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Sammanfattning 

I dagens samhälle existerar ett flertal miljöproblem som är orsakade av människan och dess 

innovationer. Turismen skänker ro till många människor, skapar arbetstillfällen och bättre sociala 

förhållanden men har också en mörkare sida, en sida som skadar miljön. Med massturism 

kommer stora utsläpp av skadliga gaser via transporter, nedskräpning skapar föroreningar och 

försurning och listan kan göras mycket längre. Ekoturismen har kommit fram under den senare 

hälften av förra seklet och marknadsförts som en motsats till den skadliga sortens turism och 

utlovar närhet till naturen.  

Syftet med denna uppsats är att skapa en överblick över kunskap, vanor och motiv hos 

konsumenter över 18 år i Sverige kring ekoturism och besvarar även frågan om det finns en 

koppling mellan personer med miljömedvetenhet och ekoturism. Datainsamlingen är baserad på 

en enkät. Resultatet visar att kunskapen om ekoturism är varken hög eller låg, kunskapen är 

måttlig och högre hos ekologister. Många människor är lockade av konceptet. Det finns tydligt 

bevis att miljömedvetenhet i vardagen och benägenhet att välja ekoturism hänger ihop. Länken 

mellan dessa är en världsbild kallad ekologism, ett sätt att värdera naturen lika högt som 

människan, men det finns även ekonomiska antropocentriska motiv samt viljan att göra 

någonting annorlunda. Den mest sannolika ekoturisten är en studerande kvinna i åldern 26-45.  
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Abstract 

There are several man-made environmental problems in today’s society. Tourism gives a lot of 

people serenity, creates jobs and better social circumstances but also has a dark side, a dark side 

that is harming our environment. Mass tourism creates large amounts of harmful gasses through 

transportation of tourists, littering ends up in pollution and acidification and the list goes on. 

Ecotourism has during the latter part of the last decade been marketed as a counter pool to the 

harmful kind of tourism and offers connectedness to nature.  

This essay maps knowledge, habits and reasons of ecotourism with consumers above age 18 in 

Sweden and answers the question if there is a link between people with environmental awareness 

in their everyday life and ecotourism. Data is collected through a survey.  

The results show that the knowledge of ecotourism is neither high nor low, the knowledge is at 

midpoint and higher with ecologists. A lot of people are drawn to the concept itself. There is 

clear evidence that people who act with environmental awareness are more likely to choose 

ecotourism than other people. What links these together is ecologism, but also economic 

anthropocentric reasons as well as wanting to do something different. The most likely person to 

be an eco-tourist is a female student between the ages of 26-45.  
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1. Inledning 
 

“- Outdoorsman. What's your fascination with all that stuff? 

- I'm going to Alaska. 

- Alaska, Alaska? Or city Alaska? Because they do have markets in Alaska. The city of Alaska. 

Not in Alaska. In the city of Alaska, they have markets. 

- No, man. Alaska, Alaska. I'm gonna be all the way out there, all the way out there. Just on my 

own. You know, no watch, no map, no axe, no nothing. No nothing. Just be out there. Just be out 

there in it. You know, big mountains, rivers, sky, game. Just be out there in it, you know? In the 

wild. 

- In the wild. 

- Just wild! 

- Yeah. What are you doing when we're there? Now you're in the wild, what are we doing?” 

 

Into The Wild (2007) 

 

1.1 Bakgrund 
Sedan industrialiseringen på 1800-talet har människans teknologiska och industriella framsteg 

ständigt pågått i ett högt tempo (Leach et.al 2010; Corell & Söderberg 2005). Tack vare detta har 

våra livsvillkor förbättrats enormt sedan tiden innan industrialiseringen, men denna utveckling 

kommer med ett högt pris. Naturliga resurser som trä och olja exploateras för att driva industrier 

och vårt bekväma liv, vildmarker blir omvandlade till industrilandskap och biologisk mångfald 

förloras i en rasande takt (Brennan & Withgott 2011). Människans anknytning till naturen blir 

allt mer avlägsen via urbaniseringen (Grundsten 2009; Sveriges Nationalparker). Fossila 

bränslen som bränns skapar avgaser som inte bara är skadlig för människan utan även för naturen 

omkring oss. Dessa gaser kommer från bland annat trafik och industrier. Även flygplan vilket är 

ett vanligt sätt att resa på släpper ut en stor mängd gaser (Brennan &Withgott 2011). Dessa 

föroreningar tar inte någon hänsyn till människans geografiskt påhittade gränser utan följer med 

elementen vind och vatten och lagras i marken (Bernes & Grundsten 1991). På så sätt tar inte 

bara ett land skada genom att ha skadliga utsläpp utan flera länder, kontinenter och hav tar skada. 

Miljöproblem som tidigare inte vetats om eller brytts om (Corell & Söderberg 2005) uppdagades 

på 1960-talet och hamnade i fokus (Bernes & Grundsten 1991). Via media skapades en sorts 

miljömedvetenhet hos den allmänna befolkningen (Grundsten 2009). Giftiga utsläpp och 

restprodukter från industrier och jordbruk noterades och började bekämpas (Persson & Persson 

2007). Det finns idag ett stort antal miljöproblem som är orsakade av mänsklig aktivitet och i 

många fall förvärras de fortfarande. En bidragande faktor är den växande turism vi ser idag 

(Weaver 2001). I de rika delarna av världen läggs enorma summor pengar på resande och 

semestrar varje år. Turismen har blivit en konsumtionsvara och i fronten finns massturismen 

(Weaver 2001). I Sverige åker majoriteten av befolkningen på semester utomlands nästan varje 

år. Denna sortens turism för med sig ett flertal aspekter som är skadliga för miljön, bl a 
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nedskräpning, avgaser från diverse transportmedel, exploatering av natur för att etablera stora 

resorter etc. (Weaver 2001). Som en motsats till den skadliga sortens turism har ekoturism trätt 

fram. Ordet ekoturism är ett uttryck som myntades år 1983 av en mexikansk arkitekt vid namn 

Hector Ceballos-Lascurain. Egentligen är det en förädlad form av naturturism men som utvecklar 

upplevelsen av naturen via lärande och väl genomtänkta naturupplevelser. På detta sätt gynnas 

lokalbor med sin expertis om den lokala miljön och naturen får ett ekonomiskt skyddsvärde 

(Turistrådet Västsverige 2010). Mycket av den natur som inte har ett formellt skydd exploateras 

för att utvinna råvaror och energi (Hardin 1968) och kan även vara problematiskt för 

ekoturismen. Hot som idag kan störa turismen är främst sådant som kan störa naturupplevelser, 

till exempel uppförning av vindkraftverk, tämjande av vilda älvar för vattenkraft (Fredman & 

Margaryan 2014), skogsskövling (Bratt et.al 2011), jakt (Johansson 2013), industrier av olika 

slag i naturområden, turismanläggningar (Weaver 2001) och all sorters förlust av natur. Genom 

att bedriva ekoturism på ett speciellt ställe får denna natur ett värde och får en större chans att 

skonas mot industriell exploatering och bevaras intakt utan ett formellt naturskydd (Lundmark 

et.al 2011). Många av våra sista svenska vildmarker har idag dock ett formellt naturskydd 

(Grundsten 2009). I Skandinavien är hela turismbranschen byggd runt naturens intryck och 

aktiviteter i den (Gössling & Hultman 2006) och är därmed är naturens skönhet viktig (Sveaskog 

uå). Ekoturism som kan upplevas i Sverige är vandring, bärplockning, svampplockning, 

klättring, fiske, kajakpaddling, segling, skotersafari, fågelskådning, hundspannsturer mm. 

(Gössling & Hultman 2006). Här har “miljökonsumenten”, konsumenten som gör miljömedvetna 

val funnit ett mer hållbart sätt att semestra på.  

Svenska Ekoturismföreningen är en organisation som fokuserar på kommersiellt friluftsliv och 

naturturism. Den omfattar över 400 privata företag men även kommuner finns med (Svenska 

Ekoturismföreningen 2004b). Målsättningen för denna organisation främst att “utveckla en 

turism som stärker natur- och kulturskydd, och ger mindre och färre miljöskador, och samtidigt 

förädla traditionell naturturism för att skapa jobb och ge skyddsvärd natur ett ekonomiskt värde” 

(Lundmark et.al 2011, sida 180). Svenska ekoturismföreningens definition av ekoturism lyder 

samma som The International Ecotourism Society’s definition: “Ekoturism är ansvarsfullt 

resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande” 

(Svenska ekoturismföreningen 2004a). Ekoturismen i Sverige blev ett etablerat alternativ i 

samband med Svenska Ekoturismföreningen som grundandes för att samla aktörer på ett ställe, 

aktörer som byggt upp branschen till det den är idag (Svenska Ekoturismföreingen 2004b). I ett 

samarbete tillsammans med Naturskyddsföreningen tog Svenska Ekoturismföreningen år 2002 

fram en kvalitetsmärkning för kommersiell naturturism. Denna märkning kallas för “Naturens 

Bästa” och har naturupplevelsebaserade turistarrangemang i fokus. Syftet med märkningen 

”Naturens Bästa” är att utveckla ekoturism mot Svenska Ekoturismföreningens definition 

(Lundmark et.al 2011). Det är aktiviteten som får märkningen, inte företaget. Detta betyder att ett 

företag kan ha en aktivitet som har fått märkningen “Naturens Bästa” och 10 andra aktiviteter 

som inte fått någon märkning och vice versa. Dessa aktiviteter är bl.a. jakt, fiske, 

naturguidningar etc. och visar att det håller hög kvalitet och är miljömässigt hållbart och är ett 

stort steg fram för den svenska ekoturismen (Lundmark et. al 2011). 
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1.2 Syfte 
Resande och turism påverkar rådande miljöproblem negativt. Ekoturism kan vara en del av 

lösningen och bidra till att skydda natur. Syftet med denna studie är att är att undersöka hur 

konsumenters kunskap, vanor och motiv i förhållande till ekoturism ser ut idag.  

 

1.3 Frågeställning 
Vilken kunskap har konsumenter om ekoturism och varför väljs ekoturism? Finns det en 

koppling mellan personer med miljömedvetenhet och ekoturism?   

