 

rättsvetenskap, Hälsa, vård och socialt arbete, Ingenjörsvetenskap, IT, Lärarutbildningar, Musik, 

dans och kultur, Naturvetenskap, samt Samhällsvetenskap och humaniora.  

  

Resultatet visar att alla de som läser Samhällsvetenskap och humaniora vid Karlstads universitet 

har den högsta kunskapen. Turismprogrammet, där studenterna läser kurser kopplade till 

alternativ turism, hållbar turism och ekoturism, är en del av detta intresseområde. Därför 

undersöktes hur respondenterna som studerar detta program svarat, för att kunna avgöra hur 

stor påverkan deras svar haft på resultatet. Figur 18, 19, och 20 visar fördelningen av svar från 

intresseområdena, om de olika begreppen. Figurerna visar även svarsskalan från 1 till 5.   

 

Tabell 18. Alternativ turism - fördelning av kunskap. 
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Alternativ turism: Tabellen visar att Samhällsvetenskap och Humaniora utgör 80% av svaren för 

Hög till Mycket hög kunskap. 

!  
Tabell 19. Hållbar turism - fördelning av kunskap. 

Hållbar turism: Tabellen visar att Samhällsvetenskap och Humaniora utgör 88% av svaren för 

Hög till Mycket hög kunskap. 

Tabell 20. Ekoturism - fördelning av kunskap. 
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Ekoturism: Tabellen visar att Samhällsvetenskap och Humaniora utgör 71% av svaren för Hög 

till Mycket hög kunskap. 

15 respondenter uppgav att de studerar Turismprogrammet, där alla utom en respondent hade 

en Hög, till Mycket hög kunskapsgrad om begreppen. Den återstående respondenten hade en 

Medelhög kunskap om begreppet alternativ turism. 

Turismstudenternas svar utgjorde 100% av svarsalternativen Mycket hög kunskap i resultatet för 

alternativ turism, hållbar turism och ekoturism.  
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6. Diskussion

I följande kapitel presenteras diskussionen av uppsatsens teori, resultat och analys, samt övriga reflektioner. 

6.1 Resultatanalys 
Då fördelningen av kvinnliga och manliga respondenter skilde sig åt från hur fördelningen ser ut 

för hela populationen tror vi att det kan ha haft en påverkan på resultatet. I efterhand hade ett 

icke slumpmässigt urval kanske varit att föredra, där respondenterna procentmässigt 

representerat populationen i alla faktorer, exempelvis kön och ålder. Detta hade kanske givit ett 

trovärdigare resultat.  

6.2 Miljömedvetenhet och miljöbeteende

Enkätundersökning visade att en majoritet av respondenterna ansåg sig positiva till 

miljömedvetenhet, men inte levde upp till begreppet och uppvisade ett faktiskt miljöbeteende.  

Undersökningen kunde dock inte visa vilka faktorer som skulle ha krävts för att få 

respondenterna att utöva ett miljöbeteende. Här hade en ytterligare studie kunnat göras för att 

djupare kunna se in i beteendets bakomliggande faktorer. Hur kommer det sig att så få av 

respondenterna uppvisade ett miljöbeteende i vardagen, trots sin positiva syn på 

miljömedvetenhet? En av enkätens frågor handlade om respondenternas inkomst, men valdes att 

inte inkluderas i resultatet. Här hade det varit intressant att undersöka om ett samband funnits 

mellan respondenternas miljöbeteende och deras inkomst. Det vore även intressant att studera 

vilken påverkan inkomsten har på människors resande. 

6.3 Ålder och miljömedvetenhet 
Enkätundersökningen kunde inte visa några signifikanta skillnader mellan enkätens 

ålderskategorier, utan majoriteten av respondenterna svarar att de anser sig vara miljömedvetna 

oavsett ålderskategori. Resultatet visar att flest respondenter var i ålder 21-24. Utifrån 

respondenternas ålder kategoriserade vi in dem i olika åldersspann: 18-20, 21-24, 25-30, för att 

sedan kunna koda in i SPSS. Här ger vi oss själva kritik då åldersspannen var ojämna och inte 

innehöll lika många år var. Exempelvis är det två år mellan kategorin 18-20 år, medan det i 

kategorin 25-30 år är fem. Detta gjorde att åldersfördelningen blev skev.  
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6.4 Miljömedvetenhet och valet av resealternativ 
Endast nio av de 55 respondenter som ansåg sig vara miljömedvetna uppvisade ett miljöbeteende 

