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ABSTRACT    

 

The challenge of attaining sustainable travel on holidays has several dimensions. Technical and 

organizational challenges are found at the system level, and at an individual level we have to 

deal with psychological barriers. But there is one more challenge, which may be found at a 

societal level. It is about how sociocultural structures and actors in society can shape identity, 

lifestyle and norms of individuals. In this paper, the emphasis is laid on the latter, focusing on 

media. 

Media in the form of texts and pictures about travel can work as inspiration for many tourists, 

and contribute to the build-up of more or less eco-friendly lifestyles and consumer behaviors. 

By using content analysis of four Swedish magazines and a web survey addressed youths 18-

30 years old, the following research questions are being answered:  “How are texts and pictures 

about (un)sustainable travel described in travel- and lifestyle magazines, respectively? What 

potential has media in form of magazines to have an influence on young travellers’ knowledge, 

attitudes and habits about (un)sustainable travel on holidays?” 

The analysis shows that many texts deal with aspects like lifestyle and mobility, means of 

transport and environmental impact, and future technological development. These are often 

depicted in a way which arguable not is promoting a sustainable holiday travel. Texts about 

sustainable tourism and alternative ways of travelling are rare, and the survey confirms that 

many youths have lack of knowledge in these topics. Nevertheless, an important finding is that 

a majority of the respondents have positive attitudes about environment, sustainable tourism 

and alternative ways of travelling, and ask for more information and inspiration about it. 

Consequently, there are indicators that a positive trend towards sustainability may be on the 

way among young travellers.  

The study also indicates that media in form of magazines, is not frequently used by young 

travellers as a primary source of inspiration. Notwithstanding, the results of this paper are 

considered to be relevant, and may, together with future research, give valuable insights to how 

media can have an affect on, and contribute to, the attitudes and behavior of travellers with the 

aim of reach a more sustainable travel.  

 

Keywords: (un)sustainable travel, (un)sustainable tourism, media, travel magazines, young travellers, 

Sweden. 

 

 

 

 

 



 
   
 

 

SAMMANFATTNING 

 

Hållbart semesterresande är en utmaning med flera dimensioner. På systemnivå finns det 

tekniska och organisatoriska utmaningar, och på individnivå handlar det ofta om psykologiska 

hinder för beteendeförändring. Men ytterligare en utmaning kan sägas finnas, och det på 

samhällsnivå. Det handlar då om hur olika sociokulturella strukturer och aktörer i samhället 

formar individers identitet, livsstil och normer. I denna uppsats har tonvikten lagts på den 

sistnämnda utmaningen, med media i fokus.  

Media i form av texter och bilder om resande kan vara till inspiration för många turister, och 

bidra till skapande av mer eller mindre miljövänliga livsstilar och konsumentbeteenden. Genom 

innehållsanalys av fyra svenska magasin och genomförande av en internetbaserad 

enkätundersökning bland ungdomar 18-30 år, besvaras följande frågeställningar: ”Hur skildras 

texter och bilder om (o)hållbart resande i rese- respektive livsstilsmagasin? Vilken potential har 

media i form av magasin att inverka på unga resenärers kunskaper, attityder och vanor kring 

(o)hållbart semesterresande?” 

Analysen visar att många texter cirkulerar kring aspekter som livsstil och rörlighet, 

transportmedel och miljöpåverkan samt framtidens teknikutveckling. Dessa skildras ofta på ett 

sätt som inte hävdas främja ett mer hållbart semesterresande. Texter om hållbar turism och 

alternativt resande är sällsynta, och enkäten bekräftar att många unga saknar kunskaper inom 

dessa områden. En viktig slutsats är dock att en majoritet av respondenterna har positiva 

attityder kring miljö, hållbar turism och alternativt resande, och efterfrågar mer information och 

inspiration om det. Således finns indikationer på att en positiv trend mot hållbarhet kan vara i 

antågande bland unga resenärer.  

Studien pekar också på att media i form av magasin inte används frekvent av unga resenärer 

som källa till inspiration för resande. Trots detta anses uppsatsens resultat som relevanta, och 

kan tillsammans med framtida forskning ge värdefulla insikter i hur media kan inverka på, och 

bidra till, resenärers inställningar och beteenden mot ett mer hållbart resande. 

 

Nyckelord: (o)hållbart resande, (o)hållbar turism, media, resemagasin, unga resenärer, Sverige. 
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1. INLEDNING  

 

 1.1 Bakgrund 

Det råder nu en bred vetenskaplig konsensus om att det är mänsklig aktivitet som ligger bakom 

de globala klimatförändringarna (IPCC 2013). Konsekvenserna av klimatförändringarna är 

många och den främsta utmaningen är att radikalt minska utsläppen av växthusgaser (Stern 

2007). Transportsektorn utgör ungefär 25 % av de globala utsläppen och domineras idag av 

fossila bränslen (Hajer et al. 2012:153; Ogden 2012:49). För att klara uppsatta miljömål behövs 

en stor omvandling av vår tids transportmönster, inte minst i västvärlden. Flera av Sveriges 

nationella kvalitetsmål, som Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning, 

avser minska utsläppen från olika typer av transport (Miljömål 2014).  

En aspekt på resande och transporter är den internationella turismen. Transport är ett mycket 

centralt element i alla turismresor, och kan utgöra 50 – 95 % av resan totala påverkan (Gössling 

2002). Särskilt problematisk i turismsammanhang är flyget, som står för turism-industrins 

enskilt största andel av koldioxidutsläpp, därefter bilen (UNWTO-UNEP-WMO 2008). Att 

minska flygresandet är därför ett primärt och omdiskuterat mål. Medan industrin är optimistisk 

med ambitioner som ”koldioxidneutral tillväxt från 2020” (IATA 2013:1) och stor tilltro till 

tekniska lösningar (IATA 2013) som till exempel storskalig introduktion av biobränslen 

(ATAG 2011), menar forskare att teknologi och förvaltning inte är tillräckligt för att klara 

flygbranschens utmaningar (Higham et al. 2013; Gössling et al. 2010). Istället står det klart att 

det behövs ett fundamentalt skifte i turisternas konsumentbeteende (UNWTO-UNEP-WHO 

2008; Higham et al. 2013). Den nuvarande trenden går dock åt fel håll. Den västerländske 

turisten flyger idag längre, oftare och stannar kortare perioder (Ram et al.2013). Många ser det 

som en självklarhet att flyga (Becken 2007), och det har spekulerats i om västlänningar kan ha 

utvecklat en form av beroende för frekventa flygresor (Cohen et al. 2011).  

För att vända denna trend finns förhoppningar om alternativ turism där resandets miljöpåverkan 

är betydligt mindre. Hållbar turism är ett brett begrepp med flera definitioner (Pforr 2001) och 

förgreningar som ekoturism (Gössling & Hultman 2006:1 ; Folke et al 2006:154), naturturism 

(Pforr 2001) och ”långsamt resande” (slow travel) (Lumsdon & McGrath 2011).  Gemensamt 

för definitioner av hållbar turism är kopplingen till hållbar utveckling, där helheten bör utgöras 

av en balans mellan ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter (Pforr 2001). 

Att utforska termen hållbar turism ligger utanför den här studiens forskningsområde, utan här 

fokuseras endast transportaspekten. Det kan vara på sin plats att liksom Wheeller ifrågasätta 

även denna aspekt; “All turism innebär resande: allt resande innebär transport: ingen form av 

transport är hållbar: så hur i hela friden kan vi ha hållbar turism?” [författarens översättning] 

(2012:39 refererad i T. V Singh 2012).  

 Detta till trots, brukar de flesta typer av hållbar turism tillåta transportsätt som buss, tåg, gång 

och cykel. I idealfallet är flygresande uteslutet, liksom bilresande i de flesta fall (Dickingson et 

al. 2011; Lumsdon & McGrath 2011; Wurzinger 2006; Folke et al. 2006)  
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För att klara en övergång från utsläppsintensivt flygresande till mer miljövänligt 

semesterresande krävs en ändrad syn på livsstil och rörlighet (mobility) bland västerländska 

turister. Det har visat sig att det inte räcker att förlita sig på att turister frivilligt ska gå över till 

mer hållbart resande (Hares et al. 2010; Miller et al. 2010). Trots en ökad miljömedvetenhet om 

resors (framförallt flygresors) negativa miljöpåverkan, uteblir beteendeförändringarna på 

individnivå. Becken (2007) menar att endast stora samhälleliga förändringar kan leda till 

minskad klimatpåverkan från flyget, och att detta måste ske genom beteendeförändring. Även 

Antimova et al (2012) argumenterar för en samhällsförändring, och hävdar att en sådan är 

mycket mer effektiv än förändringar i policys, eftersom sociala normer har stor inverkan på 

personliga motivationer.  

Media är en central samhällelig aktör. I många sammanhang lyfts information fram som 

grundläggande för att skapa en beteendeförändring. Detta gäller även inom miljöområdet, då 

miljömedvetenhet bland annat tros ha ett ursprung i utbildning, rörliga bilder och skriven media 

(Gössling 2002). Miljöattityder uttrycks på individnivå men de skapas och formas i en unik 

social kontext (Ahern 2012), med influenser från samhället. Vilken roll kan då media spela i 

främjandet av ett mer hållbart semesterresande? Denna aspekt är relativt outforskad inom 

forskningen om hållbar turism och resande. Denna studie ämnar därför till att undersöka detta, 

och försöka kartlägga medias potential i formande av kunskaper, attityder och vanor. Av 

primärt intresse är ungdomar och unga vuxna, som är de som kanske har störst inverkan på 

framtidens resande.  

Turismindustrin förespås en stor tillväxt inom de närma decennierna. United Nations World 

Tourism Organisation (UNWTO 2013) uppskattar att antalet internationella turister år 2030 

kommer vara uppe i 1,8 miljarder. Det har också bedömts vara troligt att turismrelaterad 

transport kommer fortsätta öka ändå tills slutet av detta sekel (se Peters 2013 i Higham et al. 

2013:952). Det är därför av yttersta vikt att forskning nu riktas mot hur detta resande kan bli 

mer hållbart.  

 

1.2 Syfte  

Media i form av texter och bilder om resande kan vara till inspiration för många turister, och 

bidra till skapande av mer eller mindre miljövänliga livsstilar och konsumentbeteenden. 

Uppsatsen syftar till att undersöka medias eventuella potential att påverka utvecklingen mot ett 

mer hållbart semesterresande. Det görs här genom analys av hur hållbart och ohållbart resande 

framställs i media och hur detta uppmärksammas och potentiellt inverkar på unga resenärers 

kunskaper, attityder och vanor.  

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur skildras texter och bilder om (o)hållbart resande i rese- respektive livsstilsmagasin?  

- Vilken potential har media i form av magasin att inverka på ungdomars kunskaper, 

attityder och vanor kring (o)hållbart semesterresande?  
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1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats inriktar sig på hur media i form av magasin, kan uppmuntra till såväl hållbar 

som ohållbar turism och resande. Eftersom texter och bilder i magasin inte tidigare analyserats 

med detta syfte i någon större utsträckning, kan studiens forskning ses som explorativ.  

För att problematisera transportaspekten av hållbar turism, är fokus inriktat på transporter och 

semesterresande utomlands. En begränsning är att studien utgår från ett västerländskt 

perspektiv, med Sverige som utgångspunkt. Studien behandlar några utvalda svenska magasin 

och avser inrikta sig på att undersöka kunskaper, attityder och vanor hos unga vuxna (18-30 år) 

i Sverige (se avsnitt 3 om Metod och material). Magasinen utgörs av resemagasin 

(RES,Vagabond) och livsstilsmagasin (Camino, Effekt). För magasinen har en tidsavgränsning 

gjorts, som varierar mellan tre och fem år beroende på magasin. De texter som ingått i studiens 

analys återfinns i Bilaga 3. 

 

1.5 Uppsatsens struktur 

Uppsatsen inleds med ett teorikapitel, där tidigare forskning inom bland annat hållbar turism 

introduceras. Även teorier inom attityd-beteendeforskning samt media- och 

kommunikationsvetenskap behandlas här. I kapitel tre redovisas metod och material, uppdelat 

i två avsnitt som beskriver tillämpningen av innehållsanalys respektive enkät. Kapitel fyra 

redogör för studiens resultat, där bearbetat material från medieanalysen och 

enkätundersökningen presenteras. I efterföljande kapitel diskuteras resultaten i förhållande till 

teorin, uppsatsens syfte och frågeställningar. Diskussionen sammanfattas i kapitel sex, där 

studiens slutsatser läggs fram. Avslutningsvis presenteras uppsatsens referenser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

 

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Hållbar turism          

Hållbar turism är ett brett begrepp med flera definitioner (Pforr 2001) och förgreningar som 

ekoturism (Gössling & Hultman 2006:1;Folke et al 2006:154), naturturism (Pforr 2001) och 

”långsamt resande” (Lumsdon & McGrath 2011).  Gemensamt för definitioner av hållbar turism 

är kopplingen till hållbar utveckling, där helheten bör utgöras av en balans mellan ekonomiska, 

ekologiska och sociala aspekter (Pforr 2001). Butler (1993b:29 refererad i Gössling & Hultman 

2006) har gjort följande definition av hållbar turism: ”turism i en form som kan upprätthålla sin 

bärkraft i ett område under en obegränsad tidsperiod” [författarens översättning].  

Studier inom hållbar turism och fritidsresande har identifierat två problem som hindrar 

beteendeförändringar bland västerländska turister. Det första uttrycker diskrepansen i turisters 

attityder och beteende, så kallat attityd-beteende-gap (attitude-behaviour gap). Med detta 

menas enkelt uttryckt att turister har förståelse för klimatförändringar, och vissa positiva 

attityder kring mer hållbara former av resande, men att man inte agerar utefter detta. Hares et 

al. (2010:472) har även beskrivit det som ett ”medvetenhet-attityd gap snarare än ett attityd-

beteende gap” [författarens översättning].  

Det andra problemet illustrerar det faktum att turister tenderar bete sig annorlunda ”borta” än 

”hemma”(contextual gap) (Ram et al.2013). Studier har visat att även om individer är relativt 

bekväma med att utföra miljömässiga beteenden i och runt hemmet, finns inga garantier att 

detta gäller i turismsammanhang, så som fritids- och nöjesresande. Särskilt uppmärksammat är 

problematiken med konsumtion av lågpris-flygresor (Barr et al. 2010).  Detta ”en semester är 

en semester” - problem (Barr et al. 2010:474) har även noterats inom exempelvis ekoturism. 

Trots mycket miljömedvetna turister är brukande av ohållbara transporter (flyg och bil) vanligt 

förekommande för resande till och kring destinationen (Folke et al. 2006; Wurzinger 2006).  

En på senare tid uppmärksammad gren av hållbar turism-forskning är fenomenet ”långsamt 

resande”,. Det saknas ännu en fullständig definition, men termen innebär en form av resande 

som är annorlunda än den konventionella. Fokus är ofta på ett mer långsamt resande, att resa 

kortare sträckor och att berika reseupplevelsen med att lokalt engagera sig i aktiviteter och 

kultur på destinationen. Inte sällan finns också en stor miljö- och hälsomedvetenhet bland 

resenärer som föredrar denna form av resande (Lumsdon & McGrath 2011). Indikatorer finns 

på att långsamt resande börjar etablera sig på resemarknaden i Europa (Euromonitor 

International 2007). Ett tecken på detta är de många reseorganisationer och hemsidor som dykt 

upp de senaste åren med inriktning på just slow travel (se Dickingson et al. 2010:284).  

När det gäller marknadsföring för hållbar turism och resande, har det forskats lite kring så kallat 

social marknadsföring (social marketing). Syftet med denna form av marknadsföring är att 

vägleda mot beteendeförändring genom att bidra med kunskap och övertygelse hos 

målgruppen. Social marknadsföring har likheter med traditionell kommersiell marknadsföring, 

men till skillnad från att sälja produkter och tjänster inriktar sig sociala marknadsförare på att 

försöka ”sälja in” förändringar i beteende. För att stimulera och bevara en beteendeförändring 

är kännedom om information och varumärken viktigt. Användning av positiva meddelanden 



5 
 

och ambassadörer som stimulans har visat sig öka självtilliten hos individer till att prova eller 

hålla kvar det önskade beteendet, och har haft en betydande inverkan på exempelvis hållbara 

transporter (Davies 2012). Olika verktyg och tekniker för social marknadsföring har visat sig 

ha mycket att erbjuda turistorganisationer som eftersträvar en mer hållbar profil på marknaden 

(Dinan 2000). Även så kallad selektiv marknadsföring, där vissa grupper av turister identifieras 

och marknadsföring inriktats mot dem, har föreslagits ha potential att främja hållbar turism 

(Dolnicar & Leisch 2008).  

En del forskning har även fokuserat på hur ny teknik interagerar med turism. Användning av 

sociala medier har ägnats uppmärksamhet, och konstaterats vara av stor betydelse för turismens 

konkurrenskraft (Leung et al. 2013) och turisters resebeslut (Hudson & Thal 2013). Dickingson 

et al. (2014) har undersökt hur smarta telefoner och appar kan tillämpas inom transport och 

turism och dess potential att underlätta för hållbart resande. Det har visats att turister som önskar 

väga in miljöpåverkan vid sina resebeslut stöter på flera informativa barriärer. Bland annat har 

användning av koldioxidräknare (tjänst som uppskattar ekologiskt fotavtryck) studerats, och 

det konstateras att de upplevs som svåranvända och opålitliga (Juvan & Dolnicar 2014).  

Vad som däremot inte har studerats, är hur media i form av exempelvis resemagasin, kan 

uppmuntra till hållbar turism. Forskning saknas kring hur texter och bilder om hållbar turism 

och resande framställs, och om de kan utgöra en källa för kunskap, intresse och positiva 

attityder bland turister. Denna uppsats försöker därför uppmärksamma och ge insikter i detta.  