 

1.4 Uppsatsens struktur 
Den inledande delen av uppsatsen består av en överblick över tidigare forskning gjord inom 

området. I samma kapitel behandlas även teori vilket handlar om olika världsbilder och en skala 

för att definiera olika sorters ekoturister. Efter detta följer det tredje kapitlet med metod och 

material där datainsamlingen som gjorts via enkät presenteras. Det fjärde kapitlet visar resultatet 

av datainsamlingen. Sedan följer en diskussion vilket relaterar och fördjupar resultaten med hjälp 

av teori, tidigare forskning samt frågeställningar och syfte. Kapitel sex presenterar slutatser från 

arbetet och följs av referenser och bilagor. 
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2. Tidigare forskning & teori 

2.1 Tidigare forskning 
Det finns tidigare forskning om ekoturism men det mesta handlar om påverkan på ekosystem 

som kan komma med ekoturismen på specifika destinationer och hur hållbart konceptet är. Det 

som saknas kring detta ämne är ekoturisternas egna åsikter, vilket gör detta arbete relevant inom 

fältet. I denna del tas även angränsande ämnen som hållbar turism, miljövänlighet och 

naturturism upp.  

Ekoturism har visat sig vara en form av turism som attraherar främst naturintresserade och 

miljömedvetna turister (Gössling & Hultman 2006). Många av dessa vill ha en väl utvecklad 

lärprocess och andra vill endast observera och ha ett mer passivt lärande under den ekoturistiska 

aktiviteten (Gössling & Hultman 2006).  

 

2.1.1 En överblick av den svenska natur- och ekoturismbranschen från företagarnas 

synvinkel 

I en rapport vid namn ”The supply of nature-based tourism in Sweden” (Fredman & Margaryan 

2014) blandas ekoturismföretag och naturturismföretag. Studien är gjord via en enkät och det 

erhölls 648 svenska naturturismföretag som gav relevanta svar. 

Dessa företag blandar oftast naturturism med andra verksamheter, 20% av företagen hävdar att 

de har hela sin inkomst från endast naturturism. Det finns ett litet antal stora företag och ett stort 

antal små företag och totalt omsätter branschen minst 3,6 miljarder sek årligen. Privatmarknaden 

ger den största andelen kunder. De absolut viktigaste marknaderna för företagen att visa sig på 

förutom den svenska är Norges, Danmarks, Tysklands och Nederländernas marknader. 22% av 

företagen jobbar med i sammarbete med Svenska ekoturismföreingen, Lantbrukarnas riksförbund 

eller Svenska turistföreingen (Fredman & Margaryan 2014).  

Studien visar att naturliga miljöer är av mycket stor vikt. Alla ställer inte krav på att turismen ska 

genomföras i vildmark där inte en människa kan ses men att bevittna naturens krafter är viktigt. 

Storslagen natur lockar mycket, mer än 80% av dessa företag hävdar att se storslagna 

naturkrafter och vackra vyer är mycket viktigt för deras affärer. Den del av naturturism som 

omsätter mest är vattenbaserad och de mest populära månaderna är juni-september. De mest 

populära aktiviteterna är kajakpaddling, fiske, kanot och forsränning och de viktigaste miljöerna 

är skog, sjöar, vattenfall och älvar (Fredman & Margaryan 2014).  

De största hoten mot naturturism i avseende markanvändning anses vara vattenkraftsdammar, 

skogsskövling och etablering av vindkraftverk (Fredman & Margaryan 2014).   

Vad det gäller miljöarbete är någonstans mellan 5% - 15% av företagen involverade i direkt 

miljöarbete. Detta kan vara till exempel kompensation för koldioxidutsläpp, 

hållbarhetsredovisning och social hållbarhetsredovisning. Det är fler företag, ca en fjärdedel som 

samarbetar med någon sorts miljömärkning och ungefär 15% är affilierade med Naturens 

bästamärkningen (Fredman & Margaryan 2014). 
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2.1.2 Hållbar turism 

Det har utförts forskning som har grundat sig i olika färdmedel i resor. I media, framförallt 

resemagasin skildras flygplansresande som det optimala resesättet, utan om någon som helst 

tanke på de enorma utsläpp av växthusgaser det medför. Prat om mlijövänliga transportsätt i 

resemagasin är i princip obefintligt (Sandmer 2014). Den enkätundersökning som gjordes i 

Sandmers arbete (2014) visade att respondenterna hade en ganska liten kunskap om hållbar 

turism och alternativt resande. Men det går att ana en positiv trend som förespråkar positiv 

inställning till miljö och hållbart resande. 

 

2.1.3 Vem är miljövänlig? - Den nya miljökonsumenten 

Med stor debatt kring miljöproblemen i samhället och i media kan man tro att de senaste 10 åren 

måste vara de åren som vi svenskar har varit mest miljömedvetna. Detta är inte sant. Om man 

tittar på statistiken så ser man att miljöengagemanget var högre år 1995 jämfört med 2007. Från 

1995 fram till 2005 sjönk miljöengagemanget bland svenskar i en konstant takt, för att från 2005 

fram till 2007 stiga i en rask takt, men inte till 1990-talets nivå (Callius 2007). Åldersgruppen 

som var miljövänligast under 1990-talet var engagemanget ganska jämnt utspritt bland åldrarna, 

men under det nästkommande decenniet tappade de yngre miljötänket och majoriteten av de som 

fortfarande brydde sig var krigsgenerationen. 2007 kom filmen en obekväm sanning av Al Gore 

vilket fick Sveriges befolkning att tänka om, engagemanget ökade igen bland de yngre åldrarna 

men dominerades fortfarande av krigsgenerationen (Callius 2007). Det förklaras också hur 

miljötänket blir kommersialiserat och mer tidsenligt då det går att läsa miljörelaterat 

kändisskvaller på speciella hemsidor, miljöbilar och eco-driving får mer plats i rampljuset och 

skotillverkaren Timberland har börjat klimatmärka sina skor så att man snabbt och enkelt kan se 

vilket klimatindex deras skor har (Callius 2007).  

Under samma period gjordes en undersökning om hur många procent av Sveriges befolkning 

som var beredda att betala mer för ekologiska produkter. Då svarade 49,6% att de var beredda att 

betala lite extra för att få miljövänligare produkter. Vad som uttrycket miljövänliga produkter 

innebär specifieras inte. Generellt sett är äldre, högutbildade kvinnor mer miljömedvetna än 

resten av samhället. Det är även större engagemang i storstäder än på landsbyggden (Callius 

2007). En studie gjord av Trygg Hansa (2011) visar att de som tar mest ansvar för att motverka 

miljöproblem är kvinnor och äldre. De är bäst på att minska användningen av el, sortera skräp 

och konsumera ekologiskt. 1010 svenskar fick en fråga om de gör något av nio uppradade 

alternativ för att skona miljön. I åtta av dessa visar det sig att kvinnor är miljövänligare än 

männen. Den enda kategorin där män är bättre är att inte flyga på semester eller 

klimatkompensera flygandet. 10% av männen gör detta jämfört med 9% av kvinnorna som gör 

det. Åldersgruppen 50-64 är bra på att göra klimatsmarta val i hemmet men väljer inte 

ekologiska kläder och reser inte till jobbet miljövänligt (Trygg Hansa 2011). 

 

2.1.4 Massturism 

Massturism är den sortens turism många ser framför sig när de tänker på turism. Det kan till 

exempel vara den klassiska charterdestinationen i södra Europa. Denna sortens turism ses idag på 

många håll som något negativt, en börda som inte för med sig några större positiva aspekter. 

Dock måste det tas i beaktande vid detta sätt att se på massturism att på många orter och i länder 
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där det tidigare har varit fattigt och hög arbetslöshet har denna sortens turism vart en räddare i 

nöden, inte en börda som modern turismlitteratur i flera fall hävdar (Weaver 2001). En 

turistresort vid en sandstrand kan ha räddat stranden från att exploaterats av tung maskinell 

industri. 

Ur dessa negativa synvinklar på massturismen har ekoturism och alternativ turism förts fram som 

en antites, en motsats och räddaren i nöden (Weaver 2001; Fennel 2014).  

 

2.2 Teori 
 

2.2.1 Världsbilder 

Värderingar är något varje människa besitter. De styr hur vi gör våra val i livet, ibland medvetna, 

men kan även ske omedvetet och skapas av vår omgivning och miljö. Vissa människor tror att 

jorden skapades av en allsmäktig gud, vissa tror att universum kom till genom att ett gasmoln 

exploderade. Även hållbar utveckling uppfattas olika på grund av personliga världsbilder. På 

grund av detta ser även lösningar och uppfattningen om vad som är ett problem olika ut. 

Förenklat kan man se två teman av världsbilder; antropocentrism och ekologism (Bratt et.al 

2011). 

 

2.2.1.1 Antropocentrism 

Detta tankesätt centrerar kring människans behov och vilja. Naturen fungerar som ett instrument, 

ett verktyg för att tillgodose människan med råvaror och andra nödvändigheter. Den ska stärka 

människans framgång och trygghet i samhället och har själv inget direkt egenvärde, dvs utan 

människor har naturen inget värde. En del forskare hävdar att detta kommer från den kristna 

ideologi som länge vart rådande i stora delar av västvärlden (Bratt et.al 2011). Innan 

kristendomens ankomst till det som idag är Sverige började betesmarkerna breda ut sig allt mer 

och skogarnas utspridning blev mindre. Under denna tid hade människan en stor respekt och till 

och med rädsla för naturväsen som befann sig i berg, trädkronor, bäckar, vattenfall och på många 

andra ställen i naturen. Innan man fällde ett träd offrade man till trädets gudom för man ville inte 

komma på fel fot med naturens väsen. När de kristna missionärerna satte fot på dessa marker 

predikade de om en allsmäktig gud. Allt vi trott på innan, bland annat naturväsen var blott 

trolldom och vidskepelse. Började respekten och vördnaden till naturen försämras när de 

naturväsen man trott på nu helt plötsligt var onda demoner? Respekten försvann för vilda forsar, 

djupa sjöar, djupa täta skogar och mörka raviner (Bernes & Grundsten 1991). Bibeln satte 

människan centralt skapelsen, dvs jorden är under människans totala kontroll, alltså ett 

antropocentriskt perspektiv (Bratt et.al 2011).  

Idag existerar miljöproblem även i den antropocentriska världen och bör även motverkas. 