vid valet av resealternativ, och det var endast var sju respondenter som både uppvisade ett 

miljöbeteende i vardagen samt vid valet av resealternativ. Här är datamängden för liten för att vi 

ska kunna avgöra om resultatet har någon betydelse. Vid en liknande undersökning i framtiden 

bör en större mängd data därför samlas in. Det var intressant att alla som uppvisade ett 

miljöbeteende i vardagen inte valde miljömässigt hållbara resealternativ. Vad är det som gör att en 

människa uppvisar ett miljöbeteende i sin vardag, men exkluderar det vid valet av resa? Här 

kunde intervjuer ha gjorts som analyserat människors tankar om resval, för att nå en djupare 

förståelse än den enkätfrågorna kunde ge.  

6.5 Valet av transportmedel 
En stor majoritet av undersökningens respondenter svarade att de helst väljer flyget vid en 

turistresa utomlands. Detta resultat var förväntat baserat på den tidigare forskningen, men även 

av oss forskare. Vi själva ser inget likvärdigt alternativ till flyget, då inget annat transportmedel 

kan konkurrera med vad det har att erbjuda, bland annat i form av kortare restid, billiga resor, 

och bekvämlighet. Det vore intressant att göra en studie på platser där likvärdiga alternativ till 

flyget finns, och hur det resultatet skulle skilja sig från vårt.  

  

Av de som valde flyget som transportmedel svarade en större del att de inte funderade över 

vilken påverkan detta kunde ha på miljön, än de som svarade att de funderade över 

miljöpåverkan. Detta tycker vi var intressant. Hade resultatet blivit annorlunda om alla 

respondenter funderade över miljöpåverkan, eller hade de valt flyget oavsett? Vi själva funderar 

över transporternas miljöpåverkan men väljer ändå att ta flyget.  

6.6 Vad skulle få studenterna att välja fler miljömässigt hållbara 
resealternativ? 
Enkätens öppna fråga visade att respondenterna efterfrågar billigare eller rabatterade resor, ett 

större utbud av miljövänliga resealternativ, samt mer information om det befintliga utbudet.  

Här kommer frågan om inkomst in igen. Då alla respondenter är studenter och i lägre åldrar är 

vår hypotes att de flesta inte har en hög inkomst. Vi baserar hypotesen på oss själva, och de 

övriga studenter vi känner vars främsta inkomst är det statligt finansierade bidraget, samt lån från 

Centrala studiestödsnämnden. Detta kan ha påverkat resultatet, och skulle kunna undersökas 

djupare.  
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Holden (2000) riktar kritik mot alternativa resesätt, med påståendet att turister inte kommer att 

välja bort massturismen för andra alternativ. Här finns möjlighet genom ytterligare studier att 

undersöka till vilken grad respondenterna är villiga att byta bort massturismen. (Det ska dock 

sägas att välja bort massturismen inte nödvändigtvis är miljövänligt.) Då vår undersökning visade 

att respondenterna efterfrågar ett större utbud av alternativa resealternativ, samt mer information 

om de redan befintliga syns en tendens att till att fler skulle kunna tänka sig att välja bort 

massturismen. Här hade dock en större mängd data behövts för att kunna avgöra om så är fallet.  

6.7 Kunskapsbrist 
Baserat på tidigare forskning var det ett förväntat resultat att respondenterna har en låg 

kunskapsgrad om de olika begreppen alternativ turism, hållbar turism, och ekoturism. Detta 

visade sig även då respondenterna efterfrågade just mer information, om både det tillgängliga 

utbudet och om vilken miljöpåverkan deras nuvarande resval kunde ha. Det var också förväntat 

att en stor del av de respondenter som hade en hög kunskapsgrad var turismstudenter. Vid 

början av uppsatsen var det tänkt att vi skulle utesluta turismstudenterna ur undersökningen, då 

vi trodde att de kunde vinkla resultatet. Vi valde dock att inkludera dem då de kunde tillföra 

information på de andra frågorna som inte handlar just om kunskapen av begreppen. Vidare 

hade en studie där alla respondenter haft en hög kunskap om begreppen kunnat göras, för att 

studera om detta har någon påverkan valet av resealternativ eller ej.  

