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Abstract  
This study is about Swedes travel behavior, how environmentally responsible the tourist are 
when they travel. The tourism industry has generated consequences in terms of ecological, 
economic and social aspects. Mallorca is an island in Spain which is a mass tourism 
destination and this results in a lot of environmental damage. The attitude people have to the 
environment is considered one of the most influential factors in predicting environmentally 
responsible behavior. It has emerged that people ́s environmentally and eco-friendly 
behaviour is influenced significantly by their different lifestyles. The aim of the study was to 
investigate the tourist’s holiday behavior and awareness of sustainable environmental 
perspective. The study was based on a semi-structured interview with 6 people, 3 men and 3 
women. The interviews took place during the period of 15-17 May 2018.The study found the 
respondents are environmentally aware but not all of them are environmentally friendly in 
their behavior, both in their everyday life and during a vacation. Environmental behavior and 
environmental awareness can differ between individuals. It has emerged in the study that 
there is an economic cost issue to act more environmentally friendly. 

Keywords: environmental behavior, ecotourism, sustainable tourism, green consumer, travel 
behavior 
  



Sammanfattning 
I den här uppsatsen görs en studie över svenskarnas resebeteende och miljöansvar när turister 
reser. Turistindustrins utveckling har genererat i konsekvenser inom ekologiska, ekonomiska 
och sociala aspekter. Mallorca är en ö i Spanien som är en massturism destination och detta 
resulterar till en hel del miljöförstöring. Inställningen människor har till miljön anses vara en 
av de mest inflytelserika faktorer i att förutsäga miljömässigt ansvarsfullt beteende. Det har 
framkommit att människors miljöhänsyn och miljövänliga beteende påverkas enormt av deras 
olika livsstilar Syftet med studien var att undersöka turisternas semesterbeteende och 
medvetenhet ur ett hållbart miljöperspektiv. Studien baserades på en semi-strukturerad 
intervju med 6 personer,3 män och 3 kvinnor. Intervjuerna skedde under tidsperioden 15-17 
maj 2018. Studien visade att respondenterna är miljömedvetna men att alla inte är 
miljövänliga i sitt beteende, både i sitt vardagsliv som på sin semester. Miljövänligt beteende 
och miljömedvetenhet kan skilja sig mellan individer. Det har framkommit i studien att det är 
en ekonomisk kostnadsfråga att agera mer miljövänligt. 

Nyckelord: miljövänligt beteende, ekoturism, massturism, hållbar turism, grön konsument, 
semesterbeteende. 
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1. Inledning 


1.1 Bakgrund 
Reseindustrin är en ständigt växande bransch och idag också en av de största branscher i 
världen, en anledning till denna tillväxt är bland annat att tillgängligheten som finns idag gör 
det lättare för oss människor att förflytta oss mellan olika destinationer. Detta genom flyg, 
buss, tåg och båt bland annat som knyter destinationerna samman som gör världen mindre 
(Cylvén & Persson, 2014). Turismen kan bidra med olika saker på en destination, för många 
destinationer kan turismen bidra till fler jobbmöjligheter på destinationen för lokalbor, 
samhällen byggs för att möta turisterna behov och tillfredsställelse samt att länder i både 
mindre och större utveckling har en chans att tjäna pengar på turismen. En annan viktig faktor 
som turismen kan bidra till är att skapa förståelse för religion och kultur. 

 Massturism hålls ofta ansvarig för turism relaterade skador eller förstörelser på olika 
destinationer, i och med detta anses massturismen kunna arbeta med detta problem genom att 
bland annat upprätthålla aktiviteter som innehåller olika hållbarhetsprinciper. Det finns inga 
direkta lösningar på det massturismen anses orsaka förutom ett arbete genom exempelvis 
ekoturism och andra miljövänliga lösningar (Budeanu, 2005). 

1.2 Problemformulering  
Varje år står svenska researrangörerna Ving, Fritidsresor och Apollo för ca 1,5 miljoner 
semesterresor utomlands. Detta kan orsaka konsekvenser för destinationsländerna, påverkan 
blir större om man räknar in den hela globala turismen. Både resenärer och turistindustrin 
placerar djupa avtryck på destinationerna. På grund av detta har turismbranschen ett moraliskt 
ansvar för alla länder som påverkas av turismen. Framförallt ligger ett stort ansvar gentemot 
utvecklingsländer, eftersom dessa stater är i stort behov av ekonomiska inkomstkällor, 
arbetsplatser och möjligheten att skydda sin miljö. Schysst resande har detta som 
utgångspunkten, dem är ett nätverk som består av Ecpat, Fair Trade Center, Hotell- och 
restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och Unionen   
(Schysst resande, 2011).   

Emil Juvan och Sara Dolnicar (2014) har i en studie om semesterbeteende kommit fram till att 
deras respondenter ändrade sitt beteende i förhållande till hur de beter sig hemma. De menar 
att tidigare erfarenheter påverkar turistens semesterbeteende, både inom aktivitetsval och den 
ekonomiska valen. Aise Kyoungjin Kim (2012) studie visar att det troligen kan vara de yttre 
faktorerna som kan påverka vissa beteendeförändringar hos en människa, som exempelvis 
inkomst, pris och socioekonomiska egenskaper. Kim syftar även på att det psykologiska, 
emotionella och socialdemografiska faktorer kan påverka ett miljömässigt ansvarsfullt 
semesterbeteende. Därför kommer jag att studera turisternas miljövänliga semesterbeteende 
och medvetenhet utifrån ett hållbart perspektiv. 

Jag vill ta reda på hur miljövänliga turisterna är och om de gör några hållbara val i sin 
resekonsumtion. Jag hoppas genom denna undersökningen att få svar om något behöver 
förändras eller förbättras för att underlätta för turisterna att resa mer hållbart. Enligt Begum 
(2014) finns det ett tydligt kunskapsglapp mellan turister och branschen kring hållbart 



resande. Han menar att många aktörer som är verksamma inom turismen har en konkret 
förståelse för på vilket sätt resande kan vara hållbart, medan resenärerna inte har lika mycket 
kunskap och därmed inte samma förståelse. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka turisternas miljömedvetenhet och resebeteende, 
genom att titta på svenska turister som har besökt massturism destination Mallorca, Spanien.  

1.4 Frågeställning 

· Hur miljömedvetna är turisterna på massturismdestinationen Mallorca? 

- På vilket sätt beter sig turisterna miljövänligt i sitt vardagliga liv jämfört med          
semestern? 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningen bör omfatta en tydlig förklaring för vad en uppsats ska sikta in sig på samt 
beskriva varför avgränsningen gjorts (Björklund & Paulsson, 2012). Jag gör en fokusering på 
konsumenten och hens perspektiv. Jag vill ta reda på vad konsumenten har för uppfattning 
och kunskap om hållbar turism och inte aktörer från turismbranschen. Jag använder mig av 
avgränsningar för att tydliggöra i vilken inriktning min forskning går samt vart jag har dragit 
gränserna för att förenkla för läsaren. Inom turismens konsekvenser brukar det främst talas 
om tre kategorier; miljömässiga, ekonomiska och sociala. Jag valde att rikta in mig på de 
miljömässiga problemen eftersom, jag tycker att det är intressant att undersöka om det uppstår 
skillnader när turister reser utomlands och om de gör olika val kring sin semesterresa.  

Resemotiv för resor skiljer sig från destination till destination. Juvan och Dolnicar (2014) har 
i en studie om semesterbeteende kommit fram till att deras respondenter ändrade sitt beteende 
i förhållande till hur de beter sig hemma. Därför vill jag undersöka hur miljömedvetna 
turisterna är och deras miljövänliga semesterbeteende. Jag valde det land svenskarna reser 
oftast till vilket är Spanien, denna avgränsningen är inte tillräcklig och därför krävdes det en 
mer avgränsad destination och av den orsaken valde jag att undersöka Mallorca, eftersom 
massvis svenska turister väljer att resa dit. Mallorca befinner sig även väldigt bra ur 
geografisk synvinkel från Sverige, vilket gör det enkelt att resa till destinationen.  

2. Teoretiskt ramverk 
Följande kapitel beskriver de metodansatser som valts och varför just dessa har valts. Vidare 
beskrivs hur den empiriska data samlats in. Det beskrivs även fördelar och nackdelar med de 
valda metoderna. Slutligen beskrivs analysmetoden samt hur reliabiliteten och validiteten är 
för studien. 

Begreppsdefinition 
Hållbar utveckling 



Att använda jorden och dess resurser i uppfyllandet av våra behov utan att äventyra framtida 
generationers möjligheter att göra detsamma. Med hänsyn till miljö, sociala och ekonomiska 
effekter (Gössling et al. 2015). 

Hållbar turism 
En form av resande som visar på kunskap om vilka effekter turism har både på 
ursprungslandet och resmålet och en anpassning av sitt handlande därefter. Definitionen syftar 
till att inkludera såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska aspekter (Weaver 2006). 

Miljömedveten konsument (environmentalist) 
Människor som har en vilja att visa miljöhänsyn och även låter det gå ut över vilka val de gör 
i sin konsumtion, både i vardagen och under tillfälliga aktiviteter (Wolf-Watz 2015). 

2.1 Massturism 
Begreppet massturism berörs i en mängd litteratur. Forskare som Tomas Blom, Mats Nilsson 
och David Weaver beskriver att begreppet massturism innebär att en stor grupp av människor 
reser i organiserad form till turistmål som producerar varor och service endast eller 
huvudsakligen för turistkonsumtion (Vainikka, 2015). 

Massturism innebär inte "turism för alla", i strängaste bemärkelsen. Det finns stora grupper av 
människor som inte kan eller inte vill resa utomlands utan väljer hellre att stanna hemma, 
även i västländer ( Honkanen 2004; Honkanen & Mustonen 2007). Julio Aramberri (2010) 
påminner om att även om turismen är ett växande fenomen, är modern massturism fortfarande 
mycket ett regionalt fenomen där inhemska och interkontinentala ankomster överträffar dem 
som reser mellan kontinenter. Internationell turism tenderar att bli förstorad i resor inom 
Europa eftersom de nationella gränserna är inom ett relativt litet område (Aramberri 2010). 
Därför måste massturism övervägas i ett "rätt" sammanhang anser (Vainikka, 2015). 