Miljöproblem kommer med den effektivisering och utveckling som sker i samhället och dessa 

problem måste tas itu medför att inte påverka oss människor negativt. Detta belyser åter en gång 

att naturen inte har något egenvärde (Bratt et.al 2011). 
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2.2.1.2 Ekologism 

Det ekologistiska tankesättet håller människan på samma nivå som naturen. Människan har 

brukat och använt naturliga resurser på naturens bekostnad på jakt efter högre välstånd i 

samhället vilket har skapat och skapar fortfarande miljöproblem. Allt sedan industrialiseringens 

begynnelse i mitten av 1800-talet har ingreppen i naturen hållt en katastrofalt hög takt och 

människan har blivit mer frånkopplad från naturen. Innan industrialiseringen bodde 90% av 

Sveriges befolkning på landsbygden (Bernes & Grundsten 1991). Materialismen ses som en 

fördärvelse. Stark kritik riktas moderniseringen som har satt människan i centrum utan att ta 

hänsyn till naturen (Bratt et.al 2011). Ekologismen kan delas in i två subgenrer: biocentrism och 

ekocentrism. Gemensamt för båda är att naturen har ett starkt egenvärde. I den biocentriska 

tankegången har allt det biotiska i världen ett egenvärde, allt som lever. Enligt ekocentrismen är 

varje del av biosfären viktig, från jordmånen till människan. Människans vilja och ingrepp får 

dock inte skada det andra delarna av ekosystemet jorden. Allt på jorden hänger ihop i ett system 

och allt liv och alla resurser har en begränsning. Jorden som ett ekosystem består av en stor 

mängd mindre system, varav vissa är så komplicerade att vi människor inte har full insikt och 

kunskap om dom. Eftersom kunskapen om dessa system är liten så vet vi inte vilka konsekvenser 

ingrepp i systemen skulle leda till. Därför är försiktighetsprincipen en viktig del tillsammans med 

rättvisa. Detta skapar förutsättningar för en hållbar utveckling (Bratt et.al 2011) 

 

2.2.2 Ramverk för att analysera olika typer av ekoturism och turister  

Mjuk-hård är två dimensioner av ekoturism i en skala som beskriver hur insatt turisten är i 

upplevelsen i förhållande den fysiska ansträngning som utförs tillsammans med intresset hos 

naturen. “Hard-core”- ekoturister har ett stort och väl utvecklat intresse och ofta expertis inom 

området. En sådan här “hård” ekoturist kan tänka sig att och till och med kräva att leva och 

färdas i spartanska och tuffa förhållanden under långa perioder i obekväma förhållanden i 

vildmark för att få “uppleva” natur (Laarman & Durst 1987). På andra sidan finner vi den 

“mjuka” ekoturisten. Denne har ett mildare intresse till naturen men vill uppleva den på ett mer 

arrangerat och ytligt sett. Denne turist är inte heller beredd att hantera fysisk ansträngning och 

obekvämlighet på samma sätt som den hårda ekoturisten och kan även tänka sig att ha en större 

skara turister omkring sig. Ofta är den ekoturistiska upplevelsen en del av en resa med fler 

dimensioner än endast naturen (Laarman & Durst 1987). 

Naturlig-onaturlig är en teori som beskriver två tankesätt som är motpoler till varandra. Det 

första, “onaturliga” synsättet ser all sorts turism, även ekoturism som en negativ bidragande 

faktor till naturen. Det spelar ingen roll hur miljövänlig en människa, tjänst eller produkt är, den 

kommer alltid att ses som en onaturlig börda på naturen (Miller 1993). I det “naturliga” synsättet 

är människan en del av faunan, en levande organsim som har ett beteende som är naturligt. 

Eftersom människans beteende är naturligt kan inga konsekvenser av våra handlingar ses som 

onaturligt. Våra handlingar är en del av naturens gång. På så sätt är det ingen skillnad på 

ekoturism och vanlig turism. Båda synsätten är enligt Miller (1993) extrema. Olika sorters 

ekoturism ligger i verkligheten någonstans mitt i mellan dessa. 
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3. Metod och material 
 

3.1 Datainsalingsmetod 
Metoden som används för att samla in data är en enkätundersökning. Programmet som används 

för att skapa enkäten och sammanställa datan är Survey & Report. Programmet lagrar de 

besvarade resultaten och skapar grafer av dessa. Dessa hjälper till att göra presentationen av 

svaren lättare. 

För att få ut enkäten till respondenter så används Facebook. Sociala medier kan vara ett mycket 

effektivt sprida enkäter, vilket visade sig stämma även i detta fall med 93 svar på några dagar. 

När den delas av flera människor kommer personer i deras omkrets att se denna och 

förhoppningsvis svara på enkäten. Ju mer den delas ju längre ifrån den startandes personliga 

omkrets kommer den att komma. Det kallas snöbollseffekten (Garner et.al 2012) och har i 

tidigare arbeten och av personlig erfarenhet visat sig vara mycket effektivt. I detta fall är det 

även lätt att nå en stor variation av åldrar eftersom gamla som unga ofta är aktiva på Facebook.  

Fördelen med att använda enkät är att data kommer samlas in av samma person som tolkar 

materialet och riskerar inte förlust av information genom att förlita sig på andrahandsinformation 

vilket kan ske vid till exempel litteraturstudie (Ejlertsson 2012). Enkätundersökning är en metod 

som är effektiv vad det gäller tid, plus att den inte kostar någonting när det görs via internet 

(Garner et.al 2012). Nackdelar är att vissa relevanta frågor i enkäten kan missas och att 

respondenten inte kan uttrycka sig lika fritt som vid en intervju. Det är även risk för att den som 

fyller i enkäten misstolkar frågor eller inte förstår frågor över huvud taget. När datainsamling 

görs online finns det risk för teknologiska fel som kan skada eller få data att försvinna helt. Även 

hackangrepp är en risk vilket kan vara ett hot mot respondenternas anonymitet (Garner et.al 

2012). I och med att enkäten är anonym finns det en risk att personer inte tar den seriöst och 

skriver oseriösa svar för de tänker ”det är ingen som vet vem jag är ändå”. Identiteten kan inte 

strykas, det är lätt att ljuga om till exempel sin ålder (Ejlertsson 2012). 

Enkäten för detta arbete är inte svår att förstå och innehåller inte för vetenskapliga termer så att 

den stora allmänheten förstår frågorna och att det går snabbt och enkelt att fylla i för 

respondenten, då tanken är att detta kommer att höja sannolikheten av att enkäten fylls i och 

skickas tillbaka. En enkät som dröjer länge att fylla i och läsa igenom tar upp mer tid och energi 

av respondenten så det är större sannolikhet att enkäten ignoreras.  

Eftersom frågorna i enkäten både har fasta alternativ och delar då respondenten ska svara med fri 

text kommer tolkningen att bli kvalitativ på de skrivna svaren. Det är författaren av uppsatsens 

tolkning av svaren som presenteras i resultatet. De statistiska svaren på frågorna presenteras som 

de är och diskuteras tillsammans med de öppna svaren mot teori i kapitel 5 tillsammans med de 

öppna svaren. 
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3.2 Urval 
För att svara på enkäten ska respondenten vara minst 18 år fyllda och svensk medborgare. När 

den svarande fyller i sin ålder i enkäten får denne välja mellan 18-25, 26-45, 46-64 och 65+. Vid 

18 års ålder har konsumenten hunnit skaffa sig lite erfarenhet i livet och blivit myndig. Tanken 

bakom att inte ha en smalare åldersgrupp är att människor i alla åldrar reser i Sverige och det blir 

mer variation i resultatet i delen ”vem” det är som åker på ekoturistiska semestrar. Detta breda 

åldersspann fångar upp åsikter och vanor om ekoturism från människor i olika faser i livet. Det 

skapar en stor variation i livserfarenhet och socialt läge.  

”Vem” innefattar kön, ålder, vart man bor i Sverige, miljömedvetenhet mm, därför är det viktigt 

med ett brett åldersspann. Det blir också i regel stor variation på inkomst. Upp mot 30 fram till 

60 år brukar vara den tiden i livet inkomsten är som störst och innan det är det ofta många som 

studerar eller har sitt första arbete och har en lägre inkomst. Runt 65 och senare år är det många 

som börjar avveckla arbetslivet och pensionera sig.  

 

3.3 Etiska aspekter 
Stress kan uppstå hos en person om personlig information, åsikter och tankar har diskuterats eller 

blottats och denne känner att den har sagt saker den egentligen vill hålla för sig själv (Garner 

et.al 2012). Med detta i åtanke är enkäten 100% anonym. Namn, personnummer och annan 

information som gör det möjligt att veta vem en specifik person är efterfrågas ej. Personer som 

väljer att delta i studien får ingenting i utbyte förutom en möjlighet att få se resultatet då det 

färdigställda arbetet publiceras online.  

 

3.4 Validitet och reliabilitet 
För att en uppsats ska ha hög validitet gäller det att datainsamlingen, i detta fall enkäten är 

utformad så att frågorna som ställs besvarar syfte och frågeställning (Ejlertsson 2012, Garner 

et.al 2012). Frågorna i denna enkät bedöms att hålla en hög grad av validitet. Dock finns frågor 

som kan anses som överflödiga och inte bidrar direkt till att besvara syfte och forskningsfrågor. 

Innan enkäten distribuerades för den faktiska datainsamlingen så gjordes ett test på tre personer, 

en så kallad pilotstudie för att se att frågorna var lätta att förstå samt om det fanns några andra 

funderingar, vilket det fanns och korrigerades. Detta bidrar till en höjd validitet i studien 

(Ejlertsson 2012: Thurén 2007). 

Reliabilitet kan definieras som hur väl svaren efterliknas vid olika tillfällen, dvs om det går att 

ställa en eller flera frågor vid flera olika tillfällen och få samma svar (Ejlertsson 2012; Garner 

et.al 2012; Thurén 2007). Då enkäten är 100% anonym går det inte att veta vilka det är som har 

svarat och därmed be om ett andra deltagande i enkäten.  