 

2.1.2 Samhälle och identitet, livsstil och rörlighet 

Sociologer är överens om att människors identiteter blir allt mindre självklara. ”Ökad social 

och geografisk rörlighet, industriproduktionens omvandling samt mediesystemets kontinuerliga 

expansion” är några av de förklaringar som brukar anges (Jansson 2002:163). Det finns forskare 

som menar att exempelvis konsumtion och fritidsaktiviteter blir allt mer viktigt för vår identitet. 

Sociala klasstrukturer och genus har föreslagits spela en mindre roll idag än förr, sett till den 

totala identiteten (Jansson 2002:150). Många aspekter av identitet är sociala, och har sin rot i 

samhällets syn och normer. Identitet hänger samman med begreppet livsstil, som Giddens 

(1991:81) beskriver som vanemässiga handlingsmönster som är grunden i identitetsskapande. 

Livsstilen kan ses som en mekanism som både formar och uttrycker individens identitet 

(Jansson 2002:164). 

Värde- och maktstrukturer i samhället kan bidra till livsstilens och identitetens utformning både 

genom reella hinder och genom socialisation, exempelvis genom förmedling av normer och 

ideal (Jansson 2002:165). Detta kan i sin tur ha stort inflytande på mänskligt beteende, och 

därmed bidra till miljömässigt ohållbara transportmönster och vanor. En del betraktar resande 

som en del av en socialiseringsprocess (Baslington 2008; Shim et al. 2005). Exempelvis menar 

Baslington (2008) att attityder om transport är inbäddat i barndomen, för att mycket av barnens 

reseupplevelser börjar i hemmet. Vidare antyds att problemet med ohållbart resande (som 

bilberoende) egentligen är ett socialt problem. Media bidrar till denna socialiserings-process 

genom förmedlande av kunskap och symboliskt statusbyggande av exempelvis bil som 

transportmedel, menar Baslington (2008). För att uppnå livsstilar som inkluderar användande 

av hållbara transporter, finns behov av ett skifte i hur västerländska samhällen ser på livsstilar 

med hög grad av rörlighet och koldioxidutsläpp (Hibbert et al. 2013; Dickingson et al. 2011).  
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Idag premieras livsstilar som innefattar hög grad av rörlighet. En individs rörelsemönster är 

ofta förknippade med sociala nätverk och ens ställning i samhället. Att vara väl berest ses som 

ett tecken på framgång, och medför följaktligen status (Urry 2012; Dickingson et al. 2011). Det 

har visat sig att föräldrar ofta önskar sina barn ett aktivt resande, som ger positiv identitet åt 

föräldrarna (Urry 2012). Främst ses flygresande som något exklusivt, och har blivit en symbol 

för status och klass (Becken 2007). Inom flygindustrin kan detta härledas till 

marknadsföringsstrategier som användning av VIP-avdelningar för långväga turister och 

flygblad med retorik om belöningar, något som kan ses som en positiv identitetsmarkör 

(Gössling & Nilsson 2010). Det är vanligt att människor genom val av turismresande försöker 

att förstärka eller utveckla vissa identitetsmarkörer, en önskad identitet kan därför visa sig 

påverka deras beslut och beteende (Markus & Nurius 1986).  

 

Det har också forskats kring turisters uppfattningar om avstånd. Turister tror ofta att åka långt 

bort och till exotiska destinationer gör dem lyckligare, trots att det inte finns några övertygande 

bevis för det (Ram et al. 2013; Nawijn 2011). Angående lyckoforskning i kombination med 

semesterresande har det också intressant nog noteras att transporten till och från destinationen 

vanligtvis brukar frikopplas från lycka. Rörlighet i sig ses inte som en källa till lycka, utan 

snarare som något ”nödvändigt ont”. Det kan vara en förklaring till det attityd-beteende-gap 

som finns inom hållbar turism; turister känner i regel till de negativa miljöeffekterna av rörlighet 

men ignorerar detta för att kunna bevara sin lycka. Förmodligen är lyckoaspekten även drivande 

vid beslutsfattande om semesterresor, med utgångspunkten att nästa resa måste bli ”bättre” 

(längre bort, stanna längre, mer exotiskt) för att samma lycka ska kunna erhållas, enligt Ram et 

al. (2013). Burns och Bibblings (2009) har visat på att det även finns ett socialt tryck som får 

många att söka efter ”bättre” semestrar. Detta hör ihop med turisters motivationer för resande, 

som ofta innefattar behov av förnyelse och förändring. Även resenärernas tidigare erfarenheter 

eller ”turist-karriär” har studerats.  

Stoll-Kleemann, et al (2001) menar på att en ny självidentitet behövs för att människor i 

allmänhet ska kunna acceptera åtgärder som innebär utsläppsminskningar. Inom turism- och 

transportkontexter har forskning visat att detta inte kommer bli lätt att uppnå (Becken 2007). 

Det har dock föreslagits att det kan vara möjligt att introducera en motparts-identitet till hög 

rörlighet, där status istället skulle förknippas med hållbart resande. Alternativet är att en form 

av negativ identitet kan skapas, där en stämpel sätts på de som reser väldigt mycket (Hibbert et 

al. 2013). Konceptet slow travel kan tänkas kunna bidra till formande av dessa nya rese-

identiteter (Dickingson et al 2011).  

 

2.2 Teori 

2.2.1 Attityd- och beteendeteori              

Festinger’s Cognitive dissonance theory (1957:1ff)  är en av flera vanligt förekommande teorier 

om attityder och beteende inom psykologin. Teorin intresserar sig för den mänskliga tendensen 

för kognitiv dissonans. Detta innebär att individer försöker undvika motsägelser i sina attityder, 

beteenden och trossatser, eftersom motsägelser upplevs som obekväma. Det kan ta sig olika 

uttryck, men vanligt är användande av olika så kallade försvarsmekanismer. Barr et al. (2010) 

anser att kognitiv dissonans är vanligt vid turism-transporter, och att menar att problemet är 

större än för andra aspekter av beteende. Stoll- Kleemann et al. (2001) har observerat att vid 

samtal om konsekvenser av klimatförändringar var det mycket vanligt att deltagarna satte upp 

psykologiska hinder som försvar för att själva agera mer miljövänligt.  
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Ajzen’s Theory of planned behavior (Ajzen 1991) är en etablerad attitydteori med rötter i 

psykologin. Fokus är på hur individer gör val eller beslut som avser ett visst objekt eller 

situation (Stets & Biga 2003). Ajzens teori utgår ifrån att attityder, normer och upplevd kontroll 

inverkar på beteende. Teorin bygger på tidigare forskning av Ajzen och Fishbein (1975;1980 i 

Ajzen 1991), nämligen Theory of reasoned action. Attityder är en viktig orsak till beteende, 

och det anses inverka på beteende genom att inverka på intentioner. Personer antas uppträda på 

ett sådant sätt som de har för avsikt att göra. Avsikten med beteendet tros också vara att uppfylla 

förväntningar från människor som betyder mycket för en. Generellt kan sägas att ju starkare 

intentionen är att engagera sig i ett visst beteende, desto större sannolikhet att beteendet utförs. 

Villkoret är dock att personen ifråga själv kan bestämma om man vill utföra beteendet eller inte. 

(Ajzen 1991:181f).  

Teorin har kritiserats för att inte ta hänsyn till olika kontexter (Ram et al. 2013). Inom hållbar 

turismforskningen uppges teorin heller inte kunna förklara attityd-beteende gapet, eftersom den 

inte kan lösa motsägelsen mellan miljömedvetenhet och attityder som stödjer flygresande 

(ibid).  

Flera forskare har vidareutvecklat teorin, eftersom attityder och intentioner visat sig inte vara 

tillräckligt för att förstå människans beteende (se Stets & Biga 2003). Andra grundläggande 

teorier, som också vidareutvecklats, är Schwartz’s teorier om att beslutet att agera miljövänligt 

är ett resultat av en norm-aktiveringsprocess (moral norm-activation theory, theory of 

normative influences on altrustic behaviour (1973; 1977 refererad i Stern 2000). Stern et al. 

(1999 refererad i Stern 2000) har utifrån Schwartz utarbetat ett ramverk mer anpassat för 

miljöområdet, kallad värde-tro-norm teorin (value-belief-norm (VBN) theory of 

environmentalism). Teorin anger en hierarki av värden, miljömässiga trossatser och personliga 

normer som förklaring till miljövänligt beteende. Altruistiska och biosfäriska värden 

tillsammans med kunskaper om människans ohållbara påverkan på miljön, antas kunna aktivera 

personliga normer som influerar till ett miljövänligt beteende.  

Identity theory, identitetsteori, är ofta i fokus när beteendeförändringar studeras inom 

sociologin. Identitet är en uppsättning av betydelser, eller mening, knutna till en själv, och 

fungerar som en referens för vägledning av vårt beteende i situationer (Stets & Biga 2003: 401). 

Fokus är ofta på konstruktionen av ”en själv” i förhållande till andra i samhället (Hibbert et al. 

2013). Identitetsteori, till skillnad från attitydteori, fokuserar inte bara på individen utan även 

på samhälleliga och sociala strukturer. Stets och Biga (2003: 399) menar på att detta bidrar till 

att ett bredare spektrum av beteende kan studeras. Enligt identitetsteori är val av identitet 

inbäddat i sociala strukturer, och menar att individer idag har, och väljer, flera identiteter därför 

att vi rör oss i många sociala sammanhang (ibid). Det handlar ”inte bara om hur vi vill agera 

utan om vem vi vill vara” (Giddens 1991: 81). Turism kan ses som en plattform där olika 

identiteter kan få komma till uttryck. En turist kan exempelvis välja en specifik typ av semester 

för att försöka spegla de normer som finns i den grupp de vill tillhöra (Hibbert et al. 2013). Ofta 

handlar det om att genom resande ”hitta sig själv”(Bagnoli 2009), bevara, utforska eller lösgöra 

sig från en viss identitet (Bond & Falk 2013) eller att förändras som människa (Noy 2004). Ett 

annat motiv kan vara att finna ”möjliga jag” (possible selves). Bilden av möjliga jag inträffar 

när individer överväger deras förmågor och framtid (Markus & Nurius 1986). Tre typer av 

möjliga jag brukar nämnas; de jag vi skulle vilja bli, de jag som vi kan bli samt de jag vi är 

rädda för att bli. Dessa kan vara en utlösande faktor för resande och inverka på vårt 

turistbeteende (ibid). 
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Inte sällan har vi flera identiteter och självkoncept, som kan komma i konflikt med varandra 

men då användas för att rättfärdiga vissa beteenden. Det har lyfts fram som en tänkbar 

förklaring till varför turister tenderar att vara mer miljövänliga ”hemma” än ”borta”. De olika 

identiteterna föreslås ingå i olika hierarkier, där vissa får företräde oftare än andra (Stets & Biga 

2003:404). Ett exempel är att framhäva flygresande som nödvändigt för att upprätthålla 

familjeband (Hibbert et al 2013). En vanlig identitet är just ”familjeidentitet”, där relationer och 

känsla av att vara tillsammans eller del av ett kollektiv ofta är centralt (ibid). Familj utgör också, 

tillsammans med vänner, kollegor eller andra referensgrupper, något som brukar kallas för 

”betydelsefulla andra” (significant others). Gemensamt för dessa är att de har stort inflytande i 

en persons liv och någon form av känslomässigt band till denne (Anderson & Chen 2002:619). 

De kan inverka på en persons beteende genom att styra motiv och standarder som måste 

förhållas till. 

Identitet är följaktligen viktigt inom turismforskningen. För många spelar våra semestrar en 

central roll i vilka vi är (Hibbert et al. 2013). Att förstå identitet kan ge förklaringar till turisters 

konsumentbeteenden, menar Desforges (2000) liksom Bond och Falk (2013).  

 

2.2.2 Media och kommunikationsteori 

Ett perspektiv på mediekultur är att det handlar om ”den betydelse medier har för människors 

livsstilar, hur människors vardagliga meningsskapande influeras av medier” (Jansson 2002:37). 

Miljömedvetenhet kommer ursprungligen från utbildning, rörliga bilder eller skriven media och 

jämförelser mellan olika psykiska och fysiska omgivningar som görs genom resande, enligt 

Gössling (2002:297). Miljöattityder uttrycks på individnivå men de skapas och formas i en unik 

social kontext (Ahern 2012). Nedan beskrivs några teorier som behandlar medias roll i 

formande av (miljö)attityder.  

Inglehart’s materialist-postmoderalist value shift thesis (1977) ser utvecklingen av media som 

positiv för att främja miljövänliga värden. Förändringar inom kulturer på systemnivå 

(exempelvis ökad ekonomisk utveckling, stigande utbildningsnivåer och expansion av 

massmedia) leder till ökad individualisering och ökade behov av tillhörighet och 

självförverkligande (1977:5). Det påstås att när länder blir rikare får en större andel av 

befolkningen post-moderna värden, som innebär att fler känner ett ansvar för miljön (Franzen 

2003). Trots en del empiriska bevis som stödjer teorin finns kritik, framför allt mot den att den 

skulle vara universell (se Ahern 2012). Dunlap & York (2008) kritiserar teorins samband mellan 

rikedom och grad av miljöoro. De menar att teorin kan vara en del av förklaringen till 

uppkomsten av miljörörelser i USA och Europa, men att den är otillräcklig för att förklara 

miljöaktivism och miljövärderingar i andra regioner (2008:551). På nationell nivå har dock 

teorin delvis kunnat bekräftas genom studier, bland annat genom att titta på effekter av politisk 

frihet och pressfrihet i förhållande till miljöpolicys och miljövård (Barrett & Graddy 2000; 

Tjernstrom & Tietenberg 2008; Zahran et al. 2007).  

Det finns också studier som visar på att sambandet mellan media och miljöoro inte är helt linjärt. 

Medan Paek och Zhongdan (2004) visat att överflödig västerländsk reklam och media i Kina 

lett till en mer utbredd acceptans för konsumtion, antyder Strong (1996) att tillgång till mer 

information som konsument bidrar till mer etiskt och miljövänligt handlande i Storbritannien. 

En slutsats dragen av Ahern (2012) är att ytterligare information via media kan förknippas med 
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lägre nivåer av miljövårdande i låg-informationsländer medan nivåerna tenderar att istället bli 

högre i hög-informationsländer.  

Gerbner’s cultivation theory (Gerbner et al. 1986 refererad i Ahern 2012), ser till skillnad från 

Inglehart negativt på medias roll i förhållande till miljövänliga attityder och värden. Gerbner är 

av åsikten att media uppmuntrar till konsumtionstendenser, som strider mot miljövänlighet. 

Gerbner har under sitt verksamma yrkesliv utforskat massmedias roll i samhället ur ett kulturellt 

perspektiv på kommunikation (Soukup 2012). Av intresse har varit hur medierna på längre sikt 

formar människors världsbild. Media anses bidra till föreställningar om vad som är normalt och 

inte i samhället (Jansson 2002:47). Gerbner menar att massmedia formar de intellektuella och 

kulturella omgivningarna vi rör oss i, och understryker mediernas makt i att välja vilka historier 

som berättas. Historieberättandet är inte som förr utan är idag ”industrialiserat”: 

For the first time in human history a child is born into a home in which television is on for an average of                

about seven hours a day. And for the first time in human history most of the stories about people, life, and 

values are told not by parents,schools, churches, or others in the community who have something to tell, but 

by a group of distant conglomerates that have something to sell. (Morgan 2012:1 refererad i Soukup 

2012:37) 

 

 I Gerbners forskning har bland annat hans metodik vid analys av medieinnehåll lyfts fram, där 

han betonar ideologin bakom texter och hur meddelanden uttrycks i system (Soukup 2012). 

Kring detta har han även studerat fenomenet ”mainstreaming”, hur grupper rör sig mot eller 

bort från kulturella idéströmningar och hur detta överensstämmer med medieanvändning 

(Morgan 2012: 99ff refererad i Soukup 2012:38). Det ska dock nämnas att mycket av den media 

Gerbner studerade används inte i samma utsträckning idag, detta förklaras naturligtvis av 

mediebranschens ständiga utveckling (Gandy Jr 2012).  

 

Agenda-setting theory är en teoretiska strömning som kan ses som en variant på Gerbners 

kultivationsteori, men kan sägas fokusera mer på kortsiktiga media-effekter. Teorin, som brukar 

företrädas av McCombs & Shaw (1972) uppmärksammar medias makt i att bestämma den 

mediala dagordningen, främst inom politik. Media antas ha stora möjligheter att bestämma 

vilka ämnen och händelser som ska vara aktuella och viktiga under en viss tid. Det handlar då 

om mediernas effekt att ”bestämma om vilka frågor människor ska ha åsikter om, snarare än 

om vad de ska tycka” (Jansson 2002:47f). Teorin menar på ämnen som uppkommer på den 

publika agendan, till stor del har sitt ursprung i mediala agendor. Medias olika funktioner är av 

intresse, exempelvis dess funktion att tilldela status till olika ämnen, personer, organisationer 

eller sociala rörelser samt genomdrivande av sociala normer. Aspekter av agendasättande, som 

hur nyheter upprepas, framträds och gestaltas i kontexter är också relevant för teorin (se 

Laughey 2007:21ff). Forskning om betydelse och effekter av gestaltning (framing effects) har 

bland annat kommit fram till att berättande texter i nyhetsmedia har större potential att inverka 

på människors attityder och kognitiva reaktioner än informativa artiklar, särskilt inom 

miljöområdet (Shen et al. 2014).  
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3. METOD OCH MATERIAL 

I studien används två metoder, innehållsanalys (kvalitativ) och enkät (kvantitativ). Att använda 

sig av mer än en metod har sin fördel i att fler aspekter på problemet kan belysas. Eliasson 

(2006:31) anger att ”kombinera olika metoder, så att de täcker in olika infallsvinklar och tillför 

undersökningen olika slags information, kallas för triangulering och ger ofta en mer fullständig 

bild än vad en enda metod gör”. Andra benämningar är metodintegration och 

metodtriangulering (Olsson & Sörensen 2011:96f). Uppsatsens kvalitativa del kan sägas bidra 

med kunskaper om egenskaper, innehåll och karaktär, medan det kvantitativa ger inblick i 

omfattning, fördelning och jämförelser mellan grupper (ibid). Innehållsanalysen ger således 

arbetet en bred grund som kompletteras med en riktad enkätundersökning. Tanken är sedan att 

de båda metodernas resultat ska förenas och mynna ut i ny kunskap på området. 