När det gäller i vilka sammanhang begreppet massturism återfinns är att det skulle finnas en 
viss typ av turist som kallas för massturist. Araskog, Nilsson, & Serler (2011) definierar och 
delar in en massturism i två olika kategorier, den första kategorin är den organiserade 
massturisten och den andra typen är individuella massturisten och att dessa skulle ha en viss 
typ av beteende. Detta pekar på att innebörden av begreppet massturism även handlar om ett 
slags beteende som en massa utövar. Ett resonemang om att vi människor reser på ett helt 
annorlunda vis idag kontra vad vi gjorde förr och att det inte längre är att någon bara är en typ 
av turist med en viss typ av beteende utan nu finns det exempelvis ekoturister, backpackers, 
med mera. Numera kan en och samma turist åka på en klassisk ”sea, sun and sand- resa” en 
vecka, för att nästa vecka resa på pilgrimsfärd, eller exempelvis boka en weekendresa till en 
storstad. Det är svårt nuförtiden att sätta en slags stämpel på en resenär som åker en viss typ 
av resa eftersom turister idag i växlar mellan olika typer av reseformer (Araskog, Nilsson, & 
Serler, 2011).  

Det är svårt att definiera en ”massturist”, oberoende om ”massturisten” finns eller inte, 
begreppet massturism även inriktar sig till ett beteende som utövas av den hel massa som 



reser. Att syfta på ett beteende vid användning av begreppet massturism handlar om ett 
beteende en massa utövar (Araskog, Nilsson, & Serler, 2011).  

Researrangörer som riktar sig till en större massa fokuserar på att attrahera turister med sina 
produkter snarare än att attrahera med själva destinationen. Till exempel anläggningens hotell, 
aktiviteter och utbud, researrangörens produkt spelar en huvudroll medan själva destinationen 
i sig spelar en mindre roll (Araskog, Nilsson, & Serler, 2011). 

Mallorca anses som en massturism destenation och för att få en klarare uppfattning om vad 
massturism är och hur detta fenomen passar in i min uppsats, frambringades forskning kring 
begreppet och dess betydelse för att klargöra det för läsarna. Massturism som begrepp kan 
ofta missförstås genom att man tror att hela världen reser men som Vainikka (2015) menar att 
massturism innebär inte "turism för alla", utan att det finns stora grupper av människor som 
inte kan eller inte vill resa utomlands, utan vill stanna hemma. Om massturism finns så finns 
det även en massturist men det är svårt att definiera en ”massturist”, oberoende om 
”massturisten” finns eller inte, begreppet massturism inriktar sig till ett beteende som utövas 
av den hel massa som reser. Att syfta på ett beteende vid användning av begreppet massturism 
handlar om ett beteende en massa utövar anser Araskog, Nilsson, & Serler (2011). Därför är 
massturism och massturist beteende relevant för att förstå hur dem hänger ihop och deras 
innebörd för en destination . 

2.2 Hållbar turism 
Med allt de positiva som turismen frambringar så genererar de även konsekvenser som är 
ekonomiska, ekologiska och sociala för det landet, staden eller samhället som besöks. För att 
kunna åstadkomma en hållbar turismutveckling gäller det samma krav som krävs för att 
uppnå ett uthålligt samhälle. För att nämna några exemplar krävs det att upprätthålla 
biologiska processer, upprätthålla och stärka samhällets identitet samt öka människors 
kontroll över sina liv (Bohlin & Elbe, 2007).   

”Hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Lew, Hall, & 
Timothy, s.21, 2008).  Hållbar utveckling inom turismen benämns som hållbar turism vilket 
har blivit en viktig del av planeringen för bevarande och utveckling av natur- och 
kulturresurser. Hållbar turism inkluderar ofta på kollektivtrafik, förnybara resurser, lämna -
inga -spår aktiviteter och samhällsutveckling. Utmaningen av begreppet hållbar utveckling är 
hur miljöskyddet och den ekonomiska utvecklingen balanseras menar Lew, Hall, & Timothy, 
(2008). 

Turismutvecklingen har på flera olika sätt lett till en försämring av miljökvalitén runt om i 
världen. Tillväxten av turismen har resulterat till olika debatter om miljökonsekvenser och 
önsklig en fortsatt utveckling. På 1960-talet blev påverkan av massturism uppenbar och en 
förhöjd medvetenhet om den mänskliga påverkan på miljön tydlig, detta ledde till en allmän 
insikt att naturen inte är en obegränsad resurs. Det har även hänt en övergång till mer 
miljövänliga former av turism som exempelvis ekoturism, djurlivbaserad turism, som leder 
till en stor miljöhänsyn. För en del destinationer har miljöeffekterna av turism fört ett direkt 
hot mot industrin, detta beror på att framgången i att locka resenärer leder till negativa 



effekter på intresset för miljön. Miljöskador är problematiskt av ett antal skäl, det mest 
uppenbara problemet är att befria turismens negativa effekter från effekter som den mänskliga 
existensen ger. Tillsammans med den komplexa och fragmenterade karaktären som turismen 
hänvisar är även bestämmelser ett problem som förvärras ytterligare (Page & Connell, 2014). 

Page & Connell påpekar att turism och miljö hänger ihop, utan en attraktiv miljö kan turismen 
hellre inte lyckas och utan turismen är miljövård i riskzonen, med andra ord så kan inte den 
ena överleva utan den andra. Båda är beroende av varandra för att upprätthålla en balans, om 
miljön förvärras på destinationen kommer det påverka också turismen på ett negativt sätt. 
Från de huvudsakliga attraktionerna så som sol, hav och sand till de historiska strukturer på 
destinationerna är miljön kärnan för turistnäringen (Page & Connell, 2014). 

De negativa aspekterna av turismen är betydelsefulla men det är trots allt viktigt att förstå att 
det finns positiva effekter från turistverksamheten. Page & Connell refererar till författaren 
Doswell som noterar att turismen kan fokusera på vitala miljöfrågor och väcka initiativet för 
att förbättra och förvara miljön. De nödvändiga områdena att utreda är bland annat bevarande 
av överflödiga och/eller historiska byggnader för alternativ användning, förbättring av den 
lokala miljön samt skydda vilda djur (Page & Connell, 2014). 

Turismen är ett globalt fenomen som är kärnan på vad regioner har för trender och som för det 
mesta beror på sociala konversationer, word-of-mouth. I denna hänsyn agerar turismen om 
turister och hur dessa interagerar med andra människor och destinationer. Att de deltar i 
upplevelser som kan ha påverkan på deras egna eller världssamhällets attityder, förväntningar, 
åsikter eller livsstilar. Sociokulturella effekter för till förändringar i samhällets värdesystem, 
individuellt beteende, sociala relationer, samhällsstrukturer, vilken livsstil han/hon har samt 
vilket uttryckssätt hen använder sig av. Fokus på sociokulturella effekter tenderar att vara på 
värdsamhället, det vill säga de människor som bor på turistmålet snarare än det regionerna 
som påverkas av turism (Page & Connell, 2014). 

Det är viktigt att framhäva att hållbar turism är ett helhetsbegrepp som upplyser för turismens 
påverkan både miljö, ekonomi och sociokulturella faktorer, som både Gössling et al. (2015) 
och David Weaver (2006) står fast vid. Det är från att resan bokas tills resenären kommer 
hem. Kozak & Woodside (2014) menar att transport med flyg är den aktivitet många 
människor ser som den viktigaste aspekten att ta itu med för att en resa ska bli hållbar. 
Däremot handlar det huvudsakligen om att det är den som starkast påverkar 
koldioxidutsläppen, flygresorna står för hälften av turismens koldioxidavtryck. Som tidigare 
nämnt så är det endast en tredjedel av den viktiga helheten i hållbar turism. 

2.3 Miljömedvetenhet                                                                                        

Miljökvalitén i världen kan förvärras på grund av turismutvecklingen. Effekterna av 
massturism, har lett till en allmän förståelse om att naturen inte är en obegränsad resurs och 
dessutom ökad medvetenhet om den mänskliga påverkan på miljön. Den ökande 
medvetenheten har utvecklat mer miljökänsliga former av turism som exempelvis ekoturism 
och djurlivbaserad turism. Dåliga miljöeffekterna av turism på destinationerna har lett till ett 
direkt hot mot industrin, detta beror på framgången i att locka turister leder till negativa 
effekter på intresset för miljön (Page & Connell, 2014). 



Stern (1992) en av de mest tongivande forskarna inom området miljöpsykologi, menar att ett 
beteende kan definieras som miljöbeteende dels utifrån dess påverkan på miljön, varken är det 
direkt eller indirekt, och dels utifrån avsikten med beteendet Lindberg (2012). Dessa 
definitioner har olika funktioner, att fokusera på påverkan är viktigt för att identifiera 
beteenden som kan göra stor skillnad för miljön, medan fokus på föreställningar, attityder och 
motiv är centralt för att kunna förstå och ändra specifika beteenden (Lindberg, 2012). 

I studien av socio-demografiska faktorers inflytande på sambandet mellan miljöattityder och 
miljöbeteenden delar de amerikanska forskarna Michael Tarrant och Ken Cordell in 
miljöbeteenden i två kategorier. Den första delen kallar är: beteenden (behaviours) och den 
andra är handlingar (actions) Lindberg (2012). Den första kategorin innehåller 
hushållsbeteenden som till exempel återvinning, medan den andra innefattar mer 
medborgerliga handlingar som exempelvis att kontakta en politiker angående en miljöfråga. 
Lindberg (2012) använder beteendekategorierna: konsumentbeteenden, miljömedborgarskap 
och stöd för policyförslag. Konsumentbeteenden fastställer de som beteendeförändringar i den 
privata sfären och med miljömedborgarskap menar de politiska aktiviteter som är mindre 
synliga än direkt aktivism, som exempelvis att betala pengar till en miljöorganisation eller 
kontakta en politiker i en miljöfråga (Lindberg, 2012). Dessa två studier använder en mycket 
liknande uppdelning av olika typer av miljöbeteenden om man studerar till beteende, del ett 
beteende och del två handlingar. Stöd för policyförslag är inte ett faktiskt beteende utan det är 
en attityd till förslag som kan komma att påverka beteenden (Lindberg, 2012). 