Bortfall har skett på vissa av enkätens frågor där respondenten ska motivera svar eller svara på 

helt öppna frågor men de flesta frågor är obligatoriska och har därför fått ett deltagande på 

100%. 
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3.5 Generaliserbarhet 
Det är inte möjligt att generalisera dessa respondenter till att vara rösten för hela Sveriges 

befolkning då majoriteten är mina Facebookvänner och vänners vänner vilket skapar en 

mittpunkt på svaren centrerad kring min geografiska punkt. Även faktumet att jag läser 

miljövetenskap leder till att många av mina vänner läser det samma och kan vara mer 

miljövänliga och kunniga inom miljöproblem än Sveriges generella befolkning.  

 

3.6 Kritisk reflektion över metodval och empiri 

3.6.1 Metod 

Med tanke på syfte och frågeställning anses metoden enkätundersökning vara en bra och pålitlig 

datainsamlingsmetod. För att höja trovärdigheten i detta arbete kunde fler metoder använts. 

Intervjuer med människor hade kunnat gå mer djupt på kunskap och vanor kring ekoturism och 

skapat en triangulering vilket hade höjt reliabiliteten (Ejlertsson 2012), men detta kunde ej passas 

in i tidsramen. Då enkäten låg öppen på internet finns det risk att icke svenska medborgare eller 

personer under 18 år fyllt i enkäten. 

Enkäten har ett fåtal frågor som är mindre relevanta för att få fram ett resultat passande till syfte 

och forskningsfråga. Dessa skulle kunnas ta bort för att göra enkäten kortare eller bytas ut med 

andra frågor som besvarar mer om kunskapen om ekoturism för att få ännu djupare svar. Svaren 

som fås fram i resultatet blir aningen tunt i relation över hur kunskapen ser ut om ekoturism. 

Frågor som i efterhand skulle vara bra att ha med skulle till exempel kunna vara ”kan du 

kortfattat förklara ekoturism?”, detta för att få med mer variation och information till kunskap 

om ekoturism och höjt validiteten ytterligare.  

Eftersom det var mer än dubbelt så många kvinnor som män som svarade på enkäten så betyder 

det en större spridning av åsikter och erfarenhet som lutar år det kvinnliga hållet. För att få ett så 

trovärdigt resultat som möjligt när man ska jämföra aspekter mellan könen är det bättre att ha en 

fördelning där hälften är män och andra hälften är kvinnor. Detta kunde ha gjorts för att få ett 

jämnare, mer trovärdigt resultat.  

 

3.6.2 Empiri 

Fakta som hittas i de första delarna av uppsatsen är baserade på böcker och artiklar med 

vetenskaplig relevans inom ämnet. Många av böckerna som används för att få fram fakta och 

kunskap om metod och teori är kurslitteratur på universitetsnivå vilket stärker deras uppfattning 

som pålitliga. Kapitel två inleds med en kort insikt i tidigare forskning, här hittas vetenskapliga 

artiklar och böcker samt ett examensarbete för kandidatexamen i miljövetenskap. Det skapar en 

stor variation av forskning, dels vana forskare men även ovana forskare som gör sitt första riktiga 

vetenskapliga arbete vilket kan ses som en negativ aspekt då övning ger färdighet och denna 

färdighet ännu är nylärd. 

De webbsidor som används är från trovärdiga aktörer. Svenska Ekoturismföreningen vilket är 

centrum för ekoturism i Sverige bedöms vara mycket pålitlig av mig då den funnits länge och 

består av experter och aktörer inom området. Webbsidan Sveriges Nationalparker är en del av 
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och sköts av Naturvårdsverket som är en statlig myndighet vilket skapar en hög trovärdighet. 

Sveaskog är Sveriges största markägare, bolaget har en stor arsenal av experter inom sin koncern 

och detsamma gäller Trygg Hansa. Dock är de sistnämnda företag och bolag och som alla andra 

företag är deras mål att gå med ekonomisk vinst och ge avkastning till sina delägare. Det kan 

göra att rapporter och andra texter kan vara vinklade för att ge ett resultat som gynnar deras egna 

affärer. Därför läses texterna från dessa webbsidor med en kritisk syn.  
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4. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av enkäten. På grund av mängden frågor i enkäten kan inte alla 

presenteras här i resultatet, endast de med mest relevans i förhållande till frågeställningar och 

syfte visas i kapitlet. Hela enkäten med svar hittas i bilaga 1. 

 

4.1 Respondenterna 
Totalt svarade 93 individer på enkäten. Av dessa var 66 kvinnor (71%) och 27 (29%) män. Den 

största åldersgruppen som svarade var 18-25-årsgruppen, 46,2% av respondenterna var i denna 

åldersgrupp. 26-45-årsgruppen var 21,5%, 46-64-årsgruppen var 29% och med 3% av alla 

svarande är 65+-gruppen.  

Vad gäller sysselsättning består den största delen av personer som arbetar med 49,5%, följt av 

studenter vilka är 44,1%. 1 person eller 1,1% är arbetslös och 5,4% fyllde i “Annat” där de 

definierar sig som student med extrajobb, pensionärer och barnlediga.  

Ungefär två tredjedelar bor i mellersta Sverige, en tredjedel i södra Sverige och en person i norra 

Sverige. 64,5% bor i en stad, 17,2% i ett mindre samhälle, 8,6% svarade “på landet” och 7,5% 

bor i en storstad (Stockholm, Göteborg och Malmö). 

 

4.2 Enkätresultat 

4.2.1 Miljömedvetenhet och miljövänlighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Första frågan vars svar kan ses i figur 1 handlar om personen uppfattar sig själv som 

miljömedveten. Svaret berättar att inte en enda person som deltog i studien uppfattar sig som 

icke miljömedveten. Mer än 50% uppfattar sig som måttligt medvetna, 32,3% anser sig i hög 

Figur 1 
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grad vara miljömedvetna och knappt 13% ser sig vara medvetna i liten grad. Det betyder att 

majoriteten av respondenterna är miljömedvetna. 

 

 

 

Figur 2 

 

Medvetenheten bland respondenterna att vi har miljöproblem är hög. I figur 2 redovisas om vilka 

miljöproblem respondenterna är medvetna. Inte en enda person fyllde i att dom inte kände till 

något miljöproblem och alla de andra uppradade miljöproblemen hade höga siffror. Det 

problemet som är mest känt är ozonskiktets uttunning vilket 95,7% av respondenterna är 

medvetna om. De andra problemen följer ganska tätt och det minst kända miljöproblemet är 

”introduktion och etablering av främmande arter i ekosystem” vilket är på 60,2%, vilket ändå 

inte är en låg siffra. 6st personer känner även till andra problem vilket skrevs i “annat”, dessa kan 

hittas i bilaga 1 och tolkas vara liknande och hör samman med problemen i figur 2. 
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En annan fråga handlar om vilka miljöproblem den svarande är mest oroad över följt av en lista 

över samma problem som i figur 2. Det problem som toppar listan är gifter i vardagsprodukter på 

68,8% tätt följt av gaser som påverkar klimatet/ökad växthuseffekt. Lägst på listan är 

introduktion och etablering av främmande arter i ekosystem på 20,4%. En person var inte oroad 

över något miljöproblem och en person valde annat med motiveringen “Att alla går på 

koldioxidbluffen!”. Denna fråga anses dock ha mindre relevans för att besvara frågeställning och 

syfte. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistiken från frågan “Gör du något för att motverka miljöproblem i vardagen?” visas i figur 3. 

Denna fråga har en klar länk till frågan om respondenten ser sig själv som miljövänlig. Det första 

alternativet är en det mest vanliga men många gör ett flertal saker. De allra flesta är alltså 

medvetna om miljöproblem och försöker att agera miljövänligt i vardagen genom att göra små 

saker som att källsortera och köpa miljömärkta varor.        

Ungefär tre fjärdedelar av de svarande är inte medlem i någon miljöorganisation. De som är 

medlemmar är med i föreningarna Naturskyddsföreningen, WWF, Fältbiologerna, Skydda 

Skogen, VBF och Greenpeace. Den fjärdedelen som är med i någon förening kan anses som 

extra miljövänlig då dessa personer bidrar ekonomiskt och med personligt engagemang för att 

förbättra miljön.  

 

Figur 3 
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4.2.2 Resvanor 

 

                                               Figur 4                                                                                                Figur 5 

 

De två följande frågorna handlar om resvanor, hur många gånger om året under de senaste fem 

åren de reser i semestersyfte. Figur 4 visar resande till utlandet och figur 5 visar resande inom 

Sverige. Jämförs svarsalternativet “aldrig” i figur 4 och figur 5 syns det att det är fler personer 

som aldrig åker på semester utomlands än vad är personer som aldrig åker på semester inom 

Sveriges gränser. En resa om året utomlands görs av 52,7% och inom Sverige av 35,5%, alltså en 

klart större del av utlandsåkare. Vad det gäller semesterresande 2 gånger, 3 gånger och 4+ gånger 

om året visar resultatet att det är mer populärt att resa inom Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I kontrast till frågan “anser du dig vara miljömedveten?” lyder en fråga “Anser du att du agerar 

miljömedvetet när du reser?” vilken syns i figur 6. I denna fråga är det en klart högre andel som 

svarade nej. Majoriteten ansåg sig, precis som i andra frågan vara måttligt medvetna. De flesta är 

ändå medvetna i någon grad när de reser. De som motiverat sina svar skriver: “De årliga 

flygresorna vägs upp något av att jag inte har egen bil och alltså annars promenerar, cyklar och 

åker kollektivt”. “Student, så jag har inte råd med bil, därför får jag gå eller ta kollektivtrafik 

Figur 6 
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istället”. “Undviker långa utomlandsresor med flyg. Åker ej på weekendresor där främst 

shopping är i fokus”. “Bränslesnålt fordon, håller oftast hastigheten”. “Skulle kunna välja annat 

transportmedel samt ej äta färdigmat”. De första öppna svaren visar att personen av ekonomiska 

skäl väljer att åka kollektivt, cykla eller gå. Att inte åka på långa flygresor är bra för att flyg är en 

stor bidragande faktor till skadliga utsläpp (Weaver 2001) och shopping är detsamma som ökad 

konsumtion vilket skapar mer utsläpp och användning av kemikalier etc. 

En fråga i enkäten belyser erfarenhet av friluftsliv och frågar om respondenten har tidigare 

erfarenhet av friluftsliv. Svaren visar att de flesta har en måttlig erfarenhet, närmare 50%. 