 

3.1 Innehållsanalys  

3.1.1 Innehållsanalys som metod  

Innehållsanalys, som är en vanlig form av dokumentanalys, har fördelen att den är flexibel då 

den kan användas i många sammanhang (Bryman 2012:304f). Varför innehållsanalys i denna 

studie valdes som metod för att studera texter och bilder i magasin, är just därför att metoden 

kan tillämpas brett, den är inte knuten till en viss typ av dokument. Innehållsanalys kan 

kritiseras utifrån dess urval och författarens (o)medvetna ställningstaganden vid analys. Att 

tillvägagångssättet inte alltid är transparent kan också vara ett problem. För redogörelse om hur 

dessa svagheter har hanteras hänvisas till avsnitt 3.1.4. 

Att analysera innehåll i dokument, som alltså kan vara olika typer av skrivna texter och bilder 

(Prior 2003), kan göras kvantitativt, men också genom kvalitativ metod. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011: 106ff) syftar kvalitativa metoder på forskningsprocedurer som ger beskrivande 

data – människans egna skrivna eller talade ord och observerbara beteenden. Med ett kvalitativt 

arbetssätt är syftet att karaktärisera något, och systematisera kunskap om ett fenomen (ibid). 

Ofta eftersträvas en helhetsförståelse av problemet eller företeelsen, handlingar anses endast 

kunna förstås om de ses i sitt sammanhang(Olsson & Sörensen 2011:100ff). 

Innehållsanalys används för att vetenskapligt analysera dokument, och fokuserar på 

kommunikationsinnehåll. Analysen försöker relatera kommunikationsinnehållet till historisk 

utveckling, mänskligt beteende och social organisation. Innehållsanalysen är också avsedd att 

sättas in i ett teoretiskt sammanhang (Olsson & Sörensen 2011:210). Medan en kvantitativ 

ansats (manifest) främst fokuserar på att systematiskt räkna ord och förbestämda kategorier 

genom användning av strikta kodningskriterier och manualer (Bryman 2012), är en kvalitativ 

ansats (latent) ute efter att tolka vad materialet handlar om, vad som ligger bakom orden (Olsson 

& Sörenssen 2011:209f). Varför en kvalitativ ansats på innehållsanalys har valts i den här 

studien är för att ge analysen mer djup och förstå meningen i den kontext som texterna och 

bilderna förekommer i. Författarens tolkning är därmed central i analysen. 
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3.1.2 Genomförande 

De dokument som ingått i innehållsanalysen har varit texter och bilder i rese- och 

livsstilsmagasin, som haft kopplingar till hållbart semesterresande (se 3.1.3 Urval och Bilaga 

3). Insamling av detta material har gjorts genom en systematisk genomgång av valda magasin, 

från pärm till pärm.  

Som nämnt ovan är tillvägagångssättet vid en kvalitativ innehållsanalys inte lika strukturerad 

och förutbestämd som vid en kvantitativ tillämpning, men viss redogörelse kan ändå göras för 

analysens utgångspunkter. Fokus i analysen är kommunikationsinnehållet. Det kan enligt Silva 

(2012:144) vara vad som sägs, hur ett visst argument, idé eller koncept utvecklats, vad som inte 

sägs, den retoriska inställningen samt hur ämnen är organiserade.  

Olsson och Sörensen (2011:144) anser att studera berättelser i ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv innebär att undersöka hur berättelsen fokuserar på olika aspekter, t.ex. 

 hur händelser representeras 

 hur berättelsen byggs upp med hjälp av kulturella element 

 hur berättandet organiseras som en social aktivitet 

 hur berättelsen utgör en form för att förmedla och formulera kunskaper och erfarenheter 

 vad berättaren gör med hjälp av berättelsen.  

Händelser kan här utgöras av reseupplevelser eller olika trender. Berättelserna i texterna kan 

vara personliga skildringar eller ha syfte att informera. Berättaren är i det här fallet de skribenter 

i rese- och livsmagasinen som författat texterna. Av intresse i analysen är hur skribenterna 

förhåller sig till olika aspekter som transportval, miljömedvetenhet och framtidens resande. För 

bilder i samband med texter fokuseras bildernas konkreta innehåll samt hur de relaterar till 

texterna och sammanhanget. Som stöd för analys av bilder har råd av Thelander (2000) används. 

Vid innehållsanalyser av dokument kan det också vara relevant att uppskatta deras kvalitet. 

Silva (2012:147) anger följande kriterier för kvalitetsbedömning av dokument; 

 Autencitet 

 Trovärdighet 

 Representativitet 

 Mening 

Av dessa är de två sistnämnda av intresse för denna innehållsanalys. Representativitet handlar 

om hur typiskt dokumentet är. Reflektioner kan göras kring hur en händelse tolkas och 

dominerar genom exkludering av andra. Mening refererar till klarhet och begriplighet. Det 

handlar om tolkning av social kontext, variation av ord och förändringar i mening. Mening kan 

ses genom dess innehåll, dess avsikt och hur mening mottas (ibid).  

Utifrån ovanstående aspekter har innehållsanalysens resultat bearbetas och analyseras 

tematiskt. Tematisk analys är en generell kvalitativ analysmetod som går ut på att identifiera 

och analysera teman eller mönster i data. Genom att identifiera olika analysenheter och dess 

ämnen som diskuteras, kan enheterna kodas utefter variabler som relevans och mening. 

Återkommande ord, fraser och ämnen är av intresse (Kawulich & Holland 2012:231ff). Olsson 

& Sörensen (2011:160) talar om meningskoncentrering, som den enklaste formen av 

textbearbetning. Meningsbärande enheter letas då fram och långa meningar eller stycken 
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minimeras till minsta möjliga antal ord, utan att innebörden förloras. Enheterna sammanförs 

sedan till kategorier, eller teman, på lämpligt sätt. För att stärka kategoriernas relevans används 

i studien citat från de analyserade dokumenten, som speglar och stödjer kategoriernas innehåll. 

Den analytiska processen med kodning och identifiering av teman utgörs också av konstant 

jämförelse mellan ”nya” och ”gamla” koder, samt undersökning av likheter och olikheter. Detta 

är en vanligt förekommande metodik vid användning av tematisk analys (Kawulich & Holland 

2012:231ff; Olsson & Sörensen 2011:131).  

 

3.1.3 Urval  

Vid val av magasin att studera övervägdes dess potential att innehålla de dokument (texter och 

bilder) som är av intresse – det vill säga skildringar av hållbart och ohållbart semesterresande. 

Det bedömdes som troligt att texter och bilder med kopplingar till (o)hållbart resande kunde 

finnas i resemagasin respektive livsstilsmagasin, med inriktning mot miljö eller hållbarhet. 

Därför valdes två magasin vardera ur dessa båda kategorier. Tidskrifterna Vagabond och RES 

är de största svenska tidskrifterna inom resande, och är därför intressantast att studera då de kan 

tänkas nå ut till många. Camino och Effekt är två hållbarhets- och samhällsmagasin som också 

har relativt god spridning. Med tanke på studiens aktualitet valdes de magasin som ligger 

närmast i tiden. Då Camino och Effekt endast funnits i sex, respektive fem år, var tanken att 

samtliga utkomna nummer skulle ingå i analysen. Tillträde saknades dock för de tidigast 

utkomna numren, och de fick därför uteslutas. För Camino analyserades magasinen mellan 

2009-2013 och för Effekt åren 2011-2013. För Vagabond och RES begränsades 

datainsamlingen till de fyra senaste åren (2010-2013). Förteckning över de texter som ingick i 

analysen finns i Bilaga 3. 

Från början var tanken att endast inkludera längre personligt skrivna resereportage, där fokus 

var på hur utländska resmål skildras med avseende på transporten till destinationen (förutsatt 

att transporten ej är flyg eller bil). Då detta urval visade sig vara för snävt, utvidgades urvalet 

till att innefatta alla typer av texter (nyheter, notiser, reportage..) och även bilder. Texterna och 

bilderna har gemensamt att de skildrar hållbar/alternativ turism, miljöpåverkan, 

transportmöjligheter och hinder samt personliga attityder och tankar kring detta. 

 

3.1.4 Undersökningskvalitet 

Inom kvalitativ forskning är det viktigt att forskaren är medveten om, och kan redogöra för, sin 

egen förförståelse. Den utgörs av forskarens kunskap, det vill säga dennes föreställning eller 

erfarenhet inom det område som ska undersökas (Olsson & Sörensen 2011: 100f). I detta fall 

har författaren ett kritiskt förhållningssätt till, och personligt intresse kring, olika aspekter av 

studiens forskningsområde. I och med bakgrund inom miljövetenskapliga studier kan 

författaren naturligtvis uppfatta och tolka material utifrån ett perspektiv som är annorlunda än 

forskare inom andra områden. Medvetenhet finns om detta, men det kan inte uteslutas att 

resultatens sakinnehåll och objektivitet kan påverkas. Det skall också nämnas att forskarens 

förståelse ständigt förändras i tolkningsprocessen.  

Inom kvalitativ forskning brukar begreppet tillförlitlighet (trustworthness) användas som 

alternativ till reliabilitet och validitet, som främst förekommer inom kvantitativ forskning. I 
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begreppet brukar följande kriterier ingå: trovärdighet, överförbarhet, beroende och bekräftande 

(confirmability) (Bryman 2012:389ff). Hänsyn har försökt tas till att uppfylla dessa kriterier, 

även om det får medges att mer hade kunnat göras. Beträffande överförbarhet (eller reliabilitet) 

kan sägas att en förteckning av de texter som ingått i analysen finns i bilaga 3, vilket ökar 

transparensen och möjligheten att återupprepa studien. När det gäller generaliserbarhet är detta 

ofta ett problem inom kvalitativa undersökningar, eftersom mängden dokument, intervjuer eller 

observationer ofta är få och urvalen subjektiva. Men syftet med kvalitativa undersökningar är 

sällan att generalisera till en population, utan att söka en djupare förståelse för ett visst fenomen 

i sin kontext, och ge värdefulla inblickar i just det teoretiska området (Bryman 2012:406). 

Därför bedöms det som mindre relevant att resultaten i denna studie inte kan generaliseras i 

någon högre grad. 

 

3.2 Enkät 

3.2.1 Enkät som metod   

Enkät är i grunden en kvantitativ metod, men kan ha mer eller mindre kvalitativa inslag. Olsson 

och Sörensen (2011:109) delar in kvantitativ forskning i två typer, deskriptiv (beskrivande) och 

explanativ (förklarande eller experimentell). I denna studie är undersökningen av deskriptiv 

karaktär, och avser att beskriva en viss population vid ett visst tillfälle, genom användning av 

enkät.  

Enkät är en av flera metoder som kan användas för att få information om människors attityder, 

beteenden och kunskaper (Ejlertsson 2005:7). Enkät som metod har flera fördelar, bland annat 

att det är tids- och kostnadseffektivt. Dessa aspekter har varit viktiga i denna studie, då tid och 

resurser varit begränsade. Det har varit särskilt lämpligt att använda sig av en internetbaserad 

enkät, då denna kunnat göras i ett program som underlättat administrering. En webbenkät, som 

dessutom har distribuerats via sociala medier, har potentialen att nå många respondenter. Vid 

webbenkät kan respondenterna i lugn och ro fundera på och överväga både frågor som 

svarsalternativ. Samtidigt elimineras också den så kallade ”intervjuareffekten” 1, som annars 

kan vara problematisk (Ejlertsson 2005:11ff).  

Enkät som metod innebär också en del nackdelar. En aspekt är att antalet frågor som kan ställas 

är begränsat. Det finns i regel ingen möjlighet till fördjupning i form av kompletterande frågor, 

med undantag för viss användning av öppna frågor eller kommentatorsfält. Det finns också en 

risk för missförstånd. Eftersom ingen kontakt sker med respondenterna saknas vetskap om 

frågorna har uppfattats på rätt sätt (Eljertsson 2005). Ingen garanti finns heller för att ”rätt” 

person har besvarat enkäten, då ingen kontroll av detta kan göras (Bryman 2012:234). Dock 

kan sannolikheten för det sistnämnda tänkas öka, i och med målgruppen anses vara väl 

representerad på det sociala mediet där enkäten distribuerats (särskilt bland studenter) (Ljepava 

et al. 2013:1602f). 

 

 

                                                           
1 Intervjuareffekten innebär att respondenter vid en intervju påverkas av intervjuaren och dennes sätt att ställa 
frågor och följdfrågor, och därmed kan tänkas svara på ett visst sätt (ibland omedvetet). 
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3.2.2 Genomförande  

Webbenkäten har skapats och bearbetas i enkätverktyget Survey & Report. Verktyget valdes 

eftersom det var enkelt att tillgå, och bra möjligheter fanns till variation av frågetyper och 

svarsalternativ. Ytterligare en anledning var att verktyget erbjöd direkt sammanställning av 

enkätdata, vilket spar värdefull tid.  

Enkätens syfte är att undersöka ungas medievanor kring hållbart resande samt deras kunskaper, 

attityder och vanor om detta. Formuläret innehåller 19 frågor samt en del tillhörande följdfrågor 

som är beroende av vilka alternativ som väljs för den aktuella frågan. Flera av dessa följdfrågor 

är så kallade öppna frågor med kommentatorsfält, där respondenten själv kan formulera sitt svar 

och ta upp det hen tycker är viktigt (Eliasson 2006:37). Förutom att ge enkäten kvalitativa 

inslag, bidrar också dessa öppna frågor till att risken för missförstånd minskar (Ejlertsson 2005).  

Enkäten utformades efter olika teman med koppling till syftet, så som rese- och medievanor, 

attityder om semesterresande, transporter och miljöpåverkan, kunskaper om alternativ turism 

etc. För attitydfrågorna har ”Likert-skalan” används, vilket är en känd och beprövad 

attitydskala, där respondenten uppmanas instämma eller ta avstånd ifrån olika påståenden 

(Eljertsson 2005:91). Som hjälp vid utformning av frågorna har också tidigare forskning 

studerats, vilket är en fördel utifrån ett kvalitetsperspektiv (Eljertsson 2005:8). Mallen för 

enkätfrågorna finns i bilaga 1. 

Enkäten distribuerades via det sociala mediet Facebook, vilket ansågs vara en lämplig kanal 

med avseende på målgruppen (se 3.1.3 om urval) och tillgång till begränsad tid och resurser. 

Enkätens lades upp på författarens profilsida samt delades till ett antal utvalda nyckelpersoner, 

som uppmuntrades att sprida vidare enkäten till lämpliga personer i sina nätverk. 

Tillvägagångssättet kallas för snöbollseffekten, se mer i nästa avsnitt om urval.  

Redovisningen av enkätdata skedde genom användning av Survey & Reports rapportfunktion, 

som sammanställer enkätsvaren fråga för fråga och presenterar data i form av diagram och 

tabeller. Svaren på de öppna frågorna har sorteras in i olika teman, i enlighet med tematisk 

analys. 

 

3.2.3 Urval    

Målgruppen för enkätundersökningen var ungdomar och unga vuxna i åldrarna 18- 30 år, som 

”gillar att resa”. Det sistnämnda kriteriet har tyvärr ingen bestämd definition, men avsikten är 

att inkludera de unga som har en viss vana att resa utomlands. Angående ålderskriteriet valdes 

18 år som minimum med tanke på att man i Sverige då betraktas som myndig, och 30 år 

eftersom det kan vara intressant att studera de som med några år har passerat ”ungdomspriser” 

vid resande (t.ex rabatt på Interrail-kort, som gäller t.o.m. 26 år). Det är också troligt att de som 

är upp mot 30 år även har större inkomster än de som är runt 20, vilket är av relevans och 

intresse här. De över 30 år ingår i gruppen vuxna, som i denna studie har exkluderats därför att 

ungdomar, till skillnad från vuxna, tenderar att ha en högre miljömedvetenhet och större 

möjlighet att inverka på framtidens resande.  

Eftersom populationen (målgruppen) är svår och tidskrävande att få tag på i sin helhet, måste 

någon form av stickprov göras. Vid enkätundersökningar är rekommendationen att stickprovet 

ska vara representativt för populationen, och därmed baserat på ett så kallat obundet 
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slumpmässigt urval2 (Ejlertsson 2005:18f). I denna studie har detta av strategiska skäl inte 

kunnat göras, utan istället har ett subjektivt urval gjorts av typen snöbollsurval. Snöbollsurval 

har bedömts som en användbar strategi, när slumpmässigt urval ej är möjligt att genomföra 

(Bryman 2012:424). Urvalet bygger på identifiering av ett antal personer som uppskattas vara 

välinformerade och lämpliga för det som ska undersökas (Eliasson 2006). Dessa personer 

identifierar i sin tur personer i sina nätverk som passar för ändamålet, och på så sätt sker en 

form av spridningseffekt som ger möjligheter för ett stort undersökningsunderlag (Bryman 

2012:424).  

Den främsta nackdelen med denna typ av urval är risken att de deltagande personerna 

systematiskt avviker från populationen. Urvalet blir då skevt och möjligheterna att göra 

generaliseringar minskar (Olsson & Sörensen 2011:115). Men även vid sannolikhetsbaserade 

urval kan problem med skevhet förekomma, och svårigheter uppstå att generalisera en hel 

population (Bryman 2012). När det gäller urval av populationer på internet och användande av 

sociala medier, finns det inom metodforskningen ännu väldigt lite vägledning, och de 

tillvägagångssätt som anges kräver ofta en hög kostnad och kompetensnivå (Bryman 

2012:673).  