Ett annat vis att dela upp miljöbeteende i olika kategorier är utifrån vilken påverkan det har 
på, och hur mycket det kräver av, personen (Lindberg 2012).  En passiv handling, exempelvis 
att låta bli från att göra något, en förkommande vana, som att lämna till återvinning och retur, 
och en omställning som innebär en livsstilsförändring, exempelvis att låta bli från att åka bil. 
Enklast att förändra är de beteenden som kostar lite i ansträngning, prestige eller pengar och 
därmed har liten livsstilspåverkan, och forskning har visat att attitydfaktorer har störst 
betydelse för sådana beteenden (Lindberg, 2012). 

Miljömedvetenhet syftar på individens miljöbeteende som avgör hur dennes ekologiska 
fotavtryck ser ut. Detta är ett centralt tema för min uppsats att förklara vad ett miljöbeteende 
egentligen är och hur det hänger ihop. Eftersom jag skriver om miljömedvetenhet är det 
relevant att ha en förklaring som gör det möjligt att förstå vad som driver människor att agera 
på de sätt dom gör. 

2.4 Miljömässiga faktorer & konsumentbeteende 
Juvan & Dolnicar (2011) diskuterar i sin studie ”The attitude–behaviour gap in sustainable 
tourism” av vilket skäl människor aktivt ägnar sig åt miljöskydd hemma men under semestern 
förändrar de sitt beteende vilket resulterar i negativa konsekvenser för miljön, även om det är 
oavsiktlig. Juvan och Dolnicar syftar på att kännedom i dessa tolkningar bidrar till förståelsen 
av varför det är krångligt att motivera människor att reducera de negativa miljöeffekterna 
under sin semester, vilket kan framlägga en grund för nya insatser för att minska det ohållbara 
miljöbeteendet hos resenärer. Forskarna har använd sig av en rad teoretiska begrepp: planerat 



beteende, attributsteorin, relation om värdet och tron inom miljö, kognitiva 
motsättningsteorin. Respondenterna var medvetna om de negativa miljökonsekvenserna av 
turismen i allmänhet. Men alla visade en bit i attityd-beteendet vilket fick dem att känna sig 
obekväma. Respondenterna menade att de inte ändrar sitt beteende, istället upplyste de ett 
stort urval av förklaringar som berättigar deras turistaktiviteter (Juvan & Dolnicar, 2014). 

Kvasova (2015) har utfört en studie, målet med studien var att identifiera relationerna mellan 
de fem stora personlighetsdimensionerna och turistmiljöer. Hon refererar till 
personlighetsdrag som kan benämnas som, behag, extraversion, samvetsgrannhet, neuroticism 
och öppenhet, dessa kan inverka resenärens miljövänliga beteende positivt. 
Personlighetsdraget extraversion hänsyftar i vilken utsträckning en människa är pratsam, 
social, offensiv, utgående och energisk. Det andra draget benämns för behag, som pekar på 
individens nivå av empati, värme, medkänsla och generositet. Samvetsgrannhet redogör för 
tendensen hos en individ som är ansvarig, noggrann, visar självdisciplin, organiserar, följer 
regler och normer. Det fjärde personlighetsdraget kallas som neuroticism och är 
sammankopplad med tendensen att uppleva negativ påverkan, som till exempel ilska, 
irritabilitet, ångest, rädsla, osäkerhet och sorg. Femte och sista draget är öppenhet som 
karaktäriserar djup och variation av en längtan efter nya idéer och refererar till en människa 
som är vidsynt, intelligent, fantasifull och konstnärligt känslig (Kvasova, 2015).                      

Kvasovas (2015) studie klargör att behag samvetsgrannhet, extraversion och neuroticism är 
positivt i samband med miljövänligt turistbeteende. Dock fanns det ingen betydelsefull 
koppling som uppmärksammades mellan öppenhet och ekologiska åtgärder. Kvasova har även 
granskat sambanden mellan personlighetsdragen som nämns ovan, vilket också stimulerade 
en annan teori där människans beteende är personlighet. Forskaren studerade utländska 
resenärer som besökte Cypern under sommaren 2014 och i studien deltog 249 respondenter. 
Kvasova använde sig av en enkät där respondenterna fick välja en sjugradig likertskala, från 
mycket felaktig till mycket exakt. Enkäten var uppdelad i tre delar: de fem olika dragen, 
miljöturistbeteenden samt sociodemografi. Resultatet visade att personligheten spelar en 
viktig roll i att forma turistmiljövänligt beteende. 
  
Konsumentbeteende och turismens efterfrågan på klimatförändringar förändras ständigt. Det 
är akademiskt, politiskt och industriellt samförstånd att turismen ska bli mer hållbar, en 
process som kräver deltagande av alla intressenter menar López-Sánchez & Pulido-Fernández 
(2017). Turisten, den viktigaste aktören i turismsystemet, är i detta fall avgörande för att 
kunna utvecklas mot hållbar turism. De flesta konsumenterna lägger inte lika stor vikt vid 
etiska överväganden i sina slutliga köpbeslut, det finns ett gap mellan de uttryckta attityderna 
och det faktiska inköpsbeteendet (“attitude–behavior or word–deed gap”) (López-Sánchez & 
Pulido-Fernández, 2017). 
  
Turisternas inköpsbeslut, och inte deras avsiktsförklaringar, representerar exakt deras verkliga 
hållbara beteende menar López-Sánchez & Pulido-Fernández (2017). En annan mycket 
relevant fråga som diskuteras brett är frågan om huruvida investeringar i hållbarhet innebär 
högre kostnader för destinationen och därmed en ökning av priset. Om å andra sidan detta 
engagemang för hållbarhet leder till att effektiviteten och prisökningarna förbättras, 
presenteras den enbart som en differentieringsstrategi. Ett engagemang för hållbarhet betyder 



inte att destinationen ska vara dyrare, men det kan vara ett pris eller en 
differentieringsstrategi. Engagemanget för hållbarhet skiljer sig åt och gör destinationerna mer 
konkurrenskraftiga, vilket gör det möjligt att erbjuda ett pris över nivåer av perfekt 
konkurrens, genom att utöva en marknadsmakt som skulle öka turismens sociala lönsamhet i 
destinationen. Det påverkar värderingar, miljöhänsyn och villighet att acceptera ekonomiska 
offer för att skydda miljön på turisters avsikter att köpa ekologiskt hållbara turismalternativ. 
Turister måste vara villiga att betala mer för att vara mer hållbara (López-Sánchez & Pulido-
Fernández, 2017). 

Miljömässiga faktorer och konsumentbeteende är den andra centrala aspekten i uppsatsen.  
Det är enormt viktig att få en förståelse i vad som är relevant angående hur resenärer agerar 
och vad de är villiga att göra för att förbättra situationen kring miljön. Människor kräver till 
exempel miljöförbättringar men hur villiga är dem att själva medverka och påverka 
förbättringen, hur ser turisternas konsumentbeteende, detta besvarar López-Sánchez & 
Pulido-Fernández (2017), Kvasova (2015) och Juvan & Dolnicar (2014) kring den 
problematiken som existerar och olika lösningar som man kan applicera. För att kunna 
besvara uppsatsens frågeställning måste man först förstå hur situationen ser ut, tidigare 
forskning och bakgrund krävs för att få en helhetsbild för att göra det möjligt att förklara och 
skapa en förståelse.       
  
2.5 Vattenresurser mest relevanta effekterna på miljön 
Bland turismens olika miljöpåverkan är effekterna på vattenresurser en av de mest relevanta 
effekterna. Turistvattenfrågan genererar allvarliga problem med överutnyttjande eller 
uttömning på platser där vattenresurserna är knappa, vilket förekommer vid de flesta kust- och 
småöarnas destinationer. Dessa destinationer kännetecknas normalt av varmt väder, cyklisk 
torka och ett begränsat antal regniga dagar, särskilt under högsäsongsturismen menar Deyà 
Tortella & Tirado (2011). Dessa problem är allvarligare när turistdestination befinner sig på 
kusten eftersom de har begränsade vattenresurser, vilket oftast leder till konflikter i olika 
sammanhang av användning av vatten, som traditionella jordbruksanvändningar jämfört med 
de urbana. Detta framhäver tydligt när säsongens turism och jordbrukssektorn sammanfaller i 
att öka efterfrågan under torrsäsongen. Det centrala problemet som de flesta av dessa 
destinationer kommer att möta är en ekonomisk brist som genereras socialt (Deyà Tortella & 
Tirado, 2011). 
  
De geologiska egenskaperna hos många kustzoner gör underjordiskt vatten en av de viktigaste 
naturliga källorna till råvatten. I detta sammanhang förekommer risken för överutnyttjande 
och dess konsekvenser, som grundvattensaltning, marksänkning, och föroreningar. Tekniska 
framsteg inom hydraulik kan emellertid minska trycket på denna vattenkälla genom ökad 
användning av icke-konventionella vattenresurser. Deyà Tortella och Tirado (2011) 
identifierar vissa åtgärder som att använda återvunnet vatten från avloppsvatten för att ladda 
grundvatten eller att bevattna grödor och trädgårdar, överskott av regnvattenavlopp eller 
avsaltning av havsvatten. Vidare påverkar turismsmodellen vid kustdestinationerna kvaliteten 
på vattenresurserna (inklusive både kontinentala och kustvattenförekomster) på grund av 
förorening från avloppsvatten, grundvattenberedning, vattenförorening från 
bekämpningsmedel och gödningsmedel. Detta används för att upprätthålla golfbanor, 



gräsmattor och trädgårdar samt nedbrytning av vattenekosystemen som ett resultat av vatten 
turism aktiviteter (dvs. förankring, snorkling, segling etc.)  (Deyà Tortella & Tirado, 2011). 