Knappt över 20% har en hög grad av friluftsliv, ca 25% har lite erfarenhet och endast 3,2% har 

ingen erfarenhet alls. Det visar att de svarande har generellt sett god erfarenhet av friluftsliv. De 

som motiverar vilken sorts friluftslivsvana de har nämner skidåkning, camping, vandring och 

fiske. 

 

 

I vilken av Sveriges landskapstyper semestrar du helst i? Du kan välja flera. Antal svar 

Fjällen 35 (37,6%) 

Skogsmark 28 (30,1%) 

Badstrand/sjömiljö 43 (46,2%) 

Stadsmiljö 38 (40,9%) 

Jordbrukslandskap 6 (6,5%) 

Kust/havsmiljö 75 (80,6%) 

Vet ej 1 (1,1%) 

Annan 1 (1,1%) 

Summa 227 (244,1%) 

Figur 7 

 

För att få en översikt över vilken sorts miljö i Sverige de som svarade helst semestrar i ställdes 

frågan ”I vilken av Sveriges landskapstyper semestrar du helst i?” som kan ses i figur 7. Det som 

lockar mest är kust- och havsmiljö och det som lockar minst är jordbruksmiljö. Det som har 

störst dragningskraft i naturen är alltså vatten och stränder. Fjällen räknas som vildmark i många 

fall då det är ofta är långt till bebyggelse och är ungefär lika populärt som stadsmiljö.  
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4.2.3 Kunskaper, vanor och åsikter om ekoturism 

Det tredje temat i enkäten handlar om ekoturism och respondenternas kunskap och vanor 

gällande ämnet. Den inledande frågan är den mest grundläggande och frågar om personen har 

hört talas om ordet ekoturism innan denna enkät. Majoriteten svarade ja på denna fråga, närmare 

bestämt 69,9%. 29% svarade nej och en person svarade vet ej.  

Nästa fråga lyder ”Har du någon gång gjort någon aktivitet eller vart på någon resa som 

marknadsförts som ekoturism (Om ja, skriv vad för sorts aktivitet/resa)? Var det i Sverige (isåfall 

vart i Sverige) eller utomlands? (Om är osäker, fyll i vad du tror)”. Svaren visar att en stor andel 

(89.2%) inte gjort detta förut och endast 6,5% har gjort det. 8 personer fyllde i motivering och 

svaren är övervägande ekoturismaktiviteter i Sverige. Lite under hälften utspelar sig i andra 

länder. Aktiviteterna är typiska exempel för ekoturism som ekobyar. Andra är exempel som är 

tveksamma om det kan definieras ekoturism så som snorkling och besök till skyddade 

naturområden (se fullständiga svar i bilaga 1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att se vilka faktorer som påverkar att välja ekoturism ställs frågan ”vilka faktorer fick dig att 

välja ekoturism?” som presenteras i figur 8. Den klart största faktorn är att komma nära naturen 

följt av miljövänliga aspekter. Två svar skrevs i “annat”: “Det var en kul grej” vilket kan 

definieras som att välja ekoturism därför det är något annorlunda som inte vanligtvis väljs. 

“Även att det var del av utbildningen” är nästa svar vilket tolkas som att det inte väljs frivilligt 

men att utbildningen väljer ekoturism.  

 

 

 

 

 

Figur 8 
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Figur 10 

”Är ekoturism lockande för dig?”. Statistiken till denna fråga visas i figur 9. Det övervägande 

svaret är ja. Nästan en tredjedel har svarat att de inte vet och alternativet “nej” har den minsta 

andelen röster med 14%. I denna fråga ska den svarande även motivera varför ekoturism är 

lockande för denne. 33 av de 93 respondenterna motiverade sina svar, motiveringarna hittas i 

figur 10. 

Figur 9 
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Det största ihängande temat som finns i figur 10 är att respondenterna motiverar med att dom 

gillar naturen och upplevelser den kan bjuda på och vill komma nära den. För många personer 

blir det ett avbrott från vardagen, naturen anses leverera ett sorts lugn vilket verkar vara 

attraktivt. Den näst största faktorn är att de svarande vill vara miljövänliga, ekoturismen lättar på 

samvetet för vissa personer som vet att vanlig turism kan vara skadlig och det är även ett flertal 

som tycker att verkar spännande därför de inte har prövat det förut. Det går även att hitta 

ekonomiska skäl, ekoturismen får inte vara för dyr. Ett antal respondenter är intresserade av att 

lära sig om naturen och känner att ekoturismen kan ge denna kunskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefär 44% av respondenterna uppger att de skulle vara mer intresserade av ekoturism om det 

utförs i skyddat natur, så som nationalpark eller naturreservat. Resultatet kan ses i figur 11. Ca 

25% anser att de inte är mer intresserade om det är i skyddat natur och ungefär 31% vet ej. Den 

största andelen är alltså lockade av ekoturism om det utförs i skyddad natur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 

Figur 12 Figur 13 
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De två avslutande frågorna i enkäten presenteras i figur 12 och figur 13. Det visar att en relativt 

liten andel av de svarande har hört talats om Svenska Ekoturismföreningen (ca en sjättedel) och 

märkningen Naturens Bästa (knappt en femtedel).  

4.3 Könsfördelning 

En faktor som kan komma att spela roll för ett givande resultat är könsfördelningen. Vad det 

gäller medvetenhet om olika sorters miljöproblem är det kvinnor i alla frågorna besitter högre 

medvetenhet.  

 

 

För att jämföra resande mellan könen ställs en fråga om hur ofta respondenten reser utomlands i 

semstersyfte (män visas figur 14 och kvinnor i figur 15). De som aldrig åker utomlands (vilket 

kan ses miljövänligt) mest är män, här råder en skillnad på ca 7% mellan könen. Kvinnorna reser 

oftare utanför landet 1 gång om året medans männen oftare är ute två gånger om året. De två 

andra svarsalternativen är tre gånger/år och fyra gånger+/år. Ingen man har fyllt i dessa alternativ 

medan en mindre kvot kvinnor har kryssat i dessa vilket betyder att kvinnorna på så sätt står för 

större utsläpp i denna aspekt (förutsatt att sorten turismen inte är miljövänlig).  

En fråga om hur ofta respondenten reser inom Sveriges gränser i semstersyfte ställs. Vad det 

gäller resande inom Sverige är det även här mer män som aldrig reser i semestersyfte. Av de som 

aldrig semestrar inom Sverige är ~15% män och 4,5% kvinnor. En gång om året är det mer män 

än kvinnor som åker men två, tre och fyra+ gånger/år åker kvinnorna mer.  

 

 

 

 

Figur 14 Figur 15 
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Det är en högre andel kvinnor än män som hört talas om ordet ekoturism innan enkäten (se figur 

16 för männens svar och figur 17 för kvinnornas svar). Samma svar får vi på frågan om 

respondenten har deltagit i någon aktivitet eller resa som marknadsförts som ekoturism, kvinnor 

har mer erfarenhet med en siffra på 7,6% som svarar ja jämfört med männens 3,7%. Detta 

betyder att kvinnorna har ett större kunskap och mer erfarenhet av ekoturism 

Vad det gäller frågan “Har du tidigare erfarenhet av friluftsliv?” svarar 3% av kvinnorna 

“ingen”, ca 29% svarar “i liten grad”, ca 46% svarar måttligt och ungefär ~23% svarar “i hög 

grad”. Männens svar på samma fråga är ganska likt i statistiken. “Ingen” svarar nästan 4%, ~22% 

svarar “i liten grad”, ~56% svarar “i måttlig grad” medan nästan 19% svarar “i hög grad”. Det är 

fler män än kvinnor som har måttlig grad av friluftsliv men mer kvinnor har hög grad. Det är 

ganska jämnt i denna fråga mellan könen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Figur 17 

Figur 18 Figur 19 
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Resultatet som visas i figur 18 (kvinnor) och figur 19 (män) visar att kvinnor är mer lockade av 

ekoturism. Nästan dubbelt så hög andel kvinnor är lockade av detta koncept än män. 

Motiveringarna för vad som lockar både män och kvinnor kan återfinnas i figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I figur 20 (männens svar) och 21 (kvinnornas svar) visas hur många procent som har hört talas 

om Svenska Ekoturismföreningen. Kvinnorna visar åter att de har högre kunskap än männen och 

detsamma gäller om frågan “Har du hört talas om märkningen Naturens bästa”, kvinnorna har 

större kunskap här också.  

 

 

4.4 De som anser sig vara mycket miljömedvetna 
I enkäten ställdes en fråga om respondenten ser sig själv som miljömedveten. I denna del 

presenteras kortfattat svar från de som svarat att de anser sig själva vara mycket miljömedvetna. 

Då dessa är väl miljömedvetna och gör mycket för att motverka miljöproblem tas endast de mest 

relevanta frågor upp som inte rör miljömedvetenhet och liknande.  

25 av 30 som anser sig vara miljömedvetna är kvinnor och ca två tredjedelar är studenter. 

Kunskapen om ekoturism hos de självutnämnt miljömedvetna är hög, 93,7% har hört talas om 

ordet ekoturism innan enkäten. Detta är en mycket hög siffra vilket antyder om en hög kunskap. 

En tredjedel av dessa respondenter semestrar inom Sverige fyra gånger om året eller mer vilket 

är en hög siffra och ca 13% har utfört en aktivitet eller resa som marknadsförts som ekoturism, 

ganska många mer procent än svaret bland alla respondenter. Hela 83,3% säger att de är lockade 

av ekoturism och i princip alla motiverar med att de är lockade av och vill komma nära naturen 

samt att de vill vara miljövänliga. Hälften är mer intresserade av ekoturism om de sker i skyddad 

natur. 

Figur 20 Figur 21 
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På de två sista frågorna, “Har du hört talas om Svenska Ekoturismföreningen?” och “Har du hört 

talas om märkningen Naturens Bästa” blev det samma procentantal som fyllde i “ja”, nämligen 

23,3%, aningen högre än om man jämför med vad alla respondenter svarade. 

Denna del tolkas som så att de som anser sig själva vara mycket miljömedvetna har en större 

kunskap av ekoturism. De har mer erfarenhet av den och känner sig mer lockade till konceptet. 

De reser ofta inom Sverige i semestersyfte, nödvändigtvis inte för ekoturism.   