 

3.2.4 Undersökningskvalitet 

Validitet svarar på följande fråga ”Kan vi räkna med att undersökningen är giltig – att den 

verkligen mäter det vi vill att den ska mäta?”(Eliasson 2006:16). Frågor med hög validitet har 

enligt Ejlertsson (2005:99) inget eller litet systematiskt fel. Validiteten bedöms utifrån syftet 

med frågorna, och dess koppling till den teoretiska basen. I idealfallet ska de teoretiska 

definitionerna stämma överens med de operationella definitionerna av frågornas begrepp, alltså 

de som visar hur det är tänkt att begreppen ska mätas (Eliasson 2006). Detta är svårt, eftersom 

det bygger på att nästan likadana enkätstudier ska ha gjorts tidigare, som dessutom har god 

teoretisk förankring. I denna studie har försök i alla fall gjort med att få definitionerna att närma 

sig varandra, genom att studera tidigare forskning på området. En pilotstudie av enkäten har 

också gjorts, med syftet att minska risken för att frågor missförstås och därmed öka validiteten.  

Eftersom enkäten innehåller frågor som berör attityder, kunskaper och vanor kring resande och 

miljöpåverkan, finns risk för förekomst av önskvärda svar, det vill säga, att respondenterna 

svarar utefter vad som anses ”acceptabelt” och därmed tenderar över- eller underskatta sina 

svar. Då undersökningen sanningshalt är viktigt för trovärdigheten (Eliasson 2006:16), har 

hänsyn tagit till denna risk vid beaktandet av enkätens resultat. 

Reliabilitet besvarar frågan ”Kan vi lita på att undersökningen ger samma resultat, om vi 

upprepar den under så likartade förhållanden som möjligt?” (Eliasson 2006:14). Om enkätens 

frågor har hög reliabilitet är det slumpmässiga felet litet (Ejlertsson 2005:99ff). Eliasson (2006) 

föreslår att reliabiliteten kan ökas genom att undersökningen förbereds väl, exempelvis genom 

formulering av klara och tydliga instruktioner. Ett annat råd är att ”mäta” variablerna på flera 

sätt, genom att ställa flera olika enkätfrågor för att mäta samma variabel. Dessa råd har tagits i 

beaktande vid utformningen av studiens enkät.  

                                                           
2 Obundet slumpmässigt urval innebär att varje individ har lika stor chans att komma med i undersökningen 
(Ejlertsson 2005:19). 
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Generaliserbarhet handlar om i vilken grad generaliseringar kan göras utifrån studiens resultat.                                                                                                                              

Då enkätens urval inte är slumpmässigt, kan inte generaliseringar göras till populationen som 

helhet. Som framgått är populationen heller inte lätt att definiera. Mot denna svaghet kan 

argumenteras att den information studien ändå ger är att föredra framför ingen alls, särskilt med 

tanke på att kunskap och förståelse för beteende och attityder bland internetanvändare för 

närvarande i princip saknas (Bryman 2012:674).  

Bortfall är den enskilt viktigaste parametern på undersökningskvalitet i en enkätstudie 

(Eljertsson 2005). Graden av bortfall kan minimeras genom väl utarbetade frågor (ibid). På 

grund av att enkäten publicerats offentligt via sociala medier, är det omöjligt att veta enkätens 

svarsfrekvens, då storleken på populationen är okänd (Bryman 2012:674). Det går därför inte 

att redogöra för hur många som inte svarat (externt bortfall). 

Angående internt bortfall (bortfall på vissa frågor) förekom detta på en knapp tredjedel av 

enkätens frågor, främst matrisfrågorna. Det interna bortfallet varierade mellan + 15 % till – 3 

%. Dock var det typiska bortfallet endast på + 1,5 %, vilket innebär att en person angett två 

alternativ istället för ett på frågan (se Bilaga 2). Eftersom det typiska bortfallet är så pass litet 

bedöms det inte nämnvärt påverka enkätens resultat.  

 

3.2.5 Etiska aspekter 

Denna studie innefattar inget forskningsområde som kräver prövning enligt etiklagen (SFS 

2003:460). Ejlertsson (2005:29f) rekommenderar dock att det ”vid planering av en 

enkätundersökning, oberoende av om det gäller forskning, en studerandeuppsats eller något 

annat ändamål, bör speciellt beaktas de fyra krav som preciseras i Vetenskapsrådets 

(www.vr.se) forskningsetiska principer”.  Hänsyn har därför tagit till dessa principer, enligt 

följande:  

 Informationskravet. De aktuella deltagarna har informeras om studiens syfte, samt att 

medverkan varit frivilligt. 

 Samtyckeskravet. Det har varit upp till deltagarna själva att bestämma över sin 

medverkan. 

 Konfidentialitetskravet. Deltagarna har ej kunnat pekas ut, personuppgifter har varit 

oåtkomliga för obehöriga, med hänsyn till Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

 Nyttjandekravet. De uppgifter som lämnats har använts i det sammanhang de varit 

avsedda att användas.    

 

3.3 Kritisk reflektion om metoder 

De valda metoderna bedöms som relevanta utifrån studiens karaktär och frågeställningar. 

Dock hade enkäten kunnat göras och distribuerats efter att innehållsanalysen genomförts. 

Resultaten från de båda metoderna hade då blivit mer sammansvetsat och den röda tråden 

tydligare. Tillvägagångssättet för innehållsanalysen kan uppfattas som något oklar, men 

samtidigt är det en del av kvalitativ forskningsmetodik. Möjligen hade även enkätens frågor 

kunnat vara mer teoretiskt förankrade, vilket hade uppvägt en del av författarens bristande 

erfarenhet på området.  

http://www.vr.se/
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4. RESULTAT 

4.1 Analys av texter och bilder om hållbart och ohållbart resande  

Nedan redovisas resultatet från innehållsanalysen. För att underlätta läsningen har referenser 

till de analyserade texterna betecknats med en siffra. Förteckning över samtliga texter som 

ingått i analysen finns i bilaga 3. När hänvisning görs till ”resemagasinen” avses tidskrifterna 

Vagabond och RES. Med ”livsstilsmagasinen” menas Camino och Effekt. Sammanlagt 

analyserades 78 stycken texter, varav 58 av dessa kommer från resemagasinen.  

 

4.1.1 Syn på livsstil och rörlighet 

Uppfattningar om turism och resande i förhållande till livsstil är ett återkommande tema. För 

detta tema kan summeras att en livsstil med mycket resande ofta ses som eftersträvansvärd, och 

sällan kritiseras av förespråkarna. En tydlig skillnad finns dock mellan texterna, som kan 

härledas till magasinens ursprung. Nedan exemplifieras hur detta ter sig.  

I resemagasinen framförs positiva aspekter med hög grad av rörlighet av såväl chefredaktörer, 

redaktörer och krönikörer. Exempelvis att personen i fråga radar upp senaste besökta resmål 

(14;33) eller poängterar att man nu varit i (flugit till) Indien för 29:e gången (23); 

Mitt reseår har varit hektiskt. Sedan förra sommaren har jag hunnit med USA, Israel, Stavanger, Wien, Rom, 

Amsterdam, Zambia och Zimbabwe, Kreta, Namibia och hamnstaden Patras på grekiska fastlandet. Inom 

kort blir det USA igen, sedan Greklands öar och i höst bär det av till Belgrad i Serbien. Tre av resorna jag 

hittills gjort har varit av det längre slaget. De övriga är weekendresor. 2012 är mitt stora weekendår (33).  

Att som förälder ha rest mycket med sina barn i småbarnsåldern framställs som positivt; ”Klart 

du ska resa med bebisen”(57), ”..ingen är nog gladare för det än min dotter. Melina har blivit 

en världsvan liten dam” (14). Efter en åtta månaders jorden-runt-resa sammanfattar en familjs 

femåring sina intryck i följande repliker; ”- När ska vi fara igen, mamma? – Jag vill åka om tre 

dar! – Nej, [ jag vill åka] längre bort! – Och så ska jag bli en sån som sköter om hotell” (26). 

De medverkande i livsstilsmagasinen framhäver istället reflektioner som innebär ett 

avståndstagande från ett aktivt resande. Angående att resa med barn och dra ner på flygresande 

uttalar sig en kvinna: ”Jag är övertygad om att mina barn skulle ha det lika bra på en dansk 

sandstrand om det kniper” (77). En yngre man som åkte till New York med fraktfartyg funderar; 

” En längre resa kanske är något man bara ska göra några gånger i livet” (8). En annan resenär 

som avstått från att flyga berättar att han ”.. lockades av tanken på en resa som var mer 

avstressad, och som inte innebar att man flängde runt jorden med flygplan”(4). Resande på 

alternativt sätt har också delvis betraktats som ”.. en avvänjningsperiod från i-landslivsstilen” 

(4). Perspektiv på hur teknologins fysiska hastighet påverkar hela samhället har också framhålls 

(dock inom Sverige). ”Det som rör sig snabbt hamnar i överläge och tillåts dominera det som 

rör sig långsamt”. Detta anses få konsekvenser för samhällsplanering, som att motorvägar 

prioriteras framför cykelbanor och byggande av nya flygplatser framför satsningar på 

infrastruktur för tåg (6). 

För texter i resemagasinen kunde ej urskiljas några direkta reflektioner eller ifrågasättanden 

kring huruvida en livsstil med hög grad av rörlighet innebär nackdelar. Inte heller upptäcktes 

tankar kring framtidens resande, med undantag för i tekniksammanhang. Någon gång betonades 

att vi (förmodligen västerländska turister) är privilegierade att resa, och att vi ska ”sluta gnälla” 
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om prishöjningar och annat (23). Om ifrågasättande ändå förekom så gjordes detta av 

utomstående personer. Till exempel hittades en insändare, där skribenten ställde sig kritisk till 

chefredaktörens förhållningssätt till frekvent resande och miljöpåverkan. Skribenten ansåg det 

vara dubbelmoral att rådet ”>>man behöver inte resa så ofta och inte resa slentrianmässigt<<” 

gavs till läsarna, samtidigt som magasinet har ”fullspäckade nummer om weekendresor” och så 

vidare (31). Chefredaktören svarade genom att påpeka att andra sektorer. exempelvis industri, 

har större påverkan på klimatet och att ”hur man förvaltar sitt slutgiltiga miljöavtryck är som 

sagt alltid är upp till var och en” (ibid). 

Ett annat exempel är då en representant för Naturskyddsföreningen fått uttala sig i en artikel 

om klimatkompensation, med livsstilsuppmaningen;  

-.. Det som gör verklig skillnad är valet mellan att flyga eller inte flyga, - Jag hoppas vi kan börja se 

flygresandet så exklusivt som det en gång var. Vi måste flyga mer sällan och stanna borta längre när vi 

väl gör det. Weekendresor med lågprisflyg är förödande (22).  

Dock tolkas detta uttalande i artikels helhet ha lite utrymme, bland annat på grund av att 

artikelns bilder tenderar att ge intrycket av att klimatkompensation inte är något att bry sig om 

(se 22).   

 

4.1.2 Olika transportmedels framställning och status 

Då många texter kretsar kring olika typer av transportmedel blir ett återkommande tema hur 

dessa beskrivs och värderas. Vid sammanfattning framgår att flyget får mest utrymme och 

minst kritik. Tåg och andra transportsätt framställs i varierande kontexter, men ett fokus berör 

transport i förhållande till klasstillhörighet och status.  

I resemagasinen är det tydligt att flyget är förstaalternativet för resande till utlandet. Enligt 

Vagabonds resebarometer 2012 (29) redovisas att 60 % av svenskarna reser med reguljärflyg 

på semestern, och 25,6 % med charterflyg. Buss står för 3 % och tåg för 0.9 % med 

kommentaren att ”knappt någon åker längre tåg till utlandet”. Innehållsmässigt får flyget 

mycket utrymme; i resemagasinen finns återkommande artiklar av en ”flygexpert” som 

förmedlar flygnyheter, i resereportage kan det urskiljas direkt uppmuntring till läsarna att ”ta 

flyget till destination X” och flyget är det transportsätt som det förekommer flest texter om ny 

teknik (1; 12;15) (se nästa avsnitt). I resemagasin uppmärksammades också att flyget oftast 

omnämns i relativt positiva sammanhang (42;44), men undantag för enstaka texter om kritik 

mot lågprisflygbolag (24;40) och miljöpåverkan/klimatkompensation (22).  

Tåg är det transportsätt som innehållsmässigt placerar sig efter flyget. Det noteras att tåget totalt 

sett beskrivs i mer negativa eller neutrala ordalag. En del texter är av ren informativ karaktär 

och redovisar exempelvis priser för tågluff (27), upplysning om olika tåglinjer (10) och nytt 

system för bokning av biljetter (20). Men även i dessa texter förekommer formuleringar som 

inte kan sägas ge tåget positiv image; 

Tack och lov rör det sig återigen på rälsen ute i Europa (10), krångligt att boka internationella tågresor (20), 

Tågcharten spårade ur.. - Det blev verkligen ingen succé.. Tror att den här typen av resor har potential att 

växa, men inte så länge tåget är dyrare än flyget och tar fem gånger så lång tid(25), tåget har blivit dyrare, 

krångligare och opålitligare (42), 3 saknade tåglinjer.. politisk idioti sabbade ett kul sätt att resa.. - Och 

därför flyger alla normalt funtade människor när de ska utomlands (28).  [författarens kursivering] 
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Samtidigt som dagens tågresande inte beskrivs som positivt, finns det texter som hyllar dåtidens 

tågresande. Fram till 80-talet framställs tågresande i Europa som kul, socialt, bekvämt och 

billigt (28). Skribenter minns tider då man enkelt kunde ta direkttåg från Stockholm till Berlin 

och Paris, och beklagar sig över den (politiska) utveckling som lett fram till dagens situation 

(28;42). De enda helt positiva texter om tåg som hittats i resemagasin fokuserar på tågresande 

inom ett visst land, exempelvis Schweiz (11) och Italien (36), som båda är kända för sina 

välfungerande tåg och utbyggda järnvägsnät. Texter om gränsöverskridande tågresande inom 

Europa förmedlar således inga positiva intryck. Undantaget är en replik om att tågluff med 

Interrailkort har haft en uppgång de senaste åren (35).  

Aspekter av transport i kombination med klasstillhörighet och status i samhället har varit i fokus 

i en del texter, med exempel från världens alla hörn. Främst beskrivs flyg och hastighetståg som 

något för de rika, medan vanligt alternativt fattigt folk hänvisas till andra sätt att färdas på. Från 

Sydafrika rapporteras att det är praxis att de vita åker bil medan om man är ”svart, indier eller 

möjligtvis kines” istället promenerar. Skribenten reflekterar att ”åka buss, minibuss eller till 

och med tåg är långt ifrån det normala för den som tillhör den vita medelklassen i länder där 

transportmedel signalerar klass, status och ja, ras.” (21). Bussåkande i Los Angeles beskrivs 

som något för de som har dåligt med pengar och att det är vanligt att busstrafikanter ses som 

”>>lodisar, fyllo och mexikaner<< ” alternativt grova våldsbrottslingar. ”Och vem vill skylta 

med det i ett samhälle där status betyder allt?”(21). I Kina uppges landets tågrevolution spätt 

på klassklyftorna då biljettpriser skjutit i höjden och vanliga kineser inte längre har råd att ta 

tåget, med undantag för dess billigaste biljetter (exempelvis sittandes på träbänkar i 10 timmar, 

i så kallade ”slow trains”). Slow trains ses som ”de fattigas transportmedel” och uppfattningar 

finns om att ”tåg är det bästa sättet att resa på när man är student och bonde. Buss är för dem 

som har lite mindre tid och lite mer pengar och flyg är för vuxna med bra jobb” (3). 

Men exempel på det motsatta finns också. Ett reportage om tunnelbaneutvecklingen i Indien 

vittnar om helt nya transportmöjligheter och en ny resekultur som snabbt blir tillgänglig för allt 

fler – rik som fattig, tack vare de billiga biljettpriserna (13).   

 

4.1.3 Teknikoptimism 

Summeras texter om framtidens resande, som förväntas vara mer hållbar än idag, är ett 

återkommande tema ny teknik och design. Tekniska innovationer och projekt beskrivs som 

positiva och fokuserar ofta på flygindustrin, vilka hädanefter presenteras.  

I samtliga magasin påträffades texter med teknik och transport i fokus. I nästan alla texter var 

vinklingen positiv, förutom i ett av livsstilsmagasinen, där viss kritik och ifrågasättande gjordes 

av skribenter (1;78). Inga förändringar kan urskiljas i texternas vinkling och innehåll under den 

undersökta perioden (2009-2013). Fokus i texterna är huvudsakligen på flygindustrin och dess 

framtid (1;12;15;37;46;51;59). Det presenteras innovationer och koncept för miljövänligare 

flyg genom reportage från världens största flygmässa (1), information om det senaste inom 

transportdesign (12) och redogörs för flygkabinens utveckling mot högre komfort, bättre 

luftkonditionering och användning av ljusteknologi (15).  

De tekniska innovationerna och projekten är ofta storslagna och framställs som ”något som      

över en natt löser våra problem” (1). Vid närmare betraktelse erkänns att projekten för det mesta 
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bara finns i teorin, och kanske inte blir verkligt förrän år 2040 -2050 (1). Detta faktum lämnas 

utan vidare kommentarer i texterna. 

Ambitionerna från industrin beskrivs som höga och optimismen är påtaglig;  

 – Om tekniken kan lösa problemet? Tja, om vi kan använda batteridrivna flygplan, och ladda batterierna 

med ren energi, så finns det ju inget problem. Varför skulle vi då flyga mindre?.. Vi vill vara det första 

företaget i världen som har atmosfärvänliga elektriska flygplan på marknaden (1). 