Vattenresurser är ett så pass allvarligt problem för kust- och småöarnas destinationer. 
Eftersom jag skriver om Mallorca, där det är enorma vatten överutnyttjande är det relevant att 
ta upp det och uppmärksamma vad som orsaker dessa problem och upplysa dess problematik.  

2.6 Turistens roll och resebeteende 
Miljövänligt turistbeteende uppstår när en person strävar efter att minska sina egna skadliga 
effekter på den naturliga miljön och tillföra till miljöskydd. Till exempel att miljövänliga 
resenärer är beredda att betala mer för miljövänliga hotell och intresserar sig i vatten/
energisparande, avfallsminskning och återvinning. Olika forskare har undersökt användare av 
miljöåtgärder för att försöka förstå hur miljövänligt beteende kan uppmuntras. Inom 
turistindustrin har miljöforskning fokuserat på rollen av värderingar, attityder, övertygelser 
och normer för att forma miljövänligt beteende, även så kallat grönt beteende (Kvasova, 
2015).  

Många olika teoretiska modeller av miljöbeteende har utvecklats fram för att kunna förstå hur 
en människans beteende kan påverkas av olika faktorer och situationer skriver Kim (2012). 
Människors ståndpunkt till miljön har betraktas vara betydande i att förutsäga miljömässigt 
ansvarsfullt beteende. I andra studier uppstår det att människors miljöhänsyn och miljövänligt 
beteende påverkas omfattande av deras olika livsstil (Kim, 2012). 

Gilg, Barr och Nord (2015) forskning visar att sociodemografiska faktorer påverkar 
resenärens miljömedvetenhet och beteende. Det finns en del stereotypa synsätt som 
exempelvis, att gröna konsumenter är unga, välutbildade, liberala och rika. Författarna hävdar 
att det finns studier som undersökt effekterna av ålder, kön, utbildning och politiska sympatier 
som påverkar grön konsumtion. Sån forskning förklarar att de äldre åldersgrupper, som är 
kvinnor, välutbildade, har en god inkomst och är politiskt liberala är mer villiga att engagera 
sig i grön konsumtion (Gilg, et al, 2005).   

Schysst resande liknande som Gilg m.fl. diskuterar även att resenärer helst ska gynna det 
lokala samhället på en destination, vilket innebär att turister handlar lokalproducerad dryck 
och mat, äta på de lokala restaurangerna med mera. Dem råder även att lämna dricks till 
exempelvis hotellstädaren och att inte pressa ner priset för mycket vid inköp av souvenirer. 
Turisterna ska tänka på att försäljaren står där för att tjäna pengar. Sparande på vatten och el 
är en annan sakfråga som Schyst resande tar upp som ett av sina tips, att resenären ska tänka 
på att vatten- och elförbrukningen kan drabba den lokala befolkningen eftersom energi anses 
vara en lyxvara i utvecklingsländer. Några exempel på hur turister kan spara på vatten och el 
är att inte låta vattnet rinna, att dra ut kontakterna från uttagen i väggen samt att stänga av 
luftkonditioneringen när den inte behövs. Men en av de viktigaste punkterna som Schysst 
resande upplyser om är den att som turist ska man visa respekt både till de människor som bor 
på destinationen men även mot den lokala kulturen och landets värderingar (Schyst resande, 
2015), 



I detta avsnitt framför man förståelse i hur miljövänligt beteende kan uppmuntras, vad det 
betyder att faktiskt vara miljövänlig. Schysst resande frambringar en slags mall i hur man kan 
agera och vara mer miljövänlig när man reser, detta är relevant eftersom konkret information 
om action ofta saknas och vilka återfärder som faktisk finns.  

Cohen (1972) kategoriserar dem fyra typer av turister. Den första är den organiserade 
massturisten (organized mass tourist) dessa turister söker sig till organiserade paketresor och 
har minimal kontakt med den lokala befolkningen. Denna typ av turister vill ha semester i sin 
egen “turistbubla”. Den andra typen kallas för den självständiga massturisten (individual mass 
tourist), dessa bokar liknande bekvämligheter som den organiserade massturisten men vill 
trots allt bryta normen och besöka andra platser på destinationen, som inte tillhör de 
organiserade turer. Den tredje typen betecknas som den äventyrliga turisten (explorer), som 
kan interpreteras som självständig och bokar sin resa själv. Den äventyrlige resenären vill 
också utforska det sociala och den kulturella livsstilen på destinationen. Slutligen den sista 
typen av turisten som Cohen (1972) har kategoriserat är den drivna resenären (drifter), denna 
sorten av turister söker inte kontakt med andra turister eller den organiserade turistindustrin. 
Drivna turisten prefererar att leva och vara som den lokala befolkningen på destinationen 
(Cohen, 1972). 

Den här typen av klassificering är problematisk. Plog (2001) har identifierat tre typer av 
turister, den första sorten är allocentriker (allocentric) och denna resenären eftersträvar 
äventyr på sin semester och föredrar att resa själv. Den här typ av turisten vill utforska 
kulturen och är inte rädd för att ta risker. Den andra är sorten är mittcentriker (mid-centric), 
denna resenären reser till platser som resenären är bekant med och vill helst inte vara 
äventyrlig och utforska. Mittcentrik turisten föredrar att resa till destinationer som är nyligen 
“upptäckta” som sedan blir populära till följd av allocentriker turisten. Slutligen är det 
psykocentriker (psychocentric) resenären som föredrar destinationer som liknar dess 
hemmiljö och är inte alls äventyrlig. Dessa turister besöker regelbundet en och samma plats, 
där de har fått en positiv upplevelse (Plog, 2001).     

Turismens utveckling är som en livscykel, som inledde med de “gamla”, tre S-turismen sol, 
hav och sand, (sun, sea & sand) under 1940-talet och skapade stor ekonomiskt tillväxt, 
begränsade valmöjligheter, billig flygning och oerfarna resenärer. Den här turism bildade 
förutsättning som den “perfekta” industrin som avses med att turismen inte ansågs skapa 
konsumtion, var miljövänlig och hade inte några negativa effekter. Omkring 1968-1978-talet 
började hållbarheten ifrågasättas som exempelvis gränser inom tillväxten, negativa effekter, 
kontroller och planering. I början av 2000-talet har en annan slags turism växt fram som har 
olika definitioner, (new tourism, real tourism, alternative tourism, sustainable tourism, good 
tourism). Denna typ av turism kan interpreteras som individualistisk, medveten, miljövänlig, 
känslig, kulturell och äventyrlig. Turistindustri har utvecklats genom utvecklingen av 
teknologin och nya organisationer som har uppstått inom industrin (Page & Connell, 2014).     

Resenären har blivit i större omfattning medveten om kulturer, hävdar mer kvalité 
(certifiering) och är beredd att klaga. Turisten har även fått mer kunskap om miljön och de 
som är från den tredje generationen är mer erfarna resenärer. Hogg & Vaughan (2010) som 
redogör för att de olika förändringarna har orsakad att konsumenterna har blivit mer kunniga, 



tänkande och krävande. Uppkomsten av en mer krävande turism har uppkommit globalt under 
de senaste 20 åren och beror på några faktorer vilket innefattar ett ökat välstånd, större 
erfarenhet av att resa (inkulderar internationnela resor), mer mångkulturell resande 
befolkning, bättre utbildning och en större exponering mot media och andra former av (Hogg 
& Vaughan, 2010). 

Montaguti och Mingotto (2015) påpekar att skillnad mellan attityd och beteende kan vara stor 
hos en medveten turist. Nämligen även konsumenter som betraktar sig vara medvetna och 
visa miljöhänsyn är motvilliga att ändra sitt beteende när de är ute och reser. Det behövs 
uppmuntran och förståelse för att konsumenterna ska förstå betydelse av att förbruka hållbart 
för att detta beteende gör skillnad snarare än ord och marknadsföring som får konsumenten att 
känna sig skyldig (Burroughs, 2010)  

En studie som gjordes på besökare till en ö i Taiwan demonstrerade att folkets tendens att visa 
hänsyn till miljön ökade med kunskap om ämnet. Även känslan av lojalitet till en destination 
är en viktig faktor, om en människa känner lojalitet till en plats eller destination vilket grundar 
sig i kunskap om den och/eller att det matchar personliga preferens vilket ökar hänsynen. En 
annan aspekt är kunskap om miljön och vilka negativa effekter kan orsaka det, vilket i sin tur 
gör att konsumenterna sannolikt handlar på ett mer miljövänligt sätt (Cheng & Wu, 2015). En 
av de största utmaningarna när det berör att öka kunskapen och konsumtion av hållbar turism 
är att på rätt vis uppmuntra resenärer att verka hållbart. Det centrala är hur budskapet 
förmedlas som inte medför vad som får göras och inte på ett strikt sätt. Detta kan 
åstadkommas genom en grundläggande förståelse för varför en människa gör som han/hon 
gör, det vill säga vad som ligger bakom ett visst beteende i kombination med ett tydligt 
budskap som syftar till grundläggande värderingar (Brown, 2010).     

I detta avsnitt presenteras olika termer och deras betydelse, som är till hjälp för att lättare 
förstå de olika personligheterna hos resenärer och hur dessa människor beter sig, vad dom 
söker efter och hur man kan uppmuntra till ett mer miljövänligt beteende. Även turismens 
historia framkommer, utvecklingen och nya trender som föddes genom åren, detta är en viktig 
aspekt att ta hänsyn till för att kunna utveckla nya forskningsfrågor och svar. För att förstå vad 
som gör att vi agerar på ett sätt eller annat behövs tidigare forskning som kan förklara och 
besvara dessa frågor och därför är det relevant för uppsatsen att ha all information som är 
relevant till uppsatsen. 
   