 

4.5 Ålder 
I denna del tas endast frågor om miljömedvetenhet upp och frågor som direkt rör ekoturism. 

Dessa för att de kommer vara relevanta för resultatet och de som inte tas upp anses vara mindre 

relavanta.  

Det är i åldersgruppen 26-45 som respondenterna anser sig vara mest miljömedvetna. 50% anser 

sig vara mycket miljömedvetna, 40% måttligt medvetna och 10% lite miljömedvetna. Den yngre 

åldersgruppen följer och 65+ har de lägsta värdena i frågan. Åldersgruppen 26-45 är även den 

som agerar mest miljövänligt under semester och är mest medveten om miljöproblemen.  

 

Figur 22 

I figur 22 visas hur många av människorna i åldersgruppen 26-45 som hört talas om ekoturismen 

innan enkäten. Som synes är andelen på 90% mycket stor jämfört med 65,1% hos den yngre 

gruppen och 59,3% hos de äldre. 26-45-åringarna har även störst erfarenhet av ekoturism, 15% 

säger att de i denna grupp har vart på en ekoturistisk aktivitet, vilket är en hög siffra. I frågan “Är 

ekoturism lockande för dig” är den äldre gruppen mest ointresserad med ca 40% svarar ja, den 

yngre gruppen följer med knappt 47% och åter igen är den mest intresserade gruppen den 

mellersta med 85% som känner sig lockade. Samma ordning hittar vi på de två sista frågorna om 

kunskapen om Svenska ekoturismföreningen och Naturens Bästa 
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5. Diskussion 
Vilken kunskap har konsumenter om ekoturism och varför väljs ekoturism? Finns det en 

koppling mellan personer med miljömedvetenhet och ekoturism?  Diskussionen tar upp dessa 

frågor i förhållande till det teoretiska kapitlet.  

 

5.1 Världsbilder 
 

5.1.1 Varför vill människan komma nära naturen? 

Denna del hänvisar till delen av forskningsfrågan om varför ekoturism väljs. Som resultatet visar 

är den största bidragande faktorn till att ekoturism är lockande att människor vill komma nära 

naturen. En fråga som uppstår är varför vill människor komma nära naturen? 

Ända sedan kristendomens ankomst till Sverige har vi på något sätt tappat en speciell respekt 

som under årtusenden fanns för naturen (Bernes & Grundsten 1991). När jag hör ordet 

industrialisering tänker jag på grå fabriker som spyr ut ångor och motorer med dess utsläpp. 

Det tycks falla mig lätt att romantisera om den tid innan industrialiseringen då människans kamp 

mot vildmarken inte hade nått dagens proportioner (Bernes & Grundsten 1991). Den kunniga 

ekologisten har full medvetenhet om människans historiska ingrepp mot naturen och prisar 

därför idag den sällsynta vildmark som finns kvar. De flesta av oss bor inte på tröskeln till riktigt 

vild natur. För att knyta tillbaka till forskningsfrågans del med motiv till ekoturism och ge 

mening till den inledande texten från Into the Wild (2007) tror jag att den hårda ekoturisten 

väljer ekoturism för att få en inblick i det som en gång var, de söker sig till vildmarken. Även de 

”mjukare” ekoturisterna vill känna en sorts närhet till naturen men är inte i behov av samma 

vildmark, gemensamt för båda är att naturen skapar ett sorts lugn. Det är som att resa bakåt i 

tiden när man beskådar natursköna landskap. En tid som inte kantades av hot om skadliga gaser i 

vår atmosfär och när olika väsen gömde sig i skogens dunkla vrår. Det ligger en sorts tidlös 

mystik i forsande vattendrag eller i en tyst skogsglänta. Många människor dras till det vilda men 

alla vill inte vara ensamma ute i ren vildmark och det är här kommer ekoturismen in som ett 

alternativ hos miljökonsumenten. Skyddad natur är ett dragplåster då det oftare är vildare än 

tätortsnära miljö (Gundsten 2009) vilket jag tror gör att flera av respondenterna är mer dragna till 

turism i skyddad natur.  

Men det kan även vara så att det kan vara en människa som aldrig är ute i naturen eller inte har 

en förkärlek till den kan vara lockad till att göra något annorlunda. Svar från enkäten visade att 

ett fåtal människor är lockade av ekoturism just för att göra något annorlunda. Dessa som inte 

känner någon direkt koppling till naturen och inte ser dess värde men bara vill göra något 

annorlunda kan enligt mig ha en antropocentrisk världsbild. 

 

5.1.2 Varför vill människor vara miljövänliga? 

Resultatet visar att den näst största faktorn till att ekoturism är lockande är att konsumenter vill 

vara miljövänligare och att många gör saker vardagen för att motverka miljöproblem. Detta leder 
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till frågan, varför vill människor vara miljövänliga? Även detta besvarar frågan varför ekoturism 

väljs. 

Ekologismen sätter människan på samma nivå som naturen. Ingen är viktigare än den andra, 

människan är en naturlig del av biosfären (Bratt et.al 2012). Detta betyder att vare sig människan 

finns eller inte så har naturen ett egenvärde. Nu finns människan och vi har gjort stor skada på 

naturen och tagit oss stora friheter i det som en gång var vildmarks land (Bernes & Grundsten 

1991). Ekologisten är i revolution, i protest mot den modernisering som satt människan i centrum 

(Bratt et.al 2012). Protesten riktas mot antropocentrismen vilket är grunden till denna skeva 

rangordning på jorden som har skapat miljöproblem. Ekologisten har kanske inte en aning om 

vad ekologism och antropocentrism är och vet inte att de kämpar mot antropocentrismen, men 

för att sätta ett namn på de två motpoler används dessa termer.  

Men enligt mig kan även en antropocentriker ha motiv till att vara miljövänlig. Eftersom naturen 

fungerar som ett verktyg för människan (Bratt et.al 2012) måste detta verktyg vårdas. Vårdas inte 

verktyget kommer det till slut att bli oanvändbart. Därmed kan miljövänliga aktioner ses som 

kapitalförvaltning. Men det känns inte som en person av detta skäl gör miljövänliga aktioner av 

ren vilja och kärlek till naturen, utan mer att det är som ett måste. 

 

5.1.3 Diskussion av kunskap 

Som synes i resultatet är kunskapen om ekoturism att de flesta (ca 70%) har hört talas om ordet, 

men inte många har någon erfarenhet av det. De som är miljövänliga är miljövänliga för en 

anledning, de vet att det finns problem som behöver bekämpas. De som är miljövänliga är mer 

kunniga, inte endast om miljöproblem utan även om ekoturism. Kunskapen om miljöproblemen 

har förvärvats genom intresset för att lära sig mer om miljön. Det är sannolikt att kunskapen om 

ekoturism har kommit upp i samband med lärandet om miljön då ekoturism anses vara ett sätt att 

förebygga miljöproblem (Weaver 2001). Detta förklarar varför de som är de mest miljömedvetna 

besitter den mesta kunskapen. Som tidigare klargjorts definieras de miljömedvetna som 

ekologister. Det ekologistiska synsättet förstärker alltså en människas kunskap om miljön och 

sätt att skapa bättre förutsättningar för naturen. Om en person vet varför vi har miljöproblem vet 

den också bakgrunden till varför ekoturism existerar. De som har vart på en ekoturistisk resa 

eller aktivitet har uppenbarligen en djupare förståelse för vad ekoturismen innebär.  

En människa som inte bryr sig om miljön och naturen har förmodligen inget intresse av att lära 

sig om olika sätt att bidra till en bättre miljö, om inte de är intresserade av den tidigare teorin av 

kapitalförvaltning. Lika lite som att köpa miljömärkta produkter och källsortering är aktuellt för 

denne person är ekoturism förmodligen inte högt upp på att göra-listan. Detta kan definieras som 

ett typiskt ”hårdare” fall av antropocentrism och kunskapen om ekoturism är låg här.  

 

5.2 Kopplingen mellan miljömedvetenhet och ekoturism. 
Som tidigare förklarat är ekologismen den fundamentala världsbild som ligger i grund för att 

vilja vara miljövänlig. Viljan att vara miljövänlig leder till att vissa människor gör saker i sin 

vardag för att minska sin negativa påverkan på miljön. Ekoturism är ett sätt att semestra på och 

samtidigt ha en mindre påverkan på miljön än vad en vanlig semester skulle ha. Dragningen till 
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det vilda är större hos en miljömedveten person än hos en icke miljömedveten person vilket 

påverkar att välja ekoturism och på så sätt komma nära naturen. Därmed är ekologism länken 

mellan miljömedvetenhet och ekoturism. 

De som inte väljer ekoturism behöver nödvändigtvis inte vara antropocentriker. Vem som kan 

definieras som antropocentriker går inte att göra med underlag från enkäten detta arbete, det 

behövs mer personlig fakta och eftersom bilden som ges av antropocentriker av Bratt et.al (2011) 

är ganska negativ så har jag även etiska skäl att låta bli. Om en människa är antropocentriker 

betyder det inte att den är en dålig människa, det betyder att den har andra värderingar än en 

ekologist. Enligt en antropocentriker är ekoturism meningslöst om man baserar det på 

emotionella värderingar eftersom miljön och naturen inte har något egenvärde i sig. Men det 

kunna det ha ett antropocentriskt värde i.o.m att det skapar ett ekonomiskt värde på naturen och 

en inkomst för människor.  

 

5.3 Mjuka - hårda ekoturister och världsbilder 
För att definiera olika sorters ekoturister och deras motiv för en ekoturistisk semester har 

Laarman och Durst (1987) satt upp en skala där man kan sätta in turisten. Denna skala går från 

mjuk till hård som uppdagats i kapitel två. Detta kan relateras till resultatet som framställts i 

denna uppsats. För det första har vi den icke-existerande ekoturisten, det är dom inte vill ha 

någonting med ekoturism alls att göra, ett fåtal kan hittas i resultatet. Ofta ser de sig som icke-

miljövänliga och har liten eller ingen erfarenhet av friluftsliv, dessa skulle kunna vara 

antropocentriker. På nästa plan som den mjuka ekoturisten finner vi personen som vill uppleva 

ekoturism men på ett bekvämt och inte alltför ingående sätt, vilket kan liknas vid det biocentriska 

tankesättet och därmed ekologism (Laarman & Durst 1987).  