  

Alternativ turism, hållbar turism, och ekoturism

Även om kunskapen om alternativ turism, hållbar turism och ekoturism var låg så tror vi att flera 

av respondenterna omedvetet varit en del av något av dem. Exempelvis är inte hållbar turism 

bunden till någon särskild turism, utan kan finnas bland alla turismtyper, även inom 

massturismen. Ett annat exempel är backpackning som är ett populärt resesätt bland yngre och 

tillhör den alternativa turismen. Hur många av turisterna tänker att de är alternativa turister när 

de väljer en sådan resa? 

6.8 Uppsatsens hypotes 
Uppsatsens hypotes handlade om ett samband mellan miljömedvetenhet och val av resealternativ 

vid en turistresa utomlands fanns, samt hur detta samband kunde komma att se ut. Uppsatsens 

hypotes var att miljömedvetenhet hade en direkt påverkan på ett miljöbeteende. Vår 

undersökning visade dock att så inte var fallet för uppsatsens respondenter. En majoritet av 

respondenterna ansåg sig vara miljömedvetna men endast fåtalet av dem levde upp till begreppet 

och uppvisade ett miljöbeteende, både i vardagen och vid valet av resealternativ. Vi kan därför 
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utifrån undersökningen säga att uppsatsens hypotes inte stämmer. Dock var flera av 

undersökningens resultat inte signifikanta, eller hade få svarande, vilket kan ha påverkat arbetet 

med att bekräfta vår hypotes. Uppsatsens teori blir därför att miljömedvetenhet inte har en direkt 

påverkan på respondenternas miljöbeteende.  

  

6.9 Övriga reflektioner 
Enkät

Uppsatsens enkät var fysisk och delades ut på plats på Karlstads universitet. Då uppsatsen höll 

en begränsad budget, och enkäterna kostade en summa att skriva ut, hade vi ej möjlighet att dela 

ut en så stor mängd som vi velat. Helst hade över 100 respondenter (0.1% av populationen) varit 

att föredra, för att kunna ge ett mer trovärdigt resultat. För vidare undersökningar kan digitala 

enkäter användas för att höja svarsfrekvensen, detta då den har möjlighet att nå ut till många 

människor, och dessutom, i de flesta fall är gratis.  

  

Enkätens utformning kunde ha varit bättre. Då uppsatsen ändrade perspektiv under arbetets 

gång blev delar av enkäten irrelevant. Hade mer tid funnits kunde en ny enkät ha gjorts, men på 

grund av tidsbrist fick vi utgå från de enkätsvar som vi hade tillgängliga. En av enkätens frågor 

fick dessutom uteslutas då den ej gick att koda in i SPSS. Hade vi haft en större kunskap om 

SPSS innan enkätens utformning hade detta kunnat undvikas. Hade vi haft en större kunskap om 

programmet kunde vi dessutom ha testat fler samband och jämförelser, med metoder som vi i 

dagsläget inte har kunskap nog att använda. 

  

Vi valde att använda oss av mycket tabeller i arbetet då de lättare går att utläsa än att alla siffror 

och procentandelar står i flödet. Enligt oss upplevs uppsatsen lättare att läsa med klara och 

tydliga tabeller. 

  

Enkäten delades ut en måndag mellan klockan nio och klockan ett, i slutet av terminen. Denna 

tid valdes för att vi upplevt att många studenter passerar huvudentrén då. Hade enkäten delats ut 

en fredag tror vi att färre hade svarat på den då vi upplevt att färre studenter befinner sig i skolan 

på fredagar. Att dela ut enkäten i slutet av terminen tror vi inte hade en påverkan på 

svarsfrekvensen, då vi upplevde att många studenter fortfarande var kvar på universitetet för att 

avsluta sina kurser. Då enkäten delades ut inomhus tror vi heller inte att vädret påverkat 

studenterna nämnvärt att ta sig tiden att svara på enkäten eller ej.  
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Valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod

En kvalitativ undersökning kunde ha hjälpt oss i arbetet med att mer djupgående gå in på 

uppsatsens ämne. När det kommer till miljöfrågor kan många känna sig träffade när det kommer 

till frågor som handlar om individens beteende och funderingar kring detta. Vi tror att 

människor omedvetet svarar vad de tror att undersökaren vill höra är, eller vad som samhället 

anser är de korrekta svaren. Vår undersökning handlar inte om att respondenterna gör bra eller 

dåliga val, utan mer om hur de egentligen vill vara, oavsett om de agerar efter det. En kvalitativ 

metod, exempelvis intervjuer, hade kunnat undersöka detta djupare.

kunna ge ett mer trovärdigt resultat. För vidare undersökningar kan digitala enkäter användas för 

att höja svarsfrekvensen, detta då den har möjlighet att nå ut till många människor, och 

dessutom, i de flesta fall är gratis.  