2.7 Turistens erfarenheter och val av destination 
En destinations image definieras via en individs egna samlade iakttagelse om en viss plats. 
Imagen har indikerat vara en av de viktigaste faktorerna som påverkar turistens val av resmål 
och intention för framtida handlande. Forskarna Phillips, Wolfe,  Hodur & Leistritz (2011) 
anser att destinationsutvecklare förstår fördelarna med turism och på så sätt också värde av att 
studera resenärernas avsikter. I deras artikel examinerade de besökarnas inställning av 
destinations image, värde och tillfredsställelse och dessa variabler i relation med framtida 
beteende, med särskild inriktning på avsikten att återvända och lämna rekommendationer till 
andra personer. Phillips m.fl. kom fram till att imagen omedelbart påverkar turisternas 
uppfattning av destinationens värde och deras avsikt att återkomma. Indirekt påverkas 
turisterna av tillfredsställelsen och rekommendationerna från andra människor. Det 



övergripande resultatet visar att en positiv image av en destination är viktig för att locka 
återkommande besökare (Phillips, Wolfe,  Hodur & Leistritz, 2011).       

En artikel skriven av Nicolau och Más (2018) som handlar om hur resenären väljer vilken typ 
av destination han/hon vill resa till. Självklart påverkar inkomsten vart resenären väljer att 
resa, även motivation har en påverkning. Ändamål för studien är att prova olika processer av 
vilken typ av destination som väljs och hur: med självständiga beslut, med omslutande eller 
med icke-självständiga beslut. Författarna jämförde följande modeller, den första steget är 
beslutet om att resa på semester, där det också finns det två separata två-stegsmodeller. Dessa 
omfattar processer som att åka på semester som blir ett första steg och där kust/inlands beslut 
blir ett andra steg men även att resa till en stad/by räknas som ett andra steg i denna modell. 
För att uppnå målen med studien har forskarna använt sig av information från den nationella 
undersökningen ”Spanska semesterbeteenden” som genomfördes av det Spanska Centrumet 
för sociologisk forskning. Denna metod användes av två skäl, tillgången till information om 
enskilda beteenden när val av turistmål gjordes gällande val av destinationen som ”kust/
inland” eller om det var ”stad/by” (Nicolau & Más, 2008). 

Avslutningsvis kan man påpeka att turisternas val av destination är en komplex process som 
man kan dela upp i olika faser. Dessa faser inkluderar beslutet att ta en semester, om det ska 
vara en destination av kustkaraktär eller om det ska vara en mer urbankaraktär samt om det är 
ett omfattande icke självständiga beslut. 

Lehto, O´Leary och Morrison (2004) om hur delaktiga konsumentteorierna är och förklarar 
upprepade besöksfenomen även att tidigare erfarenheter påverkar resenärens 
semesterbeteende. Avsikten med denna studien var att empiriskt undersöka förhållanden 
mellan semesterbeteendet och tidigare erfarenheter av en destination. Resultatet från 
undersökningen indikerade på om turisterna delade med sig av sina egna erfarenheter, 
kommer detta leda till att fler turister kommer att resa till destinationen. Fyra aspekter av 
engagemang med en destination uppmärksammas: den första aspekten kan definieras som 
tidigare erfarenheter som till exempel riskmedvetenhet innan resans aktiviteter genomförs är 
riktade mot att minska psykiska, fysiska och finansiella risker. Andra aspekter är 
aktivitetsmedverkan, aktivitetsdeltagande och attraktionens besöksmönster och ekonomiskt 
utnyttjande av engagemangsegenskaper. Studien fokuserade på påverkan av resenärens 
tidigare erfarenheter med en destination på aktuella resebeteenden. Resultaten stöds till stor 
del av samtyckande svar, som tidigare erfarenheter påverkat semesterbeteende för två av de 
tre deltagande konstruktionerna: aktivitetsengagemang och ekonomiska engagemang (Lehto, 
O´Leary, & Morrison, 2004). 

Information om människornas egna erfarenheter och upplevelser är en viktig moment som 
påverkar en destinations image. En individs egna samlade iakttagelse om en viss destenation 
har påverkan på imagen, detta är en av de viktigaste faktorerna som påverkar turistens val av 
resmål och intention för framtida handlande menar Phillips, Wolfe,  Hodur & Leistritz (2011).  
Tidigare forskning hänvisar hur resenärer väljer en plats dom reser till och hur denna beslut 
processen fungerar, den insamlade data är en betydelsefull eftersom den förklarar turisternas 
beteende i beslutproccenr och dess effekter. För att kunna uppfylla uppsatsens syfte och 



frågeställning är all denna data betydelsefull information från tidigare forskning, för att skapa 
en förståelse av ämnet och kunna arbeta fram ny data.    

Jag kommer i min empiri att analysera respondenternas miljömedvetenhet och miljövänligt 
beteende utifrån de ekologiska aspekterna som togs upp i teorin. I analysen kommer jag även 
att belysa sociodemografiska faktorer såsom ålder, kön och utbildning.  

2.8 Teoridiskussion 
Ovan presenteras olika teorier inom massturismens miljöpåverkan och resebeteende som 
anger varför en turist väljer en destination och hur resandet förändrar människors beteende 
med mera. I analysdelen jämförs dessa teorier med varandra, det söks efter kopplingar och 
skillnader för att få en grundförståelse för hur de påverkar resemotivet kring miljöaspekterna. 
Det görs även en jämförelse mellan teorierna och de resultat som framkommit från 
intervjufrågorna. Detta för att få en så nära sanning som möjligt om resebeteende och 
turisternas miljöansvar ska kunna uppnås. 

Utifrån vad som framkommer i undersökningen så används dessa nya fakta för att ta fram 
egna idéer inom ämnet. Teorierna i detta kapitel används alltså mestadels som en 
kunskapsgrund för mig samt som en stöttepelare till undersökningens resultat för att bekräfta 
trovärdighet och relevans. 

Många av teorierna som används går ihop med varandra eller påminner om delar på de andra 
teorierna vilket kan säga att forskningen kring resebeteende och miljöpåverkan på 
massturismens destinationer ofta kommer fram till liknande slutsatser. Författarna inom 
turistindustrin hoppas givetvis på att kunna belysa en del och kunna bidra till forskningen och 
har därför letat efter hål i de befintliga teorierna och för att se om det finns något som kan 
behövas kompletteras. Detta betyder att ingen bearbetning utav teorierna har gjorts utan 
författarna har utgått från teorierna och tagit lärdom utav dem. 

3. Fallstudie: Svenska turister som besökt Mallorca, Spanien  

3.1 Balearerna: Mallorca 
Balearerna bildar en skärgård i västra Medelhavet utanför Iberiska halvön. Skärgården består 
av fyra huvudöar (Mallorca, Minorca, Ibiza och Formentera), liksom ett antal praktiskt taget 
obebodda mindre öar. Skärgården täcker sammanlagt cirka 5000 km2, på 1,1 miljoner 
människor skriver Deyà Tortella & Tirado (2011). Följande avsnitt beskriver kortfattat 
vattensituationen på Balearerna och huvuddragen i den lokala turistindustrin.Särskild fokus 
ligger på Mallorcas hotellbransch. Mallorca är inte bara skärgårds största (3600 km2), och den 
mest befolkade ön (78,7% av skärgårdens totala befolkning). Ön får också flest turistbesök på 
75,3% av alla turister och 70,2% av alla boende rum på Balearerna. Som ett resultat har 
Mallorca den högsta vattenförbrukningsnivån (82,5% av Balearens totala vattenanvändning 
(Deyà Tortella & Tirado, 2011). 
  
Balearerna har ett typiskt medelhavsklimat, med milda vintrar och heta torra somrar. Detta 
väder leder till oregelbundna regnvattenförnödenheter som varierar kraftigt under hela året. 
Geologin och topografi är också ansvariga för brist på permanenta floder och annan relevant 



källa till ytvatten. Under dessa förhållanden är underjordiskt vatten den huvudsakliga 
naturliga källan för råvatten (80 % av den totala vattentillförseln) och reservoarer 
representerar endast en liten del (2,6 % av den totala vattentillförseln). Tillgången till 
underjordiskt vatten är dock konditionerad av det högt oregelbundna nederbörden, och under 
torra hydrologiska år kan reserverna falla till 30 % eller 50 % i förhållande till genomsnittliga 
år. En annan orsak till vattenstress på balearernas ekonomi är tidsskillnaden mellan tillgången 
på naturvattenförsörjning, med 60 % av allt regnfall koncentrerat mellan oktober och januari 
och mindre än 10 % under sommarmånaderna när efterfrågan tappar. 

Mallorca har under en lång tid varit ett av de populäraste resmålen i Medelhavet. Sedan 1950-
talet har Mallorca, även känd som Mallis för många svenska människor, har varit en självklar 
val för semesterval. Varje år beräknas cirka 15 miljoner turister som har rest till ön, i de 
svenska resebyråerna befinner sig medelhavetsresorten jämnt i topp. År 2015 beräknas 8 806 
950 turister som har besökt Mallorca, drygt en miljon av resenärer var spanjorer, återstående 
av turister var utländska. 325 241 av turisterna var svenskar och majoriteten var främst från 
Tyskland (3 237 745) och Storbritannien (1 985 311) (Andersson, 2016).  

3.2 Svenska turister i Mallorca 
Den 22 april 1955 lyfte det första svenska charterplanet från Stockholm, Bromma flygplats 
med destination till Mallorca. Ingen visste att chartern skulle bli en del av nästan varje svensk 
familjs liv. Detta blev en ny början för det svenska utlandsresandet i stor skala. Idag, cirka 60 
år senare fortsätter svenskarna att resa på chartersemester, och med en stor utveckling. 2013 
var det 2,04 miljoner svenskar som reste till Spanien och en stor del av resorna gick till 
Mallorca (Löfgren, 2002). 