Den hårda ekoturisten är enligt resultatet för det mesta en studerande människa med ett stor 

kunskap om miljöproblem och anser sig vara miljövänlig, de flesta är kvinnor. Flera av dessa har 

gjort ekoturistiska aktiviteter eller resor tidigare. Det är dessa som verkar vara mest villiga att 

utsätta sig för obekväma situationer för att få uppleva “riktig” natur. Dessa människor skulle jag 

vilja kalla ekocentriker. Människans ingrepp, därmed turismen, får inte störa naturen (Bratt et.al 

2011). De vill komma nära naturen, uppleva den och studera den utan att störa några andra 

ekosystem där människan inte ingår (Bratt et.al 2011). De ser på ett sätt ekoturismen som 

”onaturlig” i förhållande till dessa ekosystem (Miller 1993). Det kommer sig för mig naturligt att 

ana ett tankesätt åt det ekocentriska hållet för de som vill uppleva och iaktta avlägsna ekosystem 

utan mänsklig påverkan. Det behöver inte vara så att alla ekocentriker tycker att människan och 

dess utveckling och innovationer är en naturlig del av naturen, även om vissa av dom tänker så. 

Det är rimligt att ses som ekocentriker och tycka att människan är en naturlig art här på jorden 

tillsammans med våra innovationer men att det finns ekosystem där människan inte är eller bör 

vara en del av. Både mjuka och hårda ekoturister är ekologister och miljökonsumenter. 

 

5.4 Jämförelse med tidigare forskning.  
Precis som i tidigare forskning presenterat av Gössling och Hultman (2006) så visar resultatet att 

ekoturism attraherar de mest naturintresserade och miljömedvetna människorna. Dessa är till 

störst andel kvinnor vilket Callius (2007) forskning visar. Det som skiljer sig från Callius 
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forskning är att människor ganska sent i livet är mest miljömedvetna. Resultatet från detta arbete 

visar att de mest miljömedvetna är i åldrarna 26 – 45.  

Resultatet från denna enkätundersökning visar att de mest attraktiva miljöer att semestra i är 

marina miljöer. Detta är i linje med det ekoturismföretagen säger är de mest populära 

aktiviteterna, nämligen kajakpaddling, fiske, kanot och forsränning (Fredman & Margaryan 

2014) vilka är akvatiska aktiviteter. Precis som i Sandmers arbete (2014) visas det ett intresse för 

hållbart resande, i detta fall ekoturism. Intresset i detta fall är mycket större än den faktiska 

ekoturismen som genomförs konkret och konceptet upplevs som något bra.  

 

5.5 Kritik mot resultat 
Som tidigare nämnt var det mer än dubbelt så många kvinnor som män som svarade på enkäten. 

Det leder till en större spridning av åsikter och erfarenhet på den kvinnliga sidan. För att ett 

resultat ska vara så trovärdigt som möjligt när det ska jämföras aspekter mellan könen är det 

bättre att hälften är män och hälften kvinnor. Detta kunde ha gjorts för att få ett bättre resultat. 

Det finns även risk för att icke svenska medborgare eller personer under 18 år fyllt i enkäten då 

den låg öppen för alla på internet. 

Det är även så att jag, tolkaren av resultatet, författaren av diskussionen, skribent av resultatet 

enligt min definition är ekologist vilket kan påverka tolkningen och diskussionen med en fördel 

åt det ekologistiska hållet och prisa denna världsbild för att det gynnar mig själv. Dock har jag 

försökt att vara opartisk och menar inte med detta arbete att se ned på människor med en 

antropocentrisk världsbild.  

 

5.6 Miljövetenskaplig relevans 
Faktumet att det inte gick att hitta forskning baserad på ekoturisternas åsikter och kunskap skapar 

en hög relevans i detta arbete. Eftersom ekoturism som tidigare redovisat främjar lärande om 

miljöproblem och bidrar till naturvård (Lundmark et.al 2011) håller denna uppsats hög 

miljövetenskaplig relevans. Vår jord är under hot från ett flertal miljöproblem framkallade av 

människan (Bernes & Grundsten 1991) och om vi kan främja ekoturismen som ett alternativ till 

massturism är det ett steg i rätt riktning. Om ekoturismen främjas och hamnar mer i rampljuset 

kommer mer människor att välja det som semesteraktivitet vilket kan främja en mer hållbar 

miljö.  

Detta leder även till mer frågor inom området. Till exempel hur stor ekoturismen kan bli innan 

den börjar få stora negativa påverkningar på miljön som den utförs i?  Framtida forskare inom 

ekoturism har stora dilemman att se över.  
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6. Slutsats 
De allra flesta konsumenter är medvetna om många miljöproblem vi står inför och gör små saker 

i vardagen för att förhindra dom, men när man åker på semester så sjunker graden av 

miljövänliga sysslor. Kunskapen om ekoturism bland konsumenter är inte låg men är inte hög, 

den ligger på en måttlig nivå. Hos personer med en ekologistisk världsbild är den högre än hos 

personer med en antropocentrisk världsbild. Majoriteten har hört talas om ekoturism förut men 

har aldrig upplevt en ekoturistisk aktivitet eller resa. Faktumet att det finns en ekoturismförening 

och en kvalitetsmärkning är relativt okänt bland de som svarade. Många semestrar flera gånger 

om året men få väljer ekoturism. Klart och tydligt är att de som anser sig själva att vara 

miljömedvetna har en större benägenhet av att välja ekoturism samt att vara mer attraherade av 

den, därmed har vi en klar länk som kopplar samman miljömedvetenhet och ekoturism. Länken 

är ekologism, en världsbild som tar stor hänsyn till naturen. En stor andel är även mer lockade 

om ekoturismen sker i skyddad natur.  

Den mest sannolika ekoturisten är en miljömedveten kvinna i åldern 26-45, troligen studerar hon 

men kan också ha ett arbete. I sin vardag tänker hon mycket på att vara miljövänlig och hon gör 

saker som att källsortera och stänger av elektroniska apparater när de inte används, hon 

definieras som en ekologist. Hon väljer ekoturism på grund av att hon vill komma nära naturen 

och vill göra mindre negativ påverkan på miljön. Olika människor vill ha olika grad av närhet till 

naturen, den ”hårda” ekotursisten är villig att offra bekvämlighet för att komma nära naturen 

medan en ”mjukare” ekoturist inte vill offra lika mycket för att få samma känsla. Närheten till 

naturen och förnimmelsen av vildmark för tankarna hos en ekologist till en förvunnen tid då 

vildmarken var mer utbredd tillsammans med mer ekosystem där människan inte ingick, när 

skogsväsen och andra mystiska varelser levde i naturens gömmor. Antropocentrikern väljer att 

vara miljövänlig på grund av att naturen ses som ett kapital som måste förvaltas då det används 

som ett verktyg. Därför kan denne välja ekoturism som är ett mer miljövänligt alternativ till 

vanlig turism men sannolikheten att det faktiskt väljs är mycket mindre eftersom denne måste ha 

något ekonomiskt motiv att vinna på. Både ekologister och antropocentriker kan välja ekoturism 

baserat på att det är något annorlunda som inte görs ofta och därför är kul att prova på. 

För att vi ska få bukt med de miljöproblem som vi har idag måste vi göra ett flertal vanor vi har 

miljövänliga, detta inkluderar våra semestrar. Ekoturismen ger naturen i sitt ursprungliga skick 

ett värde och är ett steg i rätt riktning och ju mer människor som är medvetna om den, får 

kunskap om den och ser den som ett alternativ till deras vanliga semesterdestinationer så 

kommer ekoturismsnäringen att öka och ett större utbud skapas. Detta kommer i sin tur att locka 

fler människor från ”skadlig turism”. Vi tar små steg mot en förbättrad miljö.   
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Enkät med svar 
Vart bor du? Antal svar 

Storstad (Stockholm/Göteborg/Malmö) 7 (7,5%) 

Stad 60 (64,5%) 

Mindre samhälle 16 (17,2%) 

På landet 8 (8,6%) 

Om annat, specificera 2 (2,2%) 

Summa 93 (100,0%) 

 

 

Har du tidigare erfarenhet av friluft-
sliv? 

Antal svar 

Ingen 3 (3,2%) 

I liten grad 25 (26,9%) 

Måttligt 45 (48,4%) 

I hög grad 20 (21,5%) 

Vilken sorts friluftsliv? 8 (8,6%) 

Summa 101 
(108,6%) 

 

 

Är du medveten om några av miljöp-
roblemen vi står inför? Kryssa i alla du 
kan här under. 

Antal 
svar 

Gaser som påverkar klimatet/ökad växt-
huseffekt 

88 
(94,6%) 

Ozonskiktets uttunning 89 
(95,7%) 

Försurning av mark och vatten 85 
(91,4%) 

Förlust av biodiversitet (olika arter av väx-
ter och djur) 

74 
(79,6%) 

Skogsskövling 85 
(91,4%) 
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Gifter i vardagsprodukter 85 
(91,4%) 

Introduktion och etablering av främmande 
arter i ekosystem 

56 
(60,2%) 

Utnyttjandet av mark och vatten som 
produktions- och försörjningsresurs 

67 
(72,0%) 

Avfall och andra restprodukter som är 
skadliga för miljön 

84 
(90,3%) 

Strålning 70 
(75,3%) 

Inget 0 (0,0%) 

Annat 6 (6,5%) 

Summa 789 
(848,4%) 

 

 

Annat 

Övergödning i sjöar/hav 

sverige står för 1 promille utav världens miljöavfall , så onödigt för oss att göra mer än det vi redan gör 

Att jordens temperatur ökar pga ökad koldioxidutsläpp är en bluff påhittat för att kunna ta ut ökade skatter! Om vi ska vara riktigt 
konspiratoriska så är det säkert judarna som ligger bakom det också. Eller Illumanti! 

Allt! 

Glaciärsmältning 

 

 

Uppfattar du dig som miljömedveten? Antal svar 

Nej 0 (0,0%) 

I liten grad 12 (12,9%) 

Måttligt 51 (54,8%) 

I hög grad 30 (32,3%) 

Summa 93 (100,0%) 
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Vilka miljöproblem är du mest oroad 
över? Välj flera om du vill. 