Enkätens utformning kunde ha varit bättre. Då uppsatsen ändrade perspektiv under arbetets 

gång blev delar av enkäten irrelevant. Hade mer tid funnits kunde en ny enkät ha gjorts, men på 

grund av tidsbrist fick vi utgå från de enkätsvar som vi hade tillgängliga. En av enkätens frågor 

fick dessutom uteslutas då den ej gick att koda in i SPSS. Hade vi haft en större kunskap om 

SPSS innan enkätens utformning hade detta kunnat undvikas. Hade vi haft en större kunskap om 

programmet kunde vi dessutom ha testat fler samband och jämförelser, med metoder som vi i 

dagsläget inte har kunskap nog att använda. 

Vi valde att använda oss av mycket tabeller i arbetet då de lättare går att utläsa än att alla siffror 

och procentandelar står i flödet. Enligt oss upplevs uppsatsen lättare att läsa med klara och 

tydliga tabeller. 

!37



7. Slutsats 
Här presenteras uppsatsens avslutande del och innehåller de mest relevanta resultaten från enkätundersökningen 

kopplat till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Uppsatsens undersökning kunde visa att en majoritet av respondenterna ansåg sig vara 

miljömedvetna, vilket var ett signifikant resultat. Få av respondenterna uppvisade ett faktiskt 

miljöbeteende i vardagen, vilket visar att det finns ett glapp mellan deras miljömedvetenhet och 

miljöbeteende. Ålder och kön hade ingen större effekt på vilka av respondenterna som ansåg sig 

vara miljömedvetna. Undersökningen visade även att flyget var det transportmedel som 

respondenterna oftast valde vid en turistresa utomlands. Kunskapsgraden om begreppen 

alternativ turism, hållbar turism och ekoturism var hos respondenterna låg, med undantaget de 

respondenter som studerar Turismprogrammet, och därför kommit i kontakt med begreppen 

genom utbildningen. Vid frågan vad som skulle få respondenterna att välja fler miljömässigt 

hållbara resealternativ efterfrågade en majoritet av respondenterna billigare eller rabatterade 

resor, mer information om utbudet av alternativa resor, samt mer information om vilken 

påverkan deras resande kunde ha på miljön. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Mailkontakt med Magnus Byman, verksamhetscontroller på avdelningen för ekonomi 

och planering vid Karlstads universitet. 

Mail nr. 1 

Hej Louise och Frida. 

Mitt namn är Magnus Byman och jag jobbar som verksamhetscontroller på avd för ekonomi och 

planering. 

I mina arbetsuppgifter ingår bla att hålla koll på våra studenter. 

Det här med antal studenter är inte helt enkelt, utan beror på vilka avgränsningar man gör. 

Tex vilken period (kalenderår eller läsår), vilka finansieringsformer, registrerade och/eller 

presterande samt vilken enhet (faktiskt individer eller ”helårsstudenter). 

Vad gäller fördelning på kön hade universitetet totalt 18 770 studenter kalenderåret. 

Av dessa var 14 142 kvinnor och 6 628 män. 

Det innebär att andelen kvinnor i hela studentpopulationen var 65 % (dvs god överensstämmelse 

med er enkät). 

Jag borde kunna ta fram motsvarande siffror för gruppen 18-30 år. 

Hör dock av er till mig, så att jag gör rätt begräsningar i utsökningen. 

Mvh 

Magnus 

054-700 21 27 

Mail nr. 2 

Hej igen. 

Under kalenderåret 2016 fanns 11 520 individer i gruppen 18-30 år. 

Av dessa var 6 913 kvinnor och 4 607 män. 

(Andelen kvinnor var därmed 60 %) 

Dessa siffror avser kalenderår och oberoende av finansieringsform. 

Siffran baseras på antalet registrerande och/eller presterande individer i Ladok. 

> Magnus 

Bilaga 2.  

Uppsatsens enkät. 
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