3.3 Den svenska charterturismens födelse 
Under 1930-talet var det bara en procent av den svenska befolkningen som reste utomlands. 
Efter andra världskriget tar däremot utomlandsresandet fart på allvar och resor med buss för 
att se och upptäcka Europa blir populärt bland svenskarna menar Grinell (2004). Det finns 
flera anledningar till att utvecklingen av charterturismen tog fart. En betydelsefull aspekt var 
andra världskriget. Under kriget transporterades mängder av krigsmaterial och soldater med 
flyg och flera landningsbanor byggdes. När kriget tog slut byggde man om flygplaner för att 
kunna transportera civila passagerare istället (Löfgren, 2002). 

På 1951-talet lagstadgades tre veckors semester i Sverige vilket resulterade till ett ökat 
intresse för resandet. Den första charterresan från Sverige gjordes på 1955-talet, denna resa 
gjorde mellan Stockholm och Palma på Mallorca. Planet stannade på fyra platser, i Göteborg, 
Malmö, Stuttgart och Marseille innan man till slut nådde sin slutdestination, Mallorca 
(Löfgren, 2002). 

Mallorca har under en lång tid varit ett av de populäraste resmålen i Medelhavet. Sedan 1950-
talet har Mallorca, även känd som Mallis för många svenska människor, har varit en självklar 
val för semesterval. Varje år beräknas cirka 15 miljoner turister som har rest till ön, i de 
svenska resebyråerna befinner sig medelhavetsresorten jämnt i topp. År 2015 beräknas 8 806 
950 turister som har besökt Mallorca, drygt en miljon av resenärer var spanjorer, återstående 



av turister var utländska. 325 241 av turisterna var svenskar och majoriteten var främst från 
Tyskland (3 237 745) och Storbritannien (1 985 311) (Andersson, 2016). 

4. Metod 
Den metod som kommer att användas i denna undersökningen är den kvalitativa 
forskningsmetoden. Detta innebär att undersökningen kommer att innehålla  djupintervjuer 
med åtta respondenter.  Motivet varför jag valde kvalitativ metod är främst för att jag vill få 
en bild av vad svenska turister betraktar om sitt miljömässigt ansvar när de reser till Mallorca. 
Denna studie innefattar också en hermeneutik riktning eftersom jag i denna studie undersöker, 
tolkar olika handlingar och arbetar med en förståelse för undersökningens syfte (jfr. Bryman, 
2008, 341). 
  
4.1 Kvalitativ forskning  
Valet av forskningsmetod beror alltid på vad man vill besvara på i sin forskning. Vissa frågor 
kan man bara få svar genom kvalitativa studier. Dessa frågor är framför allt människors 
upplevelser av olika saker eller deras syn på verkligheten. Genom den kvalitativa 
forskningsmetoden är man intresserad av att beskriva, förklara och tolka (Ahrne, 2011).  

Kvalitet kommer från den latinska ordet "qualitas" som betyder beskaffenhet, egenskap, sort – 
det handlar om att deskriptiva eller beskriva något. I kvalitativa studier utgår man ifrån att 
verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det till följd av inte finns en absolut och 
objektiv sanning. Man kan därför till exempel inte själv formulera relevanta enkätfrågor kring 
forskningsområdet som sedan kan besvaras och ge kvantitativ information. Den kvalitativa 
metoden används också med fördel explorativt dvs. när man vet väldigt lite i förväg om 
fenomenet eller frågeställningen (Materud, 2009). 
Kvalitativa studier består av ofta ett litet antal personer, men man undersöka dessa svar 
djupare. Man kan på det sättet inte generalisera på vanligt vis och man använder inte heller 
siffror för att belysa utsträckningen av fenomen (detta hindrar däremot inte att man både kan 
använda sig av siffror och tabeller för att göra sina resultat mer lättöverskådliga). De ”data” 
man har utgörs istället av ord och beskrivningar, dvs. kvaliteter (Materud, 2009). 

Forskningsprocessen är vanligtvis induktiv, vilket betyder att man inte utgår som vid 
deduktion från en teori som man försöker härleda hypoteser från som man sedan kan testa, 
utan man försöker på basis av sina iakttagelser eller sin data komma fram till en förklaring 
eller en modell av något. I kvalitativ metod är forskaren själv ett viktigt redskap då det gäller 
att samla in och tolka data, metoden blir därför i denna mening mer "subjektiv" än exempelvis 
ett experiment (Materud, 2009). 

Forskningsprocessen är likadan som i kvantitativa studier. Man startar med litteratursökningar 
för att kunna beskriva "forskningsfronten" och lära sig mer om vad som redan är känt 
angående sin forskningsfråga: man samlar in data, analyserar data, sammanställer resultaten 
och diskuterar dem av vad som tidigare var känt (Materud, 2009). 

4.2 Semi-strukturerad intervju  
Intervjuerna kommer att riktas mot sex respondenter som har semestrat i Mallorca, för att få 
en bättre bild valde jag att intervjua sex personer för att få djupare förståelse kring miljö och 



resandet. Intervjuerna kommer att hållas genom en fysisk träff och spelas in för att materialet 
lättare ska kunna granskas i efterhand och för att minska bortfall av informationen. En 
frågemall kommer att följas under intervjuerna för att ha en struktur och få så djupa svar som 
möjligt. Intervjuerna kommer vara semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna 
förutbestämda och alla frågor ställs till alla respondenter, i samma följd. Som en intervjuare 
väljer du själv följdfrågor utifrån det som respondenterna berättar och inte utifrån det du vill 
att kandidaten ska berätta om. Alla respondenterna får alltså samma huvudfrågor, vilket gör 
att alla behandlas lika och man får bedömningsunderlag, samtidigt som intervjun till viss del 
formas utifrån kandidatens svar. Fördelar med den här formen får för det mesta 
respondenterna att känna sig trygg och intervjun upplevs som ett samtal, snarare än ett 
”förhör”. Men den röda tråden och frågorna gör ändå att intervjun upplevs seriös och 
professionell. Men det gäller att hela tiden ha koll på respondenten så att inte kandidatens svar 
gör att man “snöar” in på något som efteråt inte känns lika relevant när man ska jämföra 
svaren. När man ska utföra en intervju är det viktigt att ur en etisk synvinkel, att 
respondenterna är medvetna om att de ingår i en studie därför har de noggrant förklarats vad 
studien handlar om, vilka de som gör studien är och vad deras svar kommer att användas till 
så att de sedan kunde ta ställning till om de ville medverka eller ej (Silverman, 2011). 

4.3 Datainsamling och analysmetod 
Under analyskapitlet så analyseras all de data som samlats in genom de kvalitativa empiriska 
insamlingsmetoderna. Med hjälp av Hjerm, Lindgren och Nilssons (2014) olika metoder som 
de beskriver i boken introduktion till samhällsvetenskaplig analys utvecklades analysmetoden 
fram. 

Vid analys av kvalitativa data valde jag constant comparative method. Denna metoden delas 
in i tre olika nivåer och används under analysen: 

1. Reduktion av data (kodning) 

2. Presentation av data (tematisering) 

3. Slutsatser och verifiering (summering) (Hjern, Lindgren & Nillson, 2014). 

Den första delen är kodning och betyder att undersökaren förenklar sitt data genom att 
använda sig av nyckelord skriver Hjern, Lindgren & Nillson (2014). Jag valde att koda mina 
intervjuer för att få en helhetsbild av vad det är som respondenterna är eniga om och vad man 
har olika åsikter eller uppfattning om. Utifrån frågorna och svaren så kopplades intervjuerna 
samman. Svaren på frågorna som respondenterna uppgav förkortades med hjälp av nyckelord 
för att sedan enklare kunna jämföra dem med varandra. Exempelvis några av nyckelorden är 
avkoppling, miljöhänsyn, resesällskap med mera användes för att kunna jämföras lättare och 
för att få en bättre överblick över alla respondenters svar (Hjern, Lindgren & Nillson, 2014). 

Den andra delen är tematisering och menar på att man ska hitta samband mellan de koder man 
fått fram i den första delen för att få fram en omfattande sammansättning av data. Koderna 
jämförs med varandra för att skapa ett större sammanhang. Utifrån de data och de koder som 
utvecklades utifrån svaren från intervjuerna så kan mönster tolkas utifrån respondenternas 
svar. Svaren analyserades genom att ställa de mot varandra och då såg man vilka frågor där 



respondenterna svarade liknande och där deras svar skiljde sig från varandra (Hjern, Lindgren 
& Nillson, 2014). 

Slutligen den tredje delen är summering och syftar till att man går igenom det man kommit 
fram till, summerar dessa och försöker komma fram till olika slutsatser (Hjern, Lindgren & 
Nillson, 2014). 

Jag hittade mina intervjudeltagare via mina kontakter och bekanta som har semestrat på 
Mallorca. Jag valde att intervjua människor i olika åldersgrupper och utbildning för att få så 
varierade svar som möjligt. Anledningen varför jag valde att intervjua bekanta och vänner var 
för att de ska svara ärligt och inte känna sig dömda på något vis. Detta är också anledningen 
till varför alla mina intervjupersoner har pseudo namn i uppsatsen, detta är för att få en så hög 
realitet och validitet som möjligt. Anna är en 45 årig kvinna, med en högskoleutbildning. 
Intervjun med Anna genomfördes den 16 maj 2018 i Borås.  
 Alexander är en 22 årig man, med grundskolutbildning. Intervjun med Alexander 
genomfördes den 16 maj 2018 i Borås. Sofia är en 26 årig kvinna, med pågående 
universitetsutbildning. Intervjun med Sofia genomfördes den 15 maj 2018 i Östersund. Daniel 
är en 21 årig man, med gymnasietutbildning. Intervjun med Daniel genomfördes den 17 maj 
2018 i Borås. Stefan & Camilla är pensionärer, Stefan är 77 år och Camilla är 65 år, båda har 
en högskoleutbildning. Intervjun med Stefan och Camilla utfördes  17 maj 2018 i Ulricehamn.    
         