Potentiella byggstenar för att skapa en koldioxidneutral framtid existerar redan. Bränslecellsteknologin 

finns. Flygplan drivna av solenergi håller på att konstrueras. Och vi kan tillverka bränsle från biomassa, till 

exempel alger redan idag (46). Se även (51) 

Snabba och moderna tåg nämns ibland som intressanta och spännande koncept för framtidens 

transportdesign och resande. Både resejournalister (23;42;69), miljövänner (46;47) och experter 

(12;46) har uttryckt önskan att höghastighetstågets expansion snart ska vara verklighet och 

innebära möjligheter att resa till såväl europeiska städer som runt tre fjärdedelar av jordklotet 

(47).  Snabbtåg mellan London-Paris och Barcelona-Madrid lyfts fram som pålitliga och 

attraktiva tåg som anses bevisa folks förmåga att flyga mindre och istället välja tåg för 

inrikesresor (46;72).  

Intrycket kan dock ges att tågets teknikutveckling inte enbart är till för tåget i sig, utan för att 

underlätta för annan transport, som flyg. Exempelvis för att smidigt kunna ta sig till flygplatser 

(12;73). Resonemang finns att ”världens största flygplatser på sikt kommer att omvandlas till 

”intermodal hubs” – intermodala hubbar- som knyter ihop flygsträckor, vägar, räls och hamnar 

för en smidigare och miljövänligare transit” (46).  

Andra teknikinnovationer som nämns är en flyttbar hotellkapsel och kryssningsföretag som 

gjort satsningar på att begränsa energiförbrukning och avfallsutsläpp (46;69). Luftskepp som 

åker tvärs över Atlanten på 36 timmar (4;72) är ytterligare en teknisk vision. Koldioxidkiosker 

på flygplatser, hopfällbara cyklar och miljöbilsuthyrning är exempel på tekniker som redan 

finns (69).  

 

4.1.4 Transport och miljöpåverkan  

Reflektioner och information kring transport i kombination med miljö förekommer emellanåt, 

och bildar därmed ett eget tema. Sammantaget konstateras att flyget oftast är i centrum, och i 

texterna relateras till livsstil, turismsektorn, miljöpåverkan och klimatkompensation. Som 

framgår nedan är också diskussion och debatt typiska inslag för temat. 

När det gäller resande och miljö/klimatpåverkan är även här ofta flyget som transportmedel i 

fokus. Texterna innehåller i regel kritiska inslag som antingen bemöts med argument eller 

lämnas obesvarade. En vanlig texttyp är insändare, där en flygkritisk läsare skrivit in till 

redaktionen för ett av resemagasinen. Exempelvis anger en läsare att ”flyga är ju bland det 

värsta man kan göra för klimatet” och att hon tycker ”det vore intressant att se hur en 

[rese]tidning som ni kan behandla den frågan! ”(32). Detta besvarades med att ”Flyget är en 

miljöbov, men en mindre sådan är vad skräckpropagandan ibland hävdar”, och att man bör ”se 

över hela livssituationen om man är klimatmedveten”, exempelvis hur man bor eller 

transporterar sig till jobbet (ibid). Det senare kan tolkas som att den svarande medvetet flyttar 

fokus från just flygresande på semestern till andra miljöaspekter. Den ursprungliga frågan kan 

hävdas förbli obesvarad i sammanhanget. Snarlik strategi kan urskiljas i följande påstående;      
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”Turism må slita på miljön och leda till ojämlikheter på semesterorterna. Men vilken ekonomisk 

verksamhet kan man inte säga det om? ” (42). Turism som sektor framställs som ett mycket 

bättre alternativ än andra, (mineralutvinning, bomullsodling, stålverk). Bland annat hävdas att 

turismnäringen är jämlikare, skonsammare mot miljön och mer naturvårdande, vilket kan 

ifrågasättas.  

En redaktör resonerar i en krönika kring att priset på flygbiljetter i väldigt många fall sjunkit 

genom åren, och att vi som resenärer borde kunna tåla ett litet påslag på biljetten genom 

exempelvis flygskatt (23). Texten kan anses förmedla ett budskap om att vi som resenärer ska 

vara glada för att vi kan resa (med flyg) så billigt och så mycket vi vill (se även 67). Samtidigt 

avslutas texten med: ”Allt medan jordens medeltemperatur fortsätter att öka” (23). Redaktionen 

för ett av livsstilsmagasinen medger flygets klimatpåverkan och lyfter fram att avstå från flyget 

är den mest komplicerade livsstilsfrågan att förändra hos dem själva. Flera av dem uppger att 

de alltid försöker hitta alternativt sätt att resa på och upplever dåligt samvete vid flygresande 

(65). Chefredaktören för ett av resemagasinen verkar istället ha inställningen att frivilligt 

undvika flyg för miljöns skull är överdrivet; ”Är man extremt miljömedveten så bör man kanske 

inte flyga alls” [författarens kursivering] (31).  

Ett annat vanligt förekommande tema inom (flyg)resande och miljöpåverkan är 

klimatkompensering. Klimatkompensations för- och nackdelar diskuteras, ofta i kombination 

med utsläppsrätter (5;22). Klimatkompensation anges ibland som en möjlighet till att minska 

sin miljöpåverkan (31;32), även om rådet har kritiseras av läsare (ibid) och experter (5;22).  

Mindre faktarutor förekommer emellanåt som redogör för flygets klimatpåverkan. De återfinns 

i såväl mer (8) som mindre (22; 31; 32) flygkritiska sammanhang.  I de mindre flygkritiska 

poängteras ofta att utsläppen globalt sett endast är några få procent. Det som inte nämns, 

förutom en gång (20), är flyget utsläpp i förhållande till andra transportsätt, exempelvis tåg. Det 

ur miljösynpunkt positiva i att välja andra transportmedel än flyg uppmärksammas alltså inte 

över huvud taget.  

 

4.1.5 Hållbar turism 

För temat hållbar turism summeras att innehållet i magasinen är begränsat och spretande. De 

texter som finns är dock oftast positiva och tipsar om resmål, märkningar eller hotell. 

Åsikterna går isär kring synen på transport och långväga destinationer, som kan utläsas i nästa 

stycken. 

Texter om hållbar turism är väldigt sällsynta. Inget nämns om konceptet slow travel, annat än i 

förbigående (4;72;74), som i många avseenden kan ses som en form av hållbar turism. Endast 

ett fåtal längre reportage finns om resmål med tydligt miljö- eller hållbarhettänk (48;52;55;56) 

och de finns generellt sett ett par år tillbaka i tiden. Tips på miljö-, eko-, eller naturturismresmål 

finns annars på sin höjd som små tipsrutor i texter eller nämns i förbigående 

(16;42;48;52;54;60;68). Tipsen handlar exempelvis om olika miljö/hållbarhets-märkningar 

eller om destinationer som nyligen satsat på en miljöprofil. Ett antal gånger förekommer också 

tips på ekoboende, och då främst hotell (71;75;76). Dessa beskrivs alltid, oavsett magasin, som 

positiva. Det kan urskiljas vissa åsiktsskillnader om huruvida hållbar turism även bör innefattar 

transporten till destinationen i fråga. Vid ett reportage om ekoturism i Alperna 

rekommenderades flyg dit (56), vilket kritiserats av läsare (53). Ett annat reportage behandlar 
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tågluff i Europa men förespråkar inte tåg hela vägen utan flyg till en europeisk stad som luffande 

sedan utgår ifrån (18). Ekoturismens nytta har ifrågasatts ifall den innebär flygresande (4;72).  

Livsstilsmagasinen kan trots litet utbud innehållsmässigt hävdas lyfta fram hållbar turism och 

hållbart resande i högre grad än resemagasinen. Detta kan exempelvis illustreras med att det i 

livsstilsmagasinen tipsas om små semesternöjen (50) och resmål i Sverige (48;52). För 

utländskt resande är europeiska resmål i fokus (återkommande i de flesta nummer), där 

utgångspunkten är att undvika flyg till destinationen; ”Ta tåget till Europas hetaste stad [Berlin] 

i sommar..”, ”på tåglängds avstånd.. (7)”. Hänvisning görs ofta till information om Interrailkort, 

och tåg- och bussbolags hemsidor. Denna information är dock kortfattad. 

Resemagasinen däremot, som nämnt ovan, fokuserar ofta mer på destinationen i sig när det 

kommer till hållbarhet. Transporten dit är i regel frikopplad. Angående kritiken mot 

ekoturismreportaget om Alperna poängterades att ”ibland måste man väga nyttan mot skadan” 

och att ”krav på tåg hela vägen skulle innebära att nästan ingen reste dit från Sverige” (53). 

Flygresande kan därmed anses som befogat för att besöka ett miljö- eller naturvänligt resmål, 

enligt skribenten.  

Flygresande uppmuntras genom tips på hur man får tag i billigaste flygbiljetter, tabeller med 

lågprisflygbolag, internetsajter och så vidare (se exempelvis 63). Inga motsvarande texter 

hittades för andra transportsätt. För hållbara resmål ges som sagt en del tips, men inte många 

och ofta inte så utförliga. Långväga resmål är desto vanligare att det tipsas om (se exempelvis 

58), medan svenska resmål i regel inte förekommer, med något undantag (70;75). Rubriker som 

”5 skäl att fly Sverige” (38) kan heller inte sägas bidra till inspiration för semesterresande 

närmare hemmet.   

Förutom miljöaspekten i form av transport förekommer lite information om ansvarstagande för 

mänskliga rättigheter samt sociala och etiska aspekter av hållbar utveckling (34;41;61;66). Det 

handlar om olika system för hållbar turism (34), allt-inkluderat-hotell (41) och svenska 

resebolag (61). Texterna kring detta har en kritisk ton, där vissa märkningar och system anses 

ha stora brister och ifrågasätts av granskande part, exempelvis nätverket Schyst resande.  

 

4.1.6 På resande fot  

Ett sista tema grundar sig i texter som har gemensamt att de är beskrivande resereportage. När 

dessa sammanfattas framgår att resenärernas motiv för resande skiljer sig åt, vilket också 

speglas i deras val av bilder. Miljöengagemang, att fly vardagen och upplevelser är 

återkommande motiv. Att resorna som skildras är långväga och pågår under lång tid, är också 

centralt, vilket nedanstående text ger exempel på. 

Längre personliga texter som skildrar internationellt resande på annat sätt än flyg och bil är inte 

så vanliga, men de förekommer. Några texter behandlar tågluff (2;18;62), en resande med båt 

(8), en med cykel (30) och två med blandad transport (4;19). Ytterligare några texter berättar 

om resande inom ett visst land (11;17). Skildringarna av resorna skiljer sig åt på en del punkter, 

bland annat i vilka bilder som valts. Detta hänger också ihop med resenärernas olika motiv och 

inställning till sitt val av resande. Två resenärer utmärker sig genom att benämnas ”flygvägrare” 

i texterna (4;8). Dessa två karaktäriseras av ett starkt miljöengagemang och framhåller 

miljöaspekten som främsta motiv för att inte flyga. De betonar också vikten av upplevelse, och 
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att alternativt resande ger större möjligheter till detta. ”Varför flyga ovanför jorden, när man 

kan uppleva så mycket mer när man reser på den?” (4). Resenären sammanfattar sitt ovanliga 

resval (att under jorden-runt-resa resa på så många färdsätt som möjligt) med: ”Tänk att få se 

hela världen, utan att bidra till dess förstörelse” (ibid). Textens bilder visar bland annat 

resenären när han glatt rider på en häst och promenerar, vilket förstärker intrycket av ett 

förflyttande som inte sliter på miljön och som dessutom är en källa till glädje och upplevelse.  

Den andra ”flygvägraren” poängterar att hans samvete förbjöd honom att flyga till New York, 

men att han löste detta genom att resa i nio dagar med fraktfartyg dit och hem(8). En av 

anledningarna till resan var att ”visa på alternativ till koldioxidsprutande flygresor”. Han 

beskriver också att hans annorlunda resa mött starka reaktioner- att många blivit provocerade 

och känt att deras egen livsstil har kritiserats och ifrågasatts. Själv är han förvånad över att 

”flygkritiken får så liten plats i den offentliga debatten”, och menar att det trots allt är få saker 

man kan göra som ger större klimatavtryck (ibid). Något annat som är gemensamt för dessa två 

texter är att resenärerna i fråga rest under en lång tid, ett år respektive två och en halv månad, 

och att de fanns i livsstilsmagasinen.  

Även texten som skildrar resande med cykel (30) beskriver en omfattande resa på dryga åtta 

månader. Resenären är här en ung kille som cyklat från Stockholm till Singapore. Bakom detta 

ligger ett halvårs planering som bland annat innefattat jagande av sponsorer, liksom träning. 

Den främsta drivkraften uppges vara att ”checka ut från vardagen” och få tid till nya tankar och 

upplevelser. Vacker natur framhävs också som en viktig aspekt, framför allt i jobbiga stunder. 

Resan och färdsättet sägs inte handla om fysisk utmaning, antal cyklande mil eller besökta 

länder (ibid). 

Av tågreportagen beskriver två av dem resande via transsibiriska järnvägen (2;62), medan den 

tredje redogör för tågluff i Europa (18). Också resorna med transsibiriska järnvägen innefattar 

en längre resperiod, i ena fallet minst tre månader (2). En resande skildrade tiden på tågen som 

delvis klaustrofobisk och tråkig (62), medan andra inte såg rastlösheten som något problem 

utan lyfte fram möten med andra resenärer, mat och tittande på landskap som tidsfördriv (2). I 

texten med resenären som upplevde tågresandet som mindre rolig fanns bilder på tåg, 

tågpersonal, tågstation och tågkupé och ingen reflektion kring miljö- eller natur gjordes (62). 

Detta var likartat för texten om tågluff i Europa, bilderna porträtterade till stor del tågresenärer 

och tågstationer, ofta med färger som kan uppfattas ge ett kargt intryck (18). Resenärerna var 

här dock något mer positiva till resandet som sådant och lyfte fram gemenskap med andra 

resenärer och långsamheten som givande. Även att ”hitta det man inte visste man letade efter” 

beskrivs delvis som en positiv överraskning (ibid).  

För den tredje tågtexten, där ett par spenderar sin bröllopsresa genom att åka tåg till Vietnam, 

noteras att bilderna här till stor del är naturbilder. Ofta är landskapet vidsträckt, vädret är fint 

och bildernas färger står i kontrast till varandra. Ibland är en av resenärerna med på bilden vilket 

ger ett positivt intryck med inslag av frihet och avslappning, exempelvis då mannen uppges ta 

en tupplur i en mongolisk nationalpark. Texten relaterar till bilderna genom att betona 

betydelsen av total avkoppling och häftiga oväntade upplevelser. Det görs även lite reflektioner 

kring framtidens resande, om att många korta solresor helt enkelt inte blir ett alternativ (2).  

Som nämnt ovan är upplevelse ett centralt begrepp och motiv vid resande. En upplevelse kan 

förstås vara både negativ och positiv och allt däremellan. Några mindre texter berör upplevelser. 

Det konstateras att udda resmål tenderar att få mer positiv feedback på sociala medier och att 
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det anas en trend mot att upplevelser ses som viktigare än destinationer (9). Upplevelser anges 

också har större potential än prylar att skapa lycka, och att vi mår som bäst när vi är aktiva (49). 

Forskning sägs också visa på att en upplevelse ger oss mer lycka om vi har tid att drömma och 

fantisera om den innan (ibid). 

 

4.2. Enkätresultat 

I denna del redovisas utfallet av enkätundersökningen i form av diagram som främst har gjorts 

automatiskt i Survey and Report men också manuellt i Excel. Enkätens öppna frågor har kodats 

utefter återkommande ord och fraser och sammanställs i kategorier, i enlighet med tematisk 

analys. Samtliga svarsresultat återfinns i bilaga 2, med undantag för de öppna frågorna som inte 

inkluderats på grund av utrymmesskäl. 

4.2.1 Presentation av respondenterna 

Antal respondenter som deltog i enkätundersökningen var 67 stycken. Resultatsvaren (se bilaga 

2) visar att 54 av dessa var kvinnor och 13 män. Åldersmässigt var 60 % av respondenterna 

mellan 18-22 år, och resterade 40 % mellan 23-27 år. Ingen svarande var följaktligen 28-30 år. 

Drygt hälften av de svarande bor med sambo, kompis eller motsvarande. Näst vanligast var att 

bo ensam, vilket var dubbelt så vanligt som att bo hemma hos föräldrar.  

Mer än tre fjärdedelar av respondenterna angav studier som huvudsaklig sysselsättning. Av de 

studerande läste 41 % vårdutbildning (exempelvis läkare, sjuksköterska, sjukgymnast), 29 % 

miljövetenskap, 16 % utbildningar inom språk, kultur och utbildning och 14 % 

naturvetenskaplig-teknisk utbildning (exempelvis ingenjör, fysik, byggteknik, biomedicin).  

I enkäten listades ett antal vanliga svenska tidskrifter inom resande, livsstil och natur/miljö 

(fråga 5 se bilaga 1). Respondenterna uppmanades att fylla i om de regelbundet läste någon 

eller några av dessa tidskrifter. Över 70 % angav att de inte regelbundet läser någon av 

tidskrifterna. Resterande andel uppgav att Sveriges Natur, Kupé, Miljöaktuellt, Escape 360 och 

Vagabond lästes regelbundet, men siffrorna för dessa tidskrifter var alla låga.  

 

4.2.2 Resvanor 

Med enkätens sjätte fråga inleds en frågedel om resvanor. Respondenterna uppmanades ange 

hur många gånger de rest utomlands på semester de senaste fem åren. Svaren varierade här 

mellan 1-39 gånger. Medelvärdet beräknades till 6 gånger, medianen till 4, och typvärdet till 3 

gånger. Den medelsnittliga respondenten reser följaktligen utomlands ungefär en gång om året.  
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Den efterföljande frågan behandlade 

vart man reste under dessa fem år, och 

hur (med vilket transportsätt). I Diagram 

1 kan utläsas att 79 % av resorna gjordes 

inom Europa, varav 17 % inom Norden. 