Antal svar 

Gaser som påverkar klimatet/ökad växt-
huseffekt 

62 (66,7%) 

Ozonskiktets uttunning 44 (47,3%) 

Försurning av mark och vatten 40 (43,0%) 

Förlust av biodiversitet (olika arter av 
växter och djur) 

46 (49,5%) 

Skogsskövling 36 (38,7%) 

Gifter i vardagsprodukter 64 (68,8%) 

Introduktion och etablering av främman-
de arter i ekosystem 

19 (20,4%) 

Utnyttjandet av mark och vatten som 
produktions- och försörjningsresurs 

25 (26,9%) 

Avfall och andra restprodukter som är 
skadliga för miljön 

52 (55,9%) 

Strålning 33 (35,5%) 

Inget 1 (1,1%) 

Vet ej 0 (0,0%) 

Annat 1 (1,1%) 

Summa 423 
(454,8%) 

 

 

 

Annat 

Att alla går på koldioxidbluffen! 
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Gör du något för att motverka miljöp-
roblem i vardagen? Du kan markera 
flera alternativ. 

Antal 
svar 

Källsorterar/återvinner 83 
(89,2%) 

Åker kollektivt regelbundet istället för att 
ta egen bil  

39 
(41,9%) 

Cyklar/går regelbundet istället för att ta bil  50 
(53,8%) 

Sparar ström hemma genom att släcka 
lampor 

57 
(61,3%) 

Stänger av elektroniska prylar när de inte 
används 

59 
(63,4%) 

Köper ekologisk/lokalproducerad mat 63 
(67,7%) 

Köper miljömärkta varor, t ex. Svanen-
märkt 

51 
(54,8%) 

Köper second handkäder 13 
(14,0%) 

Tar korta duschar 28 
(30,1%) 

Använder uppladdningsbara batterier 36 
(38,7%) 

Inget 1 (1,1%) 

Annat 2 (2,2%) 

Summa 482 
(518,3%) 

 

 

 

Annat 

äter lite köttprodukter, kastar ingen mat 

Duschar tillsammans.  
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Är du medlem i någon miljöor-
ganisation? 

Antal svar 

Nej 67 (72,0%) 

Naturskyddsföreningen 15 (16,1%) 

WWF 13 (14,0%) 

Fältbiologerna 1 (1,1%) 

Skydda Skogen 1 (1,1%) 

Annan 4 (4,3%) 

Summa 101 
(108,6%) 

 

 

 

Annan 

Greenpeace 

Stödjer Green peace 

VBF 

Green Peace 

 

Hur ofta reser du utomlands i semes-
tersyfte? (De senaste 5 åren) 

Antal 
svar 

Aldrig 23 
(24,7%) 

1 gång om året 49 
(52,7%) 

2 gånger om året 16 
(17,2%) 

3 gånger om året 1 (1,1%) 

4 gånger om året eller mer 4 (4,3%) 

Summa 93 
(100,0%) 
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Hur ofta reser du inom Sverige i 
semestersyfte? (De senaste 5 åren) 

Antal 
svar 

Aldrig 7 (7,5%) 

1 gång om året 33 
(35,5%) 

2 gånger om året 21 
(22,6%) 

3 gånger om året  13 
(14,0%) 

4 gånger om året eller mer 19 
(20,4%) 

Summa 93 
(100,0%) 

 

 

 

Vilket sätt reser du helst på? Du kan 
välja flera. 

Antal svar 

Bil 68 (73,1%) 

Båt 14 (15,1%) 

Flygplan 44 (47,3%) 

Cykel 22 (23,7%) 

Tåg 64 (68,8%) 

Buss 19 (20,4%) 

Vandrar 10 (10,8%) 

Annat 2 (2,2%) 

Summa 243 
(261,3%) 

 

 

 

Annat 

Till häst 

Olika typer av farkoster på vattnet 
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I vilken av Sveriges landskapstyper 
semestrar du helst i? Du kan välja 
flera. 

Antal svar 

Fjällen 35 (37,6%) 

Skogsmark 28 (30,1%) 

Badstrand/sjömiljö 43 (46,2%) 

Stadsmiljö 38 (40,9%) 

Jordbrukslandskap 6 (6,5%) 

Kust/havsmiljö 75 (80,6%) 

Vet ej 1 (1,1%) 

Annan 1 (1,1%) 

Summa 227 
(244,1%) 

 

 

 

Annan 

Kulturella miljöer 

 

Anser du att du agerar miljömedvetet 
när du reser?  

Antal svar 

Nej 17 (18,3%) 

I liten grad 25 (26,9%) 

Måttligt 40 (43,0%) 

I hög grad 10 (10,8%) 

Vet ej 4 (4,3%) 

Motivera 5 (5,4%) 

Summa 101 
(108,6%) 

 

 

 

Motivera 

De årliga flygresorna vägs upp något av att jag inte har egen bil och alltså annars promenerar, cyklar och åker kollektivt. 

Student, så jag har inte råd med bil, därför får jag gå eller ta kollektivtrafik istället 
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Undviker långa utomlandsresor med flyg.  Åker ej på weekendresor där främst shopping är i fokus.  

Bränslesnålt fordon, håller oftast hastigheten 

Skulle kunna välja annat transportmedel samt ej äta färdigmat 

 

Har du hört talas ordet ekoturism in-
nan denna enkät? 

Antal svar 

Ja 65 (69,9%) 

Nej 27 (29,0%) 

Vet ej 1 (1,1%) 

Summa 93 
(100,0%) 

 

 

Har du någon gång gjort någon aktivitet 
eller vart på någon resa som marknads-
sförts som ekoturism (Om ja, skriv vad 
för sorts aktivitet/resa)? Var det i 
Sverige (isåfall vart i Sverige) eller 
utomlands? (Om är osäker, fyll i vad du 
tror) 

Antal 
svar 

Nej 83 
(89,2%) 

Ja 6 (6,5%) 

Om ja, specificera 8 (8,6%) 

Summa 97 
(104,3%) 

 

 

 

Om ja, specificera 

snorklat i Australien, Ridit islandshäst i norrland 

regnskogsvandring, ökensafari x 2, inget i sverige  

Exkursion med miljövetarutbildningen på KAU, dvs främst guidad tur i Fänstjärnsskogen 

Bla kolarbyn och urnatur i Sverige. Övernattning, laga egen mat, göra upp eld och dyl 

Masajmara "Ekoby", Kenya 

Gotska sandön, Böda ekopark 
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I Värmland med Waterworld cykeldressin utomhusmatlagning 

SBT 

 

Om du svarade ja på föregående fråga 
(om nej, hoppa över denna fråga), vilka 
faktorer fick dig att välja ekoturism? 
 

Antal 
svar 

Priset 2 (16,7%) 

Komma nära naturen 9 (75,0%) 

Meddragen av bekant 2 (16,7%) 

Miljövänliga aspekter 5 (41,7%) 

Om annat, specificera 2 (16,7%) 

Summa 20 
(166,7%) 

 

 

 

Om annat, specificera 

Det var en kul grej. 

Även att det var del av utbildningen 

 

Är ekoturism lockande för dig? 
Motivera kort 

Antal svar 

Ja 50 (53,8%) 

Nej 13 (14,0%) 

Vet ej 29 (31,2%) 

Motivering 33 (35,5%) 

Summa 125 
(134,4%) 

 

 

 

Motivering 

Beror på priset!!!  

Jag gillar lugnet i naturen, att bli vägledd känns som att man missar lugnet och mer följer ett schema som eventuellt kan vara mer 
stressande än avslappnande och njutbart. 
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Komma nära naturen 

Hållbar turism är framtiden 

Pga lägre påverkan och därmed ett lättare samvete, dock endast om det är seriös ekoturism med riktiga åtaganden, inte tex enbart 
att de kompenserar för det man orsakar... 

Tycker mycket om att vistas i naturen.  

Det skulle nog i så fall ske i kombination med något annat, så som badsemester 

har blivit lockad under senare år, just naturupplevelser.  

Skönt alternativ till "vanlig" semester. 

För miljöns skull 

Spännande att både se sig om och få ny kunskap. 

skulle kunna tänka mig att testa. Men jag sitter inte och letar efter sådan resor. skulle jag komma över en annons om de kanske jag 
skulle kunna tänka mig att åka. 

Tycker om vad vara själv eller med väner/familj när jag håller på med friluftsaktiviteter 

Gillar natur 

Intressant 

alltid älskat naturen 

Om det görs på ett schysst sätt, som inte exploaterar natur eller människor. 

Det vore väldigt kul att vara ute en helg och plocka och äta toppslätskivlingar med en kunnig guide. Tälta, grilla och få nya vyer på 
livet. Tror fler folk behöver uppleva det. 

Viktigt att värna om naturen samtidigt som man får uppleva saker man inte gör annars 

Mer miljövänligt, nära natur 

vill bry mig mer om miljön 

Följer mina värderingar 

för att få uppleva någonting nytt  

Ja spänning i närmiljö lockar. Att finna äventyr i det närbelägna.  

Vara nära naturen=inte ta mer än den kan ge 

Lockande att få se platser en annan kanske inte skulle hitta, att få lära sig mer, kanske få se vilda djur 

semestrar sällan i naturen men fick jag en guide om ekoturism för det område jag besökte skulle jag läsa den. 

Det låter fantastiskt att uppleva naturen nära naturen 
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Vill helst vara ifred under semester eftersom jag jobbar intensivt med människor o har ca 40 till 50 kontakter per dag, Vill ha tyst i 
öronen! 

Förhoppningsvis mindre belastning 

Är miljömedveten och anser att om turismnäringen och naturen kan vinna på det, why not?  

Upplevelser är lockande. Om de dessutom gynnar miljön är det positivt. 

 

Är du mer lockad av ekoturism om det 
genomförs i skyddad natur? Ex. 
nationalpark, naturreservat etc.  
 

Antal 
svar 

Ja 41 
(44,1%) 

Nej 23 
(24,7%) 

Vet ej 29 
(31,2%) 

Summa 93 
(100,0%) 

 

 

Har du hört talas om Svenska 
Ekoturismföreningen? 

Antal svar 

Ja 14 (15,1%) 

Nej 79 (84,9%) 

Summa 93 
(100,0%) 
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Har du hört talas om märkningen 
Naturens Bästa? 

Antal svar 

Ja 17 (18,3%) 

Nej 76 (81,7%) 

Summa 93 
(100,0%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