4.4 Reliabilitet & validitet  
Reliabilitet avser till att förstå om undersökningen är trovärdig eller inte. Undersökningen ska 
kunna göras igen och resultatet ska vara likadan. Jag har erbjudit anonymitet som ett 
alternativ när jag utförde intervjuerna för att på det viset få mer ärliga svar och stärka 
reliabiliteten på svaren. Jag anser att en anonym intervju får respondenterna att svara ärligt 
och inte vara rädda för att bli dömda efter sina svar. Nackdelen kan vara att respondenterna 
inte svarar helt ärligt eller svarar utifrån vad dom tror jag vill höra (Björklund & Paulsson, 
2012) 

Validitet syftar till att förstå om de valda metoderna verkligen mäter det studien har som syfte. 
För att en validitet ska vara hög så krävs det att reliabiliteten är hög, validiteten kan aldrig 
vara högre än reliabiliteten. Validitet däremot kan förklaras som att undersöker jag verkligen 
det som jag vill undersöka. Har det jag lyckats mäta verkligen mätt det som jag ville mäta. 
Det kan därför finnas en hög reliabilitet utan att det finns en hög validiteten.  
Validiteten för studien har stärkts genom att frågorna i intervjumallen har redovisats så att det 
ska vara enkelt att förstå och för att de inte ska uppfattas olika från person till person. 
Frågeställningen och syfte har utformats på ett så enkelt sätt som möjligt för att lättare kunna 
besvara och förstå vad som ska undersökas och ges svar på (Björklund & Paulsson, 2012) 

5. Analys & diskussion 

I följande kapitel presenteras det empiriska material som uppkommit genom intervjuer. 

5.1 Presentation av informanter 



Tabell 1: Informanter som deltagit i studien. 

5.2 Analys 
Kim (2012) belyser miljöansvarigt beteende uppstår när en person strävar efter att minska 
effekterna av sina egna handlingar både på den naturliga och byggda miljön. Människors 
ståndpunkt till miljön har betraktas vara betydande i att förutsäga miljömässigt ansvarsfullt 
beteende. 

Utifrån intervjuerna framkom det att respondenter visar i någon grad miljöansvarigt beteende 
på semestern. Alla respodenterna visade ett miljöansvarigt beteende genom att plocka upp 
skärp efter sig, handla ekologisk mat om sådan fanns tillgänglig, åka lokaltrafiken istället för 
taxi, minska vatten och elförbrukning med mera. Detta tyder på att de tänker någorlunda på 
miljöaspekterna och deras miljövänliga beteende. 

Lehto, O´Leary, & Morrison (2004) skriver att turisterna som delade med sig av sina egna 
erfarenheter, kommer detta leda till att fler turister kommer att resa till destinationen. 
Anledningen till varför Mallorca är en sådan attraktiv resedestenation för svenskar och varför 
många reser tillbaks, är ett mix av den varma klimatet, säkerheten, billig destenation som alla 
har råd med och nära geografiskt till Sverige. En del av respodenterna har svenska vänner och 
bekanta som bor i Mallorca, andra fick rekommendationer så kallad ”word of mouth”. Vänner 
och familj som rekommenderade Mallorca som en billig, barnvänlig, säker destenation.  
Skillnad mellan attityd och beteende kan vara stor hos en medveten turist. Även konsumenter 
som betraktar sig vara medvetna och visa miljöhänsyn är motvilliga att ändra sitt beteende när 
de är ute och reser menar (Burroughs, 2010). Några av respodeterna poängterade att som dem 
flesta personer när man är på semester bryr man sig inte lika mycket om miljöaspekterna, 
detta beror på att när man reser vill man komma bort från vardagen. Respodenterna resonerar 
också i att källsortering fungerar väldigt olika beroende på vart de reser men att de försöker 
källsortera i den mån som det går. Andra miljöaspekter som några nämner är att dem försöker 
att inte förbruka överdrivet mycket vatten men att det är svårt eftersom det är mycket varmare 
på Mallorca, man badar varje dag och då duschar man mycket oftare men de försöker ändå 
och att istället inte spendera mer än vad som behövs. Respodenterna menar att människor som 
reser ofta tänker att de är på semester, bor på hotellet som man har betalat och att man inte 
tänker på exempelvis vatten och el förbrukning, utan beter sig som hemma i Sverige. 
Intervjupersonerna påpekade även att det inte är hellre lika lätt, eftersom länderna skiljer sig 
och inte har samma standard som i Sverige. Desto mer kunskap, information och 

Informant Ålder Utbildning Datum

1. Anna 45 Högskoleutbildning 16 Maj 2018

2. Alexander 22 Grundskoleutbildning 16 Maj 2018

3. Sofia 26 Universitetsutbildning 15 Maj 2018

4. Daniel 21 Gymnasieutbildning 17 Maj 2018

5. Camilla 65 Högskoleutbildning 17 Maj 2018

6. Stefan 77 Högskoleutbildning 17 Maj 2018



tillgänglighet som finns desto mer hänsyn visar man gentemot miljön, menar respondenterna. 
Nedan citerar jag två av respondeterna och deras syn om miljöansvar. 

”Sopsortering är vi ny på, men jag kan inte säga att attityden förändras när vi 
reser. Man slösar inte mer än vad det behövs, man slösar inte deras vatten och el 
snarare tvärtemot ofta står det på hotellet att man ska tänka på det och då gör man 
ju det, för dom människorna ska leva kvar där. Det försöker vi att vara faktiskt, 
miljö är enormt viktigt och man gör så gott man kan.”  

(Stefan & Camilla, 17 maj 2018) 

Gilg, Barr & Ford (2005) menar at det finns en del stereotypa synsätt som exempelvis, att 
gröna konsumenter är unga, välutbildade, liberala och rika. Författarna hävdar att det finns 
studier som undersökt effekterna av ålder, kön, utbildning och politiska sympatier som 
påverkar grön konsumtion. Sådan forskning förklarar att de äldre åldersgrupper, som är 
kvinnor, välutbildade, har en god inkomst och är politiskt liberala är mer villiga att engagera 
sig i grön konsumtion. I studien framkom det att i någon grad stämmer det att utbildade äldre 
människor är mer miljövänliga. Utifrån svaren kan man se att att alla unga människor inte är 
gröna konsumenter även om det finns en stereotypa synsätt angående det. I studien framkom 
det att intervjupersonerna visar i en mycket högre grad miljövänligt beteende hemma i 
Sverige än på Mallorca. En av respodenterna poängterade att i Sverige har man sin vardagliga 
rutin som man följer och tillgänglighet till exempelvis sopsortering. När man reste till 
Mallorca hade några hotell papperskorgar som man kunde sortera mellan mat, plast och annat, 
medans andra hotell inte hade detta utan allt slängdes i ett.   

Schysst resande liknande som Gilg m.fl. (2005) diskuterar även att resenärer helst ska gynna 
det lokala samhället på en destination, vilket innebär att turister handlar lokalproducerad 
dryck och mat, äta på de lokala restaurangerna, handla lokalt. Genom intervjuerna kom jag 
fram till att alla respodenterna åt på de lokala restaurangerna och handlade från lokala affärer i 
Mallorca. Däremot handla lokalproducerad mat och dryck visade sig vara svårare, detta beror 
stort på att det inte stod något om produkterna var ekologiska eller inte, i Sverige när man går 
ut och handlar står det tydligt vad som är vad men så var det tyvärr inte på Mallorca. Det 
påvisar att de flesta försöker agera miljövänligt men att det inte alltid är lätt. 

Det framkom även att hitta information om miljöaspekterna som sker på Mallorca inte var 
något av ett intresse vid sökande och bokande av resan. Respondenterna upplevde att det var 
enkelt att hitta praktiskt information som exempelvis hotell, flyg, nöjesplaster med mera, men 
ingen information angående miljöaspekterna som sker på Mallorca. De hittade ingen 
information hellre om tips på hur man kan uppföra sig mer miljövänligt som exempelvis att 
göra de små sakerna som att använda samma handduk flera gånger under sin vistelse, att inte 
låta vatten rinna, stänga av luftkonditionen när man inte är i rummet, osv. Detta tyder på att de 
flesta som reser tänker mer på praktiska och vardagliga lösningar och problem som kan 
uppstå än de miljömässiga faktorerna som man inte tänker på i första hand.  

Dem flesta svarade att de tillämpar miljövänlig hantering i sin vardag. Från intervjusvaren kan 
man tolka att dem i olika grader tillämpar miljövänlig hantering i sin vardag som exempelvis 



sopsorteringen, användning av  lokaltrafik, återvinning av sopor, handla lokala matprodukter, 
köpa ekologiska produkter med mera. Anledningen till varför dem är mer miljömedvetna 
hemma beror på som tidigare nämnt att det är olika system på olika destinationer, att rutinen 
och tillgängligheten förändras. Detta tyder på att de reflekterar över de ekologiska 
hållbarhetsaspekterna och har en hög medvetenhet samt en hög grad miljövänligt beteende, 
även om några själva inte anser sig ha det. En annan anledning beror på att hemma tillämpar 
man miljövänlig hantering i det läget att det är lätt att göra och att den vardagliga ”processen” 
är igång. Denna information kan även tyda om att alla gröna konsumenter inte behöver vara 
välutbildade och befinna sig i medelålders/pensionsålder. 

Intervjuerna visade att alla respondenter är positivt inställda till miljöansvar förutom Daniel, 
som inte har någon åsikt angående miljön. Troligtvis är hans inställning ett faktor som har 
inflytande på respondentend beteende och miljömedvetenhet. Anna exempelvis nämner att 
miljöansvar har blivit en stor grej just nu och att agera miljövänligt har blivit en trend i dagens 
samhälle.  Det är många som pratar om miljön, det står mycket i tidningar, nyheter, filmer 
med mera, vilket uppmärksammar människor på dem negativa effekterna som uppstår. De 
resonerar även att det är en del av det vardagliga livet och en inbyggd rutin med enkel tillgång 
till ekologiska handelsprodukter, källsortering, panta burkar i affärer osv. Många av 
respondenterna menar att miljöansvar börjar med de små sakerna i det vardagliga livet så som 
att inte låta kranen rinna, källsortera, återvinna men även att åka kollektivt. Detta miljöansvar 
ingår i alla hållbara miljöaspekter. Dem anser att alla ska vara rädda om miljön och om alla tar 
sitt ansvar, plockar upp efter sig, återvinna samt handla ekologiskt. Respondenter reflekterar 
ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv och menar att tillsammans ska vi hjälpa till att arbeta 
mot klimatförändringar, om alla gör sin del.  