Till Asien reste 10 % och till Amerika 

(här Nord-, Mellan- och Sydamerika) 7 

%.  

 

 

 Diagram 1. Enkätfråga 7 och dess utfall – destinationer. 

Diagram 2. Enkätfråga 7 och dess utfall                  Diagram 3. Enkätfråga 7 och dess utfall                        

-totalfördelning transportsätt.                  - fördelning transportsätt inom Europa. 

Det vanligaste sättet att resa utomlands på, var totalt sett flyg (80 %), följt av bil (7 %) (Diagram 

2). Fördelningen över transportsätt är snarlik även om man ser till resor inom Europa (se 

Diagram 3). Flygets andel är här beräknad till 74 %, och procentsatserna för alternativa 

transportsätt är något större. På grund av viss svårighet att avläsa en del svar är siffrorna i båda 

diagrammen ungefärliga, men ger ändå en tydlig bild över fördelningen.  

 

På frågan om respondenterna skulle kunna tänka sig att 

resa med något annat transportsätt till någon av 

destinationerna de nyss nämnt, svarade tre femtedelar 

att de kunde tänka sig det (Diagram 4). För de som 

svarade ja på frågan gavs möjligheten att ange hur och 

vilken eller vilka destination(er) de hade i åtanke. 

Samtliga angav här europeiska destinationer, och 

vanligast var att ange tåg som alternativt transportsätt 

(26/50) följt av buss (8/50), båt (7/50), bil (7/50) och 

flyg (2/50). Det interna bortfallet för de jakande 

svarande var 9/40 på denna följdfråga.   

Diagram 4. Enkätfråga 8 och dess utfall. 

 

62%17%

10%

7%2%
2%

7. Under de fem åren, vart reste du och hur?

Europa Norden Asien Amerika Afrika Australien

74%

9%
7%
5%5%

7. Under de fem åren, vart reste du och 
hur? 

Fördelning transportsätt inom Europa

Flyg Bil Tåg Båt Buss

80%

7%
5%
4%4%

7. Under de fem åren, vart reste du och 
hur? 

Totalfördelning transportsätt

Flyg Bil Tåg Båt Buss
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Diagram 5. Enkätfråga 9 och dess utfall.    Diagram 6. Enkätfråga 10 och dess utfall 

 

Diagram 5 visar utfallet av enkätens nionde fråga, som handlar om hur mycket respondenterna 

uppfattar att de reser utomlands i förhållande till andra unga. Nästan fyra femtedelar tror att de 

reser utomlands ungefär lika mycket, eller mindre, som andra i sin ålder. Diagram 6 visar på att 

nästan två tredjedelar önskar resa mer utomlands än idag.  

I en öppen fråga uppmuntrades respondenterna att beskriva varför de åker utomlands. 

Motiven var ofta fler än en, och varierande. Vanligaste anledningarna till utlandsresande var 

att möta och se andra kulturer/platser/människor (34/67), avkoppling/att komma ifrån 

vardagen (31/67) och upplevelser av olika slag (24/67). Andra motiv var sevärdheter (11/67), 

nöje (11/67), personlig utveckling (10/67) samt besöka familj eller vänner (9/67). Längst ner 

kom träning och tävling (7/67), öva på språk (6/67) och äventyr (4/67). En person angav 

också ”att samla på sig ”cool points” ” som en anledning till utlandsresande.   
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Diagram 7. Enkätfråga 12 och dess utfall. Internt bortfall 1,5 -3 %, se Bilaga 2.  

 

För att ytterligare kunna karaktärisera respondenternas resvanor ställdes ett antal frågor om 

transportval och bokning. Enligt diagram 7 är flyget starkt prioriterat vid överväganden om 

transportalternativ vid resande. Respondenterna varierar i hur ofta de brukar boka paketresor 

där transport till destinationen ingår. Drygt 30 % anger att de alltid eller ofta gör det, medan 

lika många anger att de gör det ibland. Att vid resa försöka uppskatta sin miljöpåverkan är 

ovanligt, nästan tre fjärdedelar uppger att det sker sällan eller aldrig.    
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4.2.3 Inspiration till semesterresande utomlands 

 

          Diagram 8. Enkätfråga 13 och dess utfall. 

I enkätens andra del efterfrågades hur ofta olika typer av media samt personer i respondentens 

närhet inspirerar till resande (Diagram 8). Att besöka internetsidor är mycket vanligt, drygt 75 

% svarar att de alltid eller ofta använder internet som inspirationskälla. Att prata med vänner är 

också vanligt förekommande, 65 % gör detta alltid eller ofta. Att prata med familjemedlemmar 

är något mindre förekommande, men utgör fortfarande en betydande källa till inspiration. Bland 

respondenterna är det inte så vanligt att läsa resereportage i tidskrifter eller magasin som 

inspiration för resande. Nästan 60 % anger att de gör detta sällan eller aldrig. Dock anger 6 % 

att de ofta läser resereportage, och 35 % att de gör det ibland. Användning av sociala medier är 

relativt jämnt fördelat mellan ett frekvent och mindre frekvent användande. 
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4.2.4 Attityder kring destinationsval och miljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 9. Enkätfråga 14 och dess utfall. Internt bortfall 1,5 – 4,5 %, se Bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Diagram 10. Enkätfråga 15 och dess utfall. Internt bortfall 1,5 %, se Bilaga 2. 



30 
 

I enkätens tredje del uppmanades respondenterna att ta ställning till olika påståenden, utifrån 

en femgradig skala (se fråga 14 och 15 i Bilaga 2). Här representeras dock svaren utifrån tre 

alternativ; stämmer bra, stämmer delvis och stämmer dåligt. Det första frågebatteriet handlar 

om vad respondenternas tycker är viktigt vid val av semesterdestination utomlands. Av diagram 

9 kan utläsas att priset på resan är den viktigaste parametern för respondenterna, 58 % anger 

detta. 34 % tycker att möjlighet till att välja eller agera miljövänligt på resan är viktigt, och 

vardera 27 % instämmer i påståendena om att det är viktigt att snabbt kunna ta sig till 

destinationen samt att resan skiljer sig åt från tidigare resor. Majoriteten av respondenterna (94 

%), finner det oviktigt att destinationen ligger längre bort än tidigare resor och många (61 %) 

uppges heller inte bry sig om ifall destinationen är populär eller inte. Knappt hälften (49 

respektive 46 %) anser att möjlighet till miljövänlighet och snabb transport till destinationen är 

mindre viktigt.  

Många respondenter instämmer helt eller delvis (84 %) att de har ansvar för att minska sin 

miljöpåverkan vid semesterresande (Diagram 10).  En mindre andel (45 %) upplever dock att 

de har möjlighet att minska sin miljöpåverkan. En majoritet av de svarande tycker att det står 

för lite om resors miljöpåverkan i media (79 %) och 72 % anger att de önskar mer information 

om hur man kan resa utan flyg. Drygt hälften anger att de skulle vilja minska sitt flygresande 

under semestern.  

 

4.2.5 Kunskaper och attityder kring alternativ turism samt klimatkompensation 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Diagram 11. Enkätfrågor 16a, 17a, 18a och 19a och deras utfall. 

Enkäten avslutades med fyra huvudfrågor och tillhörande följdfrågor om begreppen hållbar 

turism, slow travel, interrail/interrailkort samt klimatkompensation. Som diagram 11 visar hade 

flest respondenter kännedom om klimatkompensation (62 %) och interrail/interrailkort (57 %). 

Ungefär en tredjedel kände till begreppet hållbar turism medan endast 4,5 % kände till 

begreppet slow travel.  

Om man svarade ja på dessa frågor, uppmuntrades respondenten att skriva ett öppet svar om 

vad man förknippade begreppen med. För klimatkompensation angav i stort sett alla 41 

svarande att begreppet för dem innebar att kompensera för miljöpåverkan, exempelvis vid 

flygresande eller hotellvistelse. 11/41 angav trädplantering som en åtgärd och 7/41 lyfte fram 

utsläppsrätter. Några få personer angav ”vet inte” som svar.  För de 38 som kände till interrail 
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förknippade 13/38 det med ”tågluff” medan 16/38 konkretiserade begreppet till att innefatta 

tågluff eller tågresande inom Europa. Associationerna till hållbar turism varierade något mellan 

respondenterna, men drygt hälften förknippade det främst med miljö och minskad 

klimatpåverkan. 7/22 drog paralleller till termen hållbar utveckling, och lyfte utöver miljö också 

fram ekonomiska och sociala aspekter på resan i sig samt destinationens förutsättningar. 4/22 

angav natur- eller ekoturism som främsta association, medan 2/22 svarade ”vet inte”. De tre 

som kände till slow travel angav att resan är en del av målet, och associerade det med mer 

långsamgående transportmedel.  

Det frågades också om man själv åkt på en resa som marknadsförts som, eller haft ett koncept 

förenligt med hållbar turism, slow travel eller interrail, samt om man själv någon gång 

klimatkompenserat. 9 % angav att man gjort resa med hållbar turism, 0 % med slow travel och 

16 % hade rest med interrail. 21 % angav att de någon gång klimatkompenserat i samband med 

semesterresande. Möjlighet fanns att här ge någon kommentar. Om hållbar turism (2 st) sades 

att studiebesök och volontärarbete hade gjorts och att detta haft positivt intryck. De som 

kommenterade interrail (6 st) berättade om var i Europa man varit och lyfte fram att tågluffandet 

på många sätt varit ett smidigt, bra och roligt sätt att resa på. Kommentarerna om 

klimatkompensation (7 st) handlade generellt sett om hur kompensationen gått till, några 

beskrev att de betalade extra för flyg eller hotell och att det underlättade att det fanns som 

alternativ vid bokning. En person beskrev kompensation i form av miljövänligt agerande i 

vardagslivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 12. Följdfrågor till enkätfrågor 16a, 17a, 18a och 19a och deras utfall 
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Om man istället svarade nej på huvudfrågan om man kände till det aktuella begreppet, ställdes 

följdfrågan om man skulle kunna tänka sig åka på en resa som är förenligt med hållbar turism, 

slow travel eller interrail. Motsvarande fråga ställdes också för klimatkompensation, där det 

frågades om man kunde tänka sig att klimatkompensera för sina semesterresor. Utfallet för 

dessa frågor återfinns i diagram 12, som visar att majoriteten av respondenterna är positivt 

inställda till att prova på olika typer av alternativ turism. 
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5. DISKUSSION 
 

Att förstå hur media kan inverka på unga resenärers kunskaper, attityder och vanor kring 

resande är en komplex utmaning. Ambitionen med denna uppsats har emellertid varit att ge 

vissa insikter i ämnet och upplysa om i vilken grad magasin kan främja, eller bromsa, 

utvecklingen mot ett mer hållbart semesterresande.  

5.1 Skildringar av hållbar turism och resande 

Av analysen att döma, är magasinstexter om hållbar turism och resande väldigt sällsynta. Detta 

gäller såväl informativa som berättande texter och bilder. Varför det är så har troligtvis sin 

förklaring i de valda magasinens karaktär. För livsstilsmagasinen (Camino) och Effekt) är en 

anledning att magasinen i sig inte har ett fokus på just transport och resande, utan behandlar det 

breda begreppet livsstil. För resemagasinen (Vagabond och RES) fås ha i åtanke att deras 

målgrupp är personer som är intresserade av resande i alla världens kontinenter. Det är därför 

inte konstigt att en stor del av resemagasinens innehåll rör resmål utanför Europa, som i regel 

endast kan nås med flyg. Möjligheterna till att skildra och främja hållbar turism med avseende 

på transporten till destinationen minskar därmed avsevärt. Detta varken utesluter eller försvarar 

potentialen att främja hållbar turism och resande på andra sätt, exempelvis genom att för 

europeiska resmål rekommendera alternativa transportsätt. 

De skildringar som ändå görs om hållbar turism, är övervägande positiva oavsett magasin. Det 

konstateras att livsstilsmagasinen i högre grad än resemagasinen uppmuntrar till hållbar turism, 

trots det mindre innehållsutrymmet. Vid tips på resmål framhålls exempelvis svenska eller 

europeiska resmål som antingen har en miljöprofil eller där möjlighet finns att transportera sig 

på att sätt än med flyg (7;48;50;52). Detta är inte särskilt förvånande. Dock ska det påpekas att 

möjligheten finns att skribenterna i livsstilsmagasinen medvetet gör det lätt för sig, genom att 

välja att skildra de resmål de gör. Genom att inte skildra resmål utanför Europa undkommer de 

dilemmat med flygresande och ställningstagande till detta. Eftersom tidigare forskning på 

området antyder att även miljövänner har en tendens att flyga relativt mycket (Folke et al. 2006; 

Wurzinger 2006), anas här ett passivt angreppssätt. 

Sett till transportaspekten av hållbar turism, finns dock ett undantag. Texter om olika 

miljövänliga transportmedel som tåg och buss, är till skillnad från turismtexterna mer negativa 

eller neutrala. Vid upprepade tillfällen skildras transportsätt utifrån ett klass- och 

statusperspektiv. På det stora hela beskrivs flyg och hastighetståg som något för välbärgade, 

medan vanliga eller fattiga människor förväntas bruka andra transportsätt. Skapande av 

inkomstklyftor lyfts alltså fram i texterna när det gäller alternativa transportsätt. Av tågtexterna 

kan intrycket ges att tåg är något förlegat, något som har varit bra en gång i tiden men som nu 

mest innebär krångel och avsevärt dyrare resor (10;25;28;42). 

När det gäller berättande texter, som enligt Shen et al. (2014) ofta har en stor potential att 

inverka på människors tankar och attityder, är det intressant att lyfta fram de skildringar som 

görs i alternativa resereportage (resande på annat sätt än flyg och bil). Förutom att även de är 

få till antalet, är deras fokus synnerligen snävt. Samtliga reportage skildrar långväga resor som 

pågått under lång tid. De intervjuade människorna i reportagen delar samma karaktärsdrag, 

vilka av vanligt folk kan uppfattas som extrema. Exempelvis har vi ”flygvägraren” som åkte 

båt i nio dagar till New York och killen som cyklade till Singapore under åtta månader.  
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5.1.1 Kunskaper, attityder och identitet 

Frånvaron av texter om hållbar turism och resande uppvisar troliga samband med de unga 

resenärernas kunskaper, attityder och vanor. Rent kunskapsmässigt är kännedomen mycket låg 

om exempelvis konceptet slow travel (Diagram 11). Ur marknadsföringssynpunkt är detta 

naturligtvis bekymmersamt. Inom social marknadsföring anses kännedom om varumärken och 

information vara viktigt för att stimulera och bevara en beteendeförändring (Davies 2012).      

Viss kännedom finns om hållbar turism, men osäkerhet finns och många förknippar det löst 

med ”miljö”. Det är heller inte många som själv rest med en resa i linje med hållbar turism. Mer 

än hälften kände däremot till begreppen interrail och klimatkompensation, och 16 % respektive 

21 % angav att de använt detta. Varför kännedomen var högre för dessa begrepp kan vara för 

att de förekommer i magasin (och gissningsvis i annan media) i högre grad. I magasinen 

förekommer det mycket riktigt texter om tågresande och information om interrail 

(10;11;27;28;35;36), och klimatkompensation är ett annat vanligt tema (5;22).  

Något som är värt att nämna här är att majoriteten av respondenterna önskar mer information 

kring alternativ turism. Drygt hälften skulle vilja åka mindre flyg på semestern och 72 % önskar 

mer information om hur de kan resa med andra transportsätt. Nästan 8 av 10 tycker också det 

står för lite om resors miljöpåverkan i media. Ser man till de ungas resvanor upptäcker man 

också att de i särklass flesta resorna görs inom Europa (Diagram 1) och att många kan tänka sig 

att istället för att flyga ta exempelvis tåg eller buss på semestern. När det gäller attityder till 

alternativ turism visar diagram 12 att många är positiva och öppna för att prova annan form av 

resande. Om man anknyter till Ajzens teori om planerat beteende (Ajzen 1991) så hävdas att 

attityder är en viktig orsak till beteende, och att det inverkar på beteendet genom att inverka på 

intentioner. Personer antas uppträda på ett sådant sätt som de har för avsikt att göra. Vi kan se 

att åtskilliga av respondenterna har positiva attityder kring alternativt resande, och att de har 

intentioner att följa dessa. Men samtidigt är oftast flyg förstaval vid resande (Diagram 7). Varför 

beteendeförändringen uteblir är förstås svårt att svara på. Det kan hänga ihop med bristande 

infrastruktur men också med att parametrar som pris är viktigt vid resebeslut (Diagram 9). Som 

Ajzen (1991) också anger är villkoret för hans teori att personen ifråga själv har möjlighet att 

utföra det önskade beteendet, vilket kanske inte alla unga resenärer har av olika skäl. Det är hur 

som helst viktigt att lyfta fram att positiva attityder och intentioner om hållbar turism och 

resande verkar finnas hos respondenterna. Således finns här en stor potential för media att 

främja dessa genom ”rätt” information och skildringar (det som resenärerna efterfrågar).  

Kunskap kan förutom attityder också bidra till bildande av normer. Sterns värde-tro-norm teori 

(2000) är relevant här, och menar på att kunskaper om människans ohållbara påverkan på miljön 

tillsammans med altruistiska värden kan aktivera miljövänliga normer och beteenden. Det kan 

tänkas att om det i magasin (och annan media) i större utsträckning fanns mer information om 

resors miljöpåverkan, skulle det i högre grad kunna bidra till hållbart resande. Artiklar av rent 

informativ karaktär om miljöpåverkan och alternativt resande har således viss potential att 

kunna inverka på ungas resebeteenden. Om jag dessutom går på Ingleharts teori (1977) , och 

Aherns (2012) tankegångar om att ju mer information via media i hög-informationsländer, desto 

högre nivåer av miljövårdande, förefaller det vara möjligt. 

Nära förknippat med attityd och normer är också identitet. Ur ett identitetsperspektiv är de 

berättande reseskildringarna av vikt, eftersom de i regel ger viss fördjupning och möjlighet för 

läsaren att leva sig in i en annan persons tankar och upplevelser. De reportage som analyserats 
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i denna studie, visar dock på en problematisk snävhet. Detta kan hämma främjandet av ett 

hållbart resande, därför att den kritiska massan av resenärer nog kan ha svårt att identifiera sig 

med de personer och resval som skildras. I tidigare forskning har det framkommit att identitet 

är en viktig del av turism. Ett motiv för resande har föreslagits vara att finna ”möjliga jag” 

(Markus & Nurius 1986) eller uttrycka olika identiteter (Bond & Falk 2013). För att människor 

i allmänhet ska kunna acceptera åtgärder som innebär utsläppsminskningar, har Stoll-Kleemann 

et al. (2001) föreslagit att en ny självidentitet behövs. För att fler människor ska kunna ta till 

sig en ny självidentitet, som här innebär mer hållbart synsätt på resande, krävs troligen att denna 

nya identitet anses möjlig att uppnå. Men när det i magasin endast skildras personer som allt 

som oftast redan är ”frälsta” samt resor med tidsperspektivet veckor och månader snarare än 

dagar, finns risken att texterna kan få motsatt effekt. Istället för att bli inspirerad av alternativt 

resande och själv göra en förändring i beteende, kan det hela ses som en alltför stor grej och 

något som endast är för de mest extrema. Det är synd att inga texter fanns om kortare resor med 

exempelvis tåg eller buss inom Europa. Det är min övertygelse att de skulle ha bra potential att 

stå som kontrast till flyg-weekendresor inom Europa, som trots allt verkar vara vanligt 

förekommande bland unga. Det skulle alltså varit positivt om fler personliga resereportage 

skildrats utifrån en mer genomsnittlig turists perspektiv.  

 

5.2 Skildringar av ohållbar turism och resande 

Om texter om hållbar turism var sällsynta, så förekom texter om ohållbar turism i en större 

utsträckning. Grovt kan sägas att dessa skildrades på två sätt, 1) genuint kritiskt och 

ifrågasättande och 2) övervägande positivt och onyanserat. Föga förvånande innehöll 

livsstilsmagasinens texter mer kritiska inslag. Exempel är texter där den västerländska livsstilen 

med hög rörlighet ifrågasätts (4;8;77). Vid analys framkommer det tydligt att skribenter i 

resemagasinen innehar en annorlunda syn på livsstil med mycket resande. Detta illustreras 

genom att det i resemagasinen återkommande lyfts fram positiva aspekter med hög grad av 

rörlighet av såväl chefredaktörer, redaktörer och krönikörer. I texter lyfts det fram att skribenten 

besökt en mängd resmål det senaste året (14;33) och att man nu varit i Indien 29 gånger (23). I 

flera texter uppmuntras läsarna att resa mycket och ”visa sina barn världen” (14;26;57). 

Gemensamt för texterna är att som sagt att de skildras positivt och saknar inslag av kritik.  

När det gäller texter om miljöpåverkan, utmärker sig resemagasinens skildringar genom att vara 

genomgående positiva till tekniska lösningar på transport- och reseproblematiken 

(1;12;15;46;51;59;69). Kritiska insändare om flyget och dess klimatpåverkan (31;32) besvaras 

ofta med att digniteten på problemet är överskattad och att läsaren bör se över hela sin 

livssituation om man är (extremt) miljömedveten. Sådana texter tolkar jag som att skribenterna 

medvetet försöker flytta fokus från frågan, och därmed undvika att besvara den fullt ut.  

Uppmärksamheten flyttas från beteendeförändring till teknikutveckling, och från flyg till andra 

samhällssektorer eller vardagsrutiner (se 42). Om jag beaktar tidigare forskning inom hållbar 

turism kan detta kategoriseras som typiska exempel på hur det så kallade kontextuella gapet 

kan te sig (Ram et al. 2013;Barr et al. 2010). Resande och agerande i semestersammanhang 

särskiljs från resande och agerande i vardagen. Det kan också härledas till Festingers teori om 

kognitiv dissonans (1957), då flytt av fokus kan ses som utslag för försvarsmekanismer. Det 

känns inte bekvämt att själva ta itu med problemet (beteendeförändring), istället ”kompenseras” 

det genom att sätta tilltro till tekniken. Bekymmersamt är dock att detta i princip inte ifrågasätts 
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i texterna, särskilt eftersom tidigare forskning pekar på att beteendeförändring är en väsentlig 

del i utmaningen att nå ett hållbart resande, då teknikutveckling inte förespås vara tillräckligt 

(Higham et al. 2013;Gössling et al. 2010). Intressant är att kognitiv dissonans även kan urskiljas 

hos respondenterna i fråga om miljöpåverkan och ansvar. Många (84 %) anser att de själva har 

ett ansvar för att minska sin miljöpåverkan och 34 % tycker möjlighet till miljövänlighet är 

viktigt vid val av semesterdestination. Ändå görs den stora majoriteten av respondenternas resor 

med flyg (Diagram 2) och för de flesta är flyget förstaalternativet vid resande (Diagram 7).   

Angående hur de olika transportmedlen framställs i magasinen, är det tydligt att flyget tar mest 

plats. Som nämnt ovan kritiseras flygets miljöpåverkan emellanåt, men då av utomstående 

personer. Kritiken bemöts i regel heller inte fullt ut. Istället figurerar flyget ofta i positiva 

sammanhang, och ses som det självklara sättet att resa på, och det utan vidare ifrågasättanden 

(23;42;44;67). Medan flygresande på olika sätt uppmuntras finns inga motsvarande texter för 

andra transportsätt. Moral- status- och klassaspekter av flyg, som att det är den globala 

(västerländska) eliten som gör majoriteten av flygresorna, behandlas inte. Detta är 

anmärkningsvärt men inte förvånande.  

 

5.2.1 Media, sociala normer och status 

Ur hållbart resande-synpunkt är det problematiskt att inga reflektioner görs om negativa 

konsekvenser den västerländska rese-livsstilen kan medföra. Om jag som Gerbner (Soukup 

2012; Jansson 2002:47) anser att media har stor makt i att forma våra världsbilder och 

föreställningar om vad som är normalt och inte, funderar jag över vad det innebär att skribenter 

i texter uttryckligen lyfter fram frekvent resande.  Sådana texter kan hävdas förmedla ett ideal 

till läsarna om att det är normalt, positivt och önskvärt att ständigt vara på resande fot och vidga 

sina vyer. Desamma gäller för resande med barn, vilket kan kopplas till tidigare forskning där 

det visats att ha väl beresta barn är förknippat med framgång och status (Urry 2012; Dickingson 

et al. 2011). Ur ett identitetsperspektiv kan också texter och uttalanden om livsstil och hög grad 

av rörlighet sägas förstärka dessa positiva identitetsmarkörer och normer som redan finns. 

Baslington (2008) skulle sannolikt instämma i detta och hävda att det rör sig om en 

socialiseringsprocess, där media bidrar genom förmedlande av kunskap och symboliskt 

statusbyggande.  

Enkätresultaten uppvisar dock inte respondenterna tendenser som tyder på att de, i alla fall 

explicit, fäster någon större uppmärksamhet vid parametrar som status vid val av 

semesterdestination. 94 % anger att det är oviktigt att destinationen ligger längre bort än tidigare 

resor, och 61 % anger att destinationens popularitet spelar mindre roll (Diagram 9). Medias 

potential att inverka på ungas tankar och vanor kan därför te sig begränsad i detta fall.  Det är 

dock möjligt att respondenterna indirekt kan påverkas av dessa texter som förespråkar ett 

frekvent resande, då de omedvetet betraktar det som normalitet och inget att anmärka på. En 

indikation på detta kan vara att 64 % önskar att de skulle vilja åka mer utomlands än de gör 

idag (Diagram 6). Denna siffra säger däremot inget om vilka som angett att de önskar resa mer. 

Det är tänkbart att de som tidigare angett att de endast rest en eller två gånger utomlands de 

senaste fem åren är överrepresenterade på denna fråga, varvid resultatet här får tolkas med viss 

försiktighet.  
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Ur ett medialt perspektiv är det också intressant hur transport framställs. Med grund i McCombs 

och Shaws’ teori (1972) om hur media sätter agendan och tilldelar status, hävdar jag att flyget 

länge haft medialt företräde i semesterresande-sammanhang. Det är tydligt att flyget får mest 

utrymme, samtidigt som alternativa och miljövänligare transportsätt framställs på mindre 

fördelaktiga sätt. Tåg och buss riskerar att uppfattas som ”något för de fattiga” och kan därmed 

förknippas med mindre status. Kopplingar kan här dras till identitetsteori; det kan vara så att 

man på grund av ”fattigstämpel” väljer bort alternativa transportsätt. Att flyget är dominant 

förstärker intrycket av att andra transportsätt inte är något alternativ ”för normalt funtade 

människor” (28). En personlig reflektion är att detta i grunden är uppseendeväckande, de idag 

billiga lågprisflygen torde vara ett mindre exklusivt sätt att resa på än en högkvalitativ, men 

något dyrare bussresa. Tyvärr är det ju inte så dagens syn ser ut.  

För att åstadkomma en förändring i konsumenters resebeteenden, betonas ofta att användning 

av positiva meddelanden är viktigt, exempelvis inom social marknadsföring (Davies 2012). Det 

kan ur hållbart resande- synpunkt därför hävdas vara problematiskt att exempelvis tågresande i 

stor utsträckning beskrivs negativt istället för positivt. Däremot kan man inte bortse ifrån att det 

kan vara så att vissa texter faktiskt speglar den reella verkligheten. Grund finns i statistiken att 

tågresande utomlands är en ovanlig företeelse (29), och att tågbranschen inte utvecklats i alls 

samma takt som flygbranschen (20;28;42).  

Avslutningsvis bör det påpekas att magasin inte utgör någon större inspirationskälla för 

respondenterna. Tre femtedelar anger att de sällan eller aldrig brukar magasin för inspiration 

till sitt resande. Istället dominerar internet, som 75 % alltid eller ofta använder i 

inspirationssyfte. Att prata med vänner och familjemedlemmar är också vanligt (Diagram 8), 

vilket bekräftar tidigare forskning om vikten av ”betydelsefulla andra” (Andersson & Chen 

2002). Det är här relevant att ställa sig frågan om denna uppsats resultat, med fokus på magasin, 

gör någon nytta. Ett argument är att även om media i annan form visat sig vara vanligare bland 

unga resenärer, kan denna forskning trots allt ge viktiga insikter i vad som lyfts fram, och inte, 

angående (o)hållbart resande. Möjligheten finns också att en del av resultaten överensstämmer 

med innehåll i andra medier, vilket i så fall är både relevant och fördelaktigt. Resultaten ger 

också en bra utgångspunkt för vidare studier, som rekommenderas rikta in sig på hur andra 

medier interagerar med olika målgrupper. Detta för att få en djupare förståelse för hur media 

kan inverka på, och bidra till, resenärers inställningar och beteenden mot ett mer hållbart 

resande. 
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6. SLUTSATSER 

Denna studie tyder på att media, i form av rese- och livsstilsmagasin, inte inverkar på unga 

resenärers kunskaper, attityder och vanor kring (o)hållbart resande i någon högre grad. Mer 

forskning behövs dock i nuläget för att kunna styrka detta. Då medias roll i utvecklingen mot 

ett mer hållbart semesterresande i allmänhet är dåligt utforskad, rekommenderas framtida 

studier att inrikta sig på att fördjupa den förståelsen. 

Det som ändå sägs om hållbart och ohållbart resande i magasinen är väl värt att notera.  Om 

syftet är att främja hållbart resande, kan analysens resultat delvis betraktas som oroande. Vad 

gäller transport är flyget ofta prioriterat i texterna, exempelvis i fråga om förstaval vid resande, 

lågprisflyginformation och teknikutveckling. Texter om flyg är inte sällan positivt skildrade, 

och moral-, livsstil- och miljöaspekter av flyg belyses eller bemöts inte fullt ut. I kontrast till 

detta skildras andra mer miljövänliga transportsätt i neutrala eller negativa ordalag, och praktisk 

information om dem är närmast obefintlig. Omfattande texter om hållbar turism är sällsynta. 

Längre resereportage behandlar enbart resenärer som kan uppfattas som ”extrema” och som 

därmed kan vara svåra att identifiera sig med. Texter och bilder om (o)hållbart resande kan 

därför generellt sett hävdas skildras på ett snävt och onyanserat sätt i magasinen.  

Utifrån enkätundersökningen är en viktig insikt att en majoritet av respondenterna har bristande 

kunskaper om olika typer av hållbar turism och alternativt resande. Däremot är det tydligt att 

mer sådan information är eftersträvansvärd, och en trend anas med positiva attityder kring miljö 

och hållbart resande. Utifrån attityd- och beteendeteori är det ett särskilt intressant resultat att 

forska vidare kring.  

Trots att magasin inte förefaller vara någon primär inspirationskälla för resande för unga i denna 

studie, kan det inte uteslutas att indirekt påverkan kan ske i en bredare medial och samhällelig 

kontext. Möjligheten finns att en del av resultaten överensstämmer med innehåll i andra medier. 

Om så är fallet, finns det stora utrymmen för media att genom ”rätt” information och inspiration 

uppmuntra resenärer till hållbart resande.  
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BILAGA 1. Följebrev och enkätmall 

 

Hej! 

Gillar du att resa och är mellan 18- 30 år? Då är du den jag söker! 

 

Jag är en student vid Karlstads universitet som skriver min kandidatuppsats inom miljövetenskap. 

Syftet är att undersöka vad ungdomar och unga vuxna har för kunskaper, attityder och vanor kring 

semesterresande utomlands. Jag är också intresserad av medias potential att forma dessa kunskaper, 

attityder och vanor. Med denna enkät hoppas jag få svar på just detta. 

 

Det är förstås helt frivilligt att vara med i enkätundersökningen, men jag skulle vara väldigt tacksam 

om du vill bidra! Enkäten tar bara några minuter att besvara, och dina svar är helt anonyma. 

 

Tack på förhand! 

 

/Helena Sandmer 

 

 

1. Ålder 
 

18-22 
 

23-27  

28-30 

 

2. Kön 
 

Kvinna 
 

Man 

 

 

3. Huvudsaklig sysselsättning 
 

Studerar 
 

Arbetar 
 

Arbetslös 

 

Om annat, specificera:________________________________________________________________ 
 
 
Om student, vad studerar du? (program/kurs)__________________________________________ 

 

 

4. Boendesituation 
 

Bor hemma hos föräldrar 
 

Bor ensam 
 

Bor med sambo, kompis eller motsvarande  



 
 

     Om annat, specificera: _______________________________________________________ 

 

5. Brukar du regelbundet läsa någon av dessa tidskrifter/magasin? Fyll i så fall i vilka. Om 

inte, välj sista alternativet. 
 

Camino 
 

Effekt 
 

Sveriges Natur (Svenska Naturskyddsföreningen) 
 

Miljöaktuellt 
 

Utemagasinet 
 
Friluftsliv 

 
RES 

 
Vagabond 

 
Allt om resor 

 
Turist (Svenska turistföreningen) 

 
Travel News 

 
Escape 360 

 
Vings värld (Ving) 

 
Husvagn och Camping 

 
Aftonbladet Resa 

 
Kupé (SJ) 

 
Nej, jag läser inte regelbundet någon av dessa tidskrifter/magasin 

 
 
Om du angett någon tidskrift/magasin ovan, prenumererar du på någon dem? I så 

fall vilken/vilka: __________________________________________________________ 

 

 

6. Hur mycket har du rest utomlands på semester de senaste fem åren? Ange hur många gånger. 

 

 
 

 
7. Under de fem åren, vart reste du och hur? Försök ange destination och huvudsaklig 

transportsätt dit, enligt följande exempel; destination: Prag - transportsätt: flyg. Resorna 

behöver inte stå i kronologisk ordning. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



 
 

8. Skulle du kunna tänka dig att resa med något annat transportsätt till någon av  

destinationerna du nämnt ovan? 

Ja 

Nej 

 

Om ja, hur och till vilken/vilka destination(er)? 

 

 
9. Tror du att du reser mer eller mindre utomlands än andra i din ålder? 
 

Mer 
 

Ungefär som andra 

Mindre 

 
10. Skulle du vilja resa mer utomlands än vad du gör idag? 
 

Mer 
 

Ungefär som nu 

Mindre 

 
11. Varför reser du utomlands? 

 

 

 

 
12. När du åker utomlands, hur ofta brukar du: 
 

Alltid Ofta      Ibland     Sällan     A ldrig 

 

                                                     

 

12. När du reser utomlands, hur ofta brukar du:  

                            

                 Alltid             Ofta            Ibland             Sällan              Aldrig 

 
ha flyg som första 

transportalternativ?  

 
 
boka paketresor där  
transport till och från 

destinationen ingår? 

 

själv ordna transport till 

destinationen?  
   
försöka uppskatta din resas 

miljöpåverkan? (ex. söka info, 

beräkna CO2-utsläpp/ekologiskt 

fotavtryck) 



 
 

                                                          

13. För att få inspiration till ditt semesterresande, hur ofta brukar du : 

 
Alltid           Ofta          Ibland          Sällan          Aldrig 

rig 

 
läsa resereportage i 

tidningar/magasin?  
 
använda sociala medier?  

besöka internetsidor?  

prata med vänner?  
 
prata med familjemedlemmar?  

 

 

 

 

14. Nedan kommer ett antal påståenden som handlar om vad du tycker är viktigt vid val av 

semesterdestination och resande utomlands. Välj det alternativ som bäst stämmer överens med 

dina åsikter. Observera att du bara får välja ett alternativ per påstående. 
 

   Stämmer Stämmer 
Stämmer Stämmer Stämmer ganska mycket 

mycket bra ganska bra delvis dåligt dåligt 
 
Jag tycker det är viktigt 

att destinationen är 

populär 
  
Jag tycker det är viktigt 

att resan är billig 
 
Jag tycker det är viktigt 

att destinationen ligger 

längre bort än min förra 

resa 
 
Jag tycker det är viktigt 

att snabbt kunna ta mig 

till destinationen 
 
Jag tycker det är viktigt 

att resan skiljer sig åt 

från tidigare resor jag 

gjort 
 
Jag tycker det är viktigt 

att jag kan välja/agera 

miljövänligt på resan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

15. Nedan kommer ett antal påståenden. Välj det alternativ som bäst stämmer överens med dina 

åsikter. Observera att du bara får välja ett alternativ per påstående. 
 

   Stämmer Stämmer 
Stämmer Stämmer Stämmer ganska mycket 

mycket bra ganska bra delvis dåligt dåligt 
 
Jag tycker att jag  
har ansvar att minska min 

miljöpåverkan vid 

semesterresande  
 
Jag tycker att jag har 

möjlighet att minska min 

miljöpåverkan vid 

semesterresande 
 
Jag tycker att det står för 

lite om resors 

miljöpåverkan i media    

(ex. i resereportage)  
 
Jag skulle vilja åka 

mindre flyg, och mer av 

andra transportsätt under 

semestern 
 
Jag skulle du vilja ha mer 

information om hur man 

reser med andra  

transportsätt än flyg (ex. 

via media)  

 

 

 

16a. Känner du till begreppet "hållbar turism"? 
 

Ja 

Nej 

 
Om ja, vad förknippar du det med? 

 

 

 

 
 
 
16b. Har du själv åkt på en resa som marknadsförts som, eller haft ett koncept förenligt med 

"hållbar turism"? 
 

Ja 
 

Nej 

Vet ej 

 
 



 
 

Om ja, har du någon kommentar om det? (ex. var, när, intryck..) 

 

 
 

 
 

 
Om nej, skulle du kunna tänka dig att åka på en "hållbar turism"-resa? 
 

  Ja 
 

  Nej 
 

  Kanske 

 

 

17a. Känner du till begreppet "slow travel"? 

 
Ja 

Nej 

 
Om ja, vad förknippar du det med? 
 
 
 
 
 

 

17b. Har du själv åkt på någon resa som marknadsförts som , eller haft ett koncept förenligt 

med "slow travel"? 

 
 

Ja 
 

Nej       

Vet ej  

 

 
Om ja, har du någon kommentar om det? (ex. var, när, intryck...) 
 
 
 
 
 

 

Om nej, skulle du kunna tänka dig att åka på en "slow travel"-resa? 
 

  Ja 
 

  Nej 
 

  Kanske 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
18a. Känner du till begreppet "Interrail" eller "Interrailkort"? 
 

Ja  

Nej 

 

 
Om ja, vad förknippar du det med? 

 

 

 

 

 

18b. Har du själv åkt på en resa med "Interrailkort" (ex. tågluff)? 
 

  Ja 
 

  Nej  

  Vet ej  

 
Om ja, har du någon kommentar om det? (ex. var, när, intryck...) 
 
 
 
 
 

 

Om nej, skulle du kunna tänka dig att åka på en resa med "Interrailkort"? 
 

   Ja 
 

   Nej  

   Kanske  

 

 

19a. Känner du till begreppet "klimatkompensation" ? 
 

 Ja  

 Nej  

 
Om ja, vad förknippar du det med? 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

19b. Har du själv någon gång klimatkompenserat i samband med semesterresande? 
 

        Ja 
 

        Nej  

       Vet ej   

 

Om ja, har du någon kommentar om det? (ex. till vilken destination, när, intryck... ) 
 
 
 
 
 

 

 

Om nej, skulle du kunna tänka dig att klimatkompensera för dina semesterresor? 
 

        Ja 
 

        Nej  

        Kanske   

 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

BILAGA 2. Enkätresultat, slutna frågor 
 

Antal svar: 67 

 

1. Ålder Antal svar 

18-22 40 (59,7%) 

23-27 27 (40,3%) 

28-30 0 (0,0%) 

Summa 67 (100,0%) 
 

 

2.Kön Antal svar 

Kvinna 54 (80,6%) 

Man 13 (19,4%) 

Summa 67 (100,0%) 
 

 

3. Huvudsaklig sysselsättning Antal svar 

Studerar 52 (77,6%) 

Arbetar 13 (19,4%) 

Arbetslös 2 (3,0%) 

Om annat, specificera: 0 (0,0%) 

Summa 67 (100,0%) 
 

 

  



 
 

  

4. Boendesituation Antal svar 

Bor hemma hos föräldrar 11 (16,4%) 

Bor ensam 23 (34,3%) 

Bor med sambo, kompis eller mots-
varande 

33 (49,3%) 

Om annat, specificera 0 (0,0%) 

Summa 67 
(100,0%) 

 

 

 

5. Brukar du regelbundet läsa någon av 
dessa tidskrifter/magasin? Fyll i så fall i 
vilka. Om inte, välj sista alternativet. 

Antal 
svar 

Camino 0 (0,0%) 

Effekt 0 (0,0%) 

Sveriges Natur  (Svenska Naturskydd-
sföreningen) 

8 (11,9%) 

Miljöaktuellt 5 (7,5%) 

Utemagasinet 0 (0,0%) 

Friluftsliv 1 (1,5%) 

RES 0 (0,0%) 

Vagabond 2 (3,0%) 

Allt om resor 1 (1,5%) 

Turist  (Svenska turistföreningen) 0 (0,0%) 

Travel News 0 (0,0%) 

Escape 360 3 (4,5%) 

Vings värld (Ving) 1 (1,5%) 

Husvagn och Camping 0 (0,0%) 

Aftonbladet Resa 1 (1,5%) 

Kupé  (SJ) 7 (10,4%) 

Nej, jag läser inte regelbundet någon av 
dessa tidskrifter/magasin 

48 
(71,6%) 

Summa 77 
(114,9%) 

 

 

 

 

 



 
 

9. Tror du att du reser mer eller mindre 
utomlands än andra i din ålder? 

Antal 
svar 

Mer 14 
(20,9%) 

Ungefär som andra 28 
(41,8%) 

Mindre 25 
(37,3%) 

Summa 67 
(100,0%) 

 

 

10. Skulle du vilja resa mer utomlands 
än vad du gör idag? 

Antal svar 

Mer 43 
(64,2%) 

Ungefär som nu 21 
(31,3%) 

Mindre 3 (4,5%) 

Summa 67 
(100,0%) 

 

 

                                                               

12. När du åker utomlands, hur ofta brukar du:   

ha flyg som första transportalternativ? Antal svar 

Alltid 13 (19,4%) 

Ofta 43 (64,2%) 

Ibland 7 (10,4%) 

Sällan 3 (4,5%) 

Aldrig 1 (1,5%) 

Summa 67 (100,0%) 
 

 



 
 

boka paketresor där transport till och från 
destinationen ingår? 

Antal 
svar 

Alltid 4 (6,0%) 

Ofta 15 
(22,4%) 

Ibland 20 
(29,9%) 

Sällan 10 
(14,9%) 

Aldrig 16 
(23,9%) 

Summa 65 
(97,0%) 

  

själv ordna transport till destinationen? Antal svar 

Alltid 15 (22,4%) 

Ofta 14 (20,9%) 

Ibland 23 (34,3%) 

Sällan 11 (16,4%) 

Aldrig 3 (4,5%) 

Summa 66 (98,5%) 
 

 

försöka uppskatta din resan miljöpåverkan? 
(ex. söka info, beräkna CO2-

utsläpp/ekologiskt fotavtryck)   

Antal 
svar 

Alltid 0 (0,0%) 

Ofta 5 (7,5%) 

Ibland 12 
(17,9%) 

Sällan 17 
(25,4%) 

Aldrig 31 
(46,3%) 

Summa 65 
(97,0%) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13. För att få inspiration till ditt semesterresande, hur ofta brukar du : 

läsa resereportage i tidnin-
gar/magasin? 

Antal svar 

Alltid 0 (0,0%) 

Ofta 4 (6,0%) 

Ibland 23 (34,3%) 

Sällan 21 (31,3%) 

Aldrig 19 (28,4%) 

Summa 67 
(100,0%) 

 

 

använda sociala medier? Antal svar 

Alltid 6 (9,0%) 

Ofta 18 (26,9%) 

Ibland 22 (32,8%) 

Sällan 12 (17,9%) 

Aldrig 9 (13,4%) 

Summa 67 (100,0%) 
 

 

besöka internetsidor? Antal svar 

Alltid 23 (34,3%) 

Ofta 27 (40,3%) 

Ibland 10 (14,9%) 

Sällan 5 (7,5%) 

Aldrig 2 (3,0%) 

Summa 67 (100,0%) 
 

 



 
 

prata med vänner? Antal svar 

Alltid 9 (13,4%) 

Ofta 35 (52,2%) 

Ibland 17 (25,4%) 

Sällan 5 (7,5%) 

Aldrig 1 (1,5%) 

Summa 67 (100,0%) 
 

 

 

prata med familjemedlemmar? Antal svar 

Alltid 12 (17,9%) 

Ofta 25 (37,3%) 

Ibland 18 (26,9%) 

Sällan 10 (14,9%) 

Aldrig 2 (3,0%) 

Summa 67 (100,0%) 
 

 

 

14. Nedan kommer ett antal påståenden som handlar om vad du tycker är viktigt vid 

val av semesterdestination och resande utomlands. Välj det alternativ som bäst 

stämmer överens med dina åsikter. Observera att du bara får välja ett alternativ per 

påstående. 

Jag tycker det är viktigt att des-
tinationen är populär 

Antal svar 

Stämmer mycket bra 2 (3,0%) 

Stämmer ganska bra 6 (9,0%) 

Stämmer delvis 19 (28,4%) 

Stämmer ganska dåligt 23 (34,3%) 

Stämmer mycket dåligt 18 (26,9%) 

Summa 68 
(101,5%) 

 

 



 
 

Jag tycker det är viktigt att resan är 
billig 

Antal svar 

Stämmer mycket bra 11 (16,4%) 

Stämmer ganska bra 28 (41,8%) 

Stämmer delvis 26 (38,8%) 

Stämmer ganska dåligt 3 (4,5%) 

Stämmer mycket dåligt 0 (0,0%) 

Summa 68 
(101,5%) 

 

 

Jag tycker det är viktigt att des-
tinationen ligger längre bort än min för-
ra resa 

Antal 
svar 

Stämmer mycket bra 0 (0,0%) 

Stämmer ganska bra 1 (1,5%) 

Stämmer delvis 3 (4,5%) 

Stämmer ganska dåligt 12 
(17,9%) 

Stämmer mycket dåligt 51 
(76,1%) 

Summa 67 
(100,0%) 

 

 

 

Jag tycker det är viktigt att snabbt kun-
na ta mig till destinationen 

Antal 
svar 

Stämmer mycket bra 5 (7,5%) 

Stämmer ganska bra 13 
(19,4%) 

Stämmer delvis 21 
(31,3%) 

Stämmer ganska dåligt 24 
(35,8%) 

Stämmer mycket dåligt 7 (10,4%) 

Summa 70 
(104,5%) 

 

 



 
 

Jag tycker det är viktigt att resan skil-
jer sig åt från tidigare resor jag gjort 

Antal 
svar 

Stämmer mycket bra 3 (4,5%) 

Stämmer ganska bra 15 
(22,4%) 

Stämmer delvis 27 
(40,3%) 

Stämmer ganska dåligt 17 
(25,4%) 

Stämmer mycket dåligt 5 (7,5%) 

Summa 67 
(100,0%) 

 

 

Jag tycker det är viktigt att jag kan väl-
ja/agera miljövänligt på resan 

Antal 
svar 

Stämmer mycket bra 6 (9,0%) 

Stämmer ganska bra 17 
(25,4%) 

Stämmer delvis 12 
(17,9%) 

Stämmer ganska dåligt 24 
(35,8%) 

Stämmer mycket dåligt 9 (13,4%) 

Summa 68 
(101,5%) 

 

 

 

15. Nedan kommer ett antal påståenden. Välj det alternativ som bäst stämmer överens 

med dina åsikter. Observera att du bara får välja ett alternativ per påstående. 

Jag tycker att jag har ansvar att minska 
min miljöpåverkan vid semesterresande 

Antal 
svar 

Stämmer mycket bra 18 
(26,9%) 

Stämmer ganska bra 17 
(25,4%) 

Stämmer delvis 21 
(31,3%) 

Stämmer ganska dåligt 7 (10,4%) 

Stämmer mycket dåligt 5 (7,5%) 

Summa 68 
(101,5%) 

 

 

 



 
 

Jag tycker att jag har möjlighet att minska 
min miljöpåverkan vid semesterresande 

Antal 
svar 

Stämmer mycket bra 7 (10,4%) 

Stämmer ganska bra 11 
(16,4%) 

Stämmer delvis 19 
(28,4%) 

Stämmer ganska dåligt 26 
(38,8%) 

Stämmer mycket dåligt 4 (6,0%) 

Summa 67 
(100,0%) 

 

 

Jag tycker att det står för lite om resors 
miljöpåverkan i media (ex. i reserepor-
tage) 

Antal 
svar 

Stämmer mycket bra 30 
(44,8%) 

Stämmer ganska bra 23 
(34,3%) 

Stämmer delvis 8 (11,9%) 

Stämmer ganska dåligt 5 (7,5%) 

Stämmer mycket dåligt 2 (3,0%) 

Summa 68 
(101,5%) 

 

 

Jag skulle vilja åka mindre flyg, och 
mer av andra transportsätt under 
semestern 

Antal 
svar 

Stämmer mycket bra 16 
(23,9%) 

Stämmer ganska bra 17 
(25,4%) 

Stämmer delvis 17 
(25,4%) 

Stämmer ganska dåligt 14 
(20,9%) 

Stämmer mycket dåligt 4 (6,0%) 

Summa 68 
(101,5%) 

 

 

Jag skulle du vilja ha mer information 
om hur man reser med andra transport-
sätt än flyg (ex. via media) 

Antal 
svar 

Stämmer mycket bra 23 
(34,3%) 

Stämmer ganska bra 25 
(37,3%) 

Stämmer delvis 12 
(17,9%) 

Stämmer ganska dåligt 5 (7,5%) 

Stämmer mycket dåligt 3 (4,5%) 

Summa 68 
(101,5%) 

  



 
 

 

16a. Känner du till begreppet "hållbar 
turism"? 

Antal svar 

Ja 23 (34,3%) 

Nej 44 (65,7%) 

Summa 67 
(100,0%) 

 

 

 

16b. Har du själv åkt på en resa som 
marknadsförts som, eller haft ett 
koncept förenligt med "hållbar turism"? 

Antal 
svar 

Ja 2 (8,7%) 

Nej 19 
(82,6%) 

Vet ej 2 (8,7%) 

Summa 23 
(100,0%) 

 

 

 

 

 

Om nej, skulle du kunna tänka dig att 
åka på en "hållbar turism"-resa? 

Antal 
svar 

Ja 16 
(84,2%) 

Nej 0 (0,0%) 

Kanske 3 (15,8%) 

Summa 19 
(100,0%) 

 

 

  



 
 

17a. Känner du till begreppet "slow 
travel"? 

Antal svar 

Ja 3 (4,5%) 

Nej 64 (95,5%) 

Summa 67 
(100,0%) 

 

 

 

    

 

17b. Har du själv åkt på någon resa som 
marknadsförts som , eller haft ett 
koncept förenligt med "slow travel"? 

Antal 
svar 

Ja 0 (0,0%) 

Nej 3 
(100,0%) 

Vet ej 0 (0,0%) 

Summa 3 
(100,0%) 

 

 

 

 

 

Om nej, skulle du kunna tänka dig att 
åka på en "slow travel"-resa? 

Antal 
svar 

Ja 2 (66,7%) 

Nej 0 (0,0%) 

Kanske 1 (33,3%) 

Summa 3 
(100,0%) 

 

 

  



 
 

18a. Känner du till begreppet "Interrail" 
eller "Interrailkort"? 

Antal 
svar 

Ja 38 
(56,7%) 

Nej 29 
(43,3%) 

Summa 67 
(100,0%) 

 

 

 

 

18b. Har du själv åkt på en resa med 
"Interrailkort" (ex. tågluff)? 

Antal 
svar 

Ja 6 (15,8%) 

Nej 32 
(84,2%) 

Vet ej 0 (0,0%) 

Summa 38 
(100,0%) 

 

 

 

 

Om nej, skulle du kunna tänka dig att 
åka på en resa med "Interrailkort"? 

Antal 
svar 

Ja 26 
(81,3%) 

Nej 1 (3,1%) 

Kanske 5 (15,6%) 

Summa 32 
(100,0%) 

 

 

 



 
 

19a. Känner du till begreppet 
"klimatkompensation" ? 

Antal 
svar 

Ja 43 
(64,2%) 

Nej 24 
(35,8%) 

Summa 67 
(100,0%) 

 

 

 

19b. Har du själv någon gång 
klimatkompenserat i samband med 
semesterresande? 

Antal 
svar 

Ja 9 (20,9%) 

Nej 20 
(46,5%) 

Vet ej 14 
(32,6%) 

Summa 43 
(100,0%) 

 

 

 

 

Om nej, skulle du kunna tänka dig att 
klimatkompensera för dina semester-
resor? 

Antal 
svar 

Ja 12 
(60,0%) 

Nej 1 (5,0%) 

Kanske 7 (35,0%) 

Summa 20 
(100,0%) 
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