Både män och kvinnor som intervjuades, anser att miljöansvar är viktigt och önskar att det är 
en högre standard över hela världen, inte bara här hemma i Sverige. Som många nämnde är 
det inte lätt att agera miljövänligt när det inte finns rätt utröstning, utbildning med mera. De 
kvinnliga respondenterna tänker en aning mer på miljöansvar än vad männen gör, men 
intervjun påvisade att männen är samtidigt mer ärliga om att de är sämre på att ta sitt ansvar. 
De resonerar att de vill ta mer ansvar för miljön men att de inte orkar att utföra handlingar 
som inte påverkar miljön. 

Fen av sex respondenterna resonerar att de är villiga att betala mer för sin resa för att agera 
mer miljövänligt, men till en viss gräns. Respondenterna vill göra det rätta men det är 
inkomsten som begränsar möjligheten att spendera mer för att bli mer miljövänlig. Tyvärr har 
alla inte råd att ge extra belopp, som exempelvis studenter. Allt beror på individens 
ekonomiska situationen och hur mycket man har råd att lägga ut och vad man prioriterar i sitt 
personliga liv. Men som Anna påpekade att om alla börjar att betala en liten summa, då är det 
sannolikt att alla skulle gå med på det och det skulle ändå göra sitt i den långa loppet.  

 “I dagsläget, kanske. Men sen beror det på vad är det för kostnad vi prata om och så, 
är det kanske någon mini kostnad. För ibland när man betalar så står det faktiskt, sist 
nu när vi skulle till Thailand så stod det där på fritidsresornas hemsida om man vill 
betala 10-20 spänn per person och såklart att man gör det, det är en liten peng men 



liksom står det kanske att man ska betala 3 000 kr då får man verkligen fundera men å 
andra sida ”många bäckar små gör en stor å”.  Då börjar man kanske betala från var 
och en små summer då tror jag alla skulle gå med på det och det skulle ändå göra sitt i 
den långa loppet då.” 
                             
                                (Anna, 16 maj 2018) 
       

Överlag reflekterar nästan alla respondenterna på de ekologiska aspekterna i diskussion om att 
vilja betala mer för sin resa för att agera mer miljövänlig. Några exempel på de ekologiska 
aspekterna som respondenterna resonerar kring är naturen, besöksantal på vissa destinationer, 
att andra länder lär sig och inför mer miljövänliga alternativ. Mallorca behöver troligen dessa 
miljöaspekterna för att skydda naturen. Inom ekonomiska aspekterna resonerar 
respondenterna kring att de flesta kan tänka sig att betala en viss summa för att agera mer 
miljövänlig. De flesta anledningarna till att de vill betala mer är för att de vill skydda miljön 
samt för att hjälpa och förbättra miljöhantering på destinationerna. Inom de sociala aspekterna 
anser respondenterna att politikerna bör utbilda befolkningen till att tänka mer på 
miljöaspekter och införa mer miljövänliga alternativ som pant på burkar, återvinning med 
mera som kan resultera i en naturlig livsstil i framtiden.  

5.3 Diskussion  
I detta kapitel kommer jag att diskutera kring min metod och resultat. Syftet med studien var 
att undersöka turisternas miljömedvetenhet och deras miljövänliga beteende på deras semester 
jämfört med deras vardagsliv. I resultatet framgår det att respondenterna är miljömedvetna 
men det är inte alla som utför miljövänlig hantering, både i sin vardag och på semestern. 

 5.4 Metoddiskussion 
Denna studie har en kvalitativ ansats, eftersom målet med studien var att undersöka 
turisternas miljömedvetenhet och hur miljövänliga dessa är på sin semester jämfört med deras 
vardagsliv. Undersökningen baserades på en semi-strukturerad intervju, den kvalitativa 
intervjun gav fördjupade och utvecklade svar kring respondenternas miljömedvetenhet och 
miljövänligt beteende. Under min materialinsamling stötte jag på både styrkor och svagheter. 
Om jag valde mixed metod skulle det underlätta att presentera en starkare data med fler 
åsikter, då hade jag haft både intervjuer och enkätundersökning men det skulle tyvärr ta 
alldeles för lång tid att utföra. Urvalet av respondenterna blev fördelat mellan tre män och tre 
kvinnor för att få bådas åsikter och få en djupare förståelse hur det skiljer sig mellan kvinnor 
och män. Validiteten och reliabiliteten i undersökningen är hög detta beror på att jag har 
undersökt det jag verkligen ville undersöka och att metoden var trots allt rätt val för att få det 
empiriska material som jag behövde. Utformningen av intervjun har gjort att studien har en 
hög validitet, pågrund av relevanta frågor som gav material att analysera kring studiens 
frågeställning (Ahrne, & Svensson, 2011).  

5.5 Resultatdiskussion 
Utifrån mitt empiriska material har jag kommit fram till att mina respondenter är 
miljömedvetna genom att plocka upp skärp efter sig, handla ekologisk mat om sådan fanns 
tillgänglig, åka lokaltrafiken istället för taxi, minska vatten och elförbrukning med mera, men 
alla visar inte miljövänligt beteende. Kim (2012) anser att människors inställning till miljön 



har ansetts vara i högsta gard inflytelserika faktorerna i att skapa ett miljömässigt ansvarsfullt 
beteende. Kim diskuterar även om att ett miljövänligt beteende påverkas omfattande beroende 
på vilken livsstil resenären har (Kim, 2012). Miljövänligt turistbeteende betyder att 
resenärerna koncentrerar sig på de tre olika aspekterna i deras agerande och val de gör på 
semestern. Hållbar livsstil är en stegvis process och att det måste utföras olika åtgärder för att 
uppträda miljövänligt. Gilg, Barr & Ford (2005) diskuterar att en grön konsument har fokus 
på en hållbar livsstil. 

Flera respondenter som intervjuades är intresserade till att skapa en mer hållbar livsstil men 
att det är ekonomin som styr, detta tillhör både de ekologiska och sociala aspekterna. Några 
exempel på de ekologiska aspekterna som respondenterna resonerar kring är naturen, 
besöksantal på vissa destinationer, att andra länder lär sig och inför mer miljövänliga 
alternativ. Inom ekonomiska aspekterna resonerar respondenterna kring att de flesta kan tänka 
sig att betala en viss summa för att agera mer miljövänlig. De flesta anledningarna till att de 
vill betala mer är för att de vill skydda miljön samt för att hjälpa och förbättra miljöhantering 
på destinationerna. Inom de sociala aspekterna anser respondenterna att politikerna bör 
utbilda befolkningen till att tänka mer på miljöaspekter och införa mer miljövänliga alternativ 
som pant på burkar, återvinning med mera. Hållbar livsstil medför delvis att sortera avfall, 
tänker på att minska både el- och vattenkonsumtion och handla ekologiska produkter. Det 
miljövänliga valen som turisterna gör på semestern är bland annat att de plockar upp skräp 
efter sig, de försöker till den mån det går att köpa lokala produkter och att de försöker 
någorlunda välja aktiviteter som inte skadar miljön. Dessa val visar att turisterna har ett 
hållbarhetstänk inom alla de tre aspekterna, ekologisk, social och ekonomisk.  

De flesta av respondenterna fick informationen om Mallorca via Word-of-Mouth, familj/
vänner. Enligt Phillips, Wolfe, Hodur & Leistritz (2011) anser dem att turisterna indirekt 
påverkas av tillfredsställelsen och rekommendationerna från andra människor. En annan 
viktig faktor är imagen, som påverkar resenärens framtida beteende och val av resmål. 
Nicolau och Más menar att det är en komplex process för turisten att välja destination. De 
anser också att inkomsten och motivationen påverkar valet av destination för turisten 
(Phillips, Wolfe, Hodur & Leistritz, 2011). Respondenternas motivation till att resa till 
Mallorca var blandad men en av anledningar var pågrund av klimatet, priset, besöka vänner 
och komma bort från vardagen. Sirakaya & Woodside (2004) resonerar att trender i 
utvecklingen av destinationer påverkar resenärens val av resmål samt att marknadsföringen är 
en viktig del i turistens beslutsprocess (Sirakaya & Woodside, 2004). Vissa av respondenterna 
har sökt information om Mallorca innan de tog beslutet att resa till ön medans andra förlitade 
sig på sällskapets kunskap. De som sökte information gjorde det via sökningar på Internet och 
resebolagen. 

Respondenterna hade separerade meningar angående att aktivt ägna sig åt miljöskydd hemma 
som på semestern. Några av de respondenterna hade ett miljömedvetet beteende både i 
hemlandet men även på sin semester. Juvan & Dolnicar (2014) diskuterar i sin studie att det är 
svårt att motivera människor till att minimera de negativa miljöeffekterna under sin resa och 
att minska det ohållbara miljöbeteendet hos resenärerna. Som en del av respondenterna talade 
om, kom även Juvan och Dolnicar fram till att resenärer inte förändrar sitt beteende utan 
istället nämner de andra förklaringar som ska berättiga deras aktiviteter under semestern. 



(Juvan & Dolnicar, 2014). Dessa förklaringar kan vara inom den icke ekonomisk 
hållbarhetsaspekten, eftersom det är en del av resenärerna som resonerar att det är dyrt att 
agera miljövänligt och att det inte borde vara på det viset. Ett annat exempel är att det kan 
vara dyrt att handla ekologiska- och lokalproducerade produkter, vilket kan producera en 
kostnadsfråga hos både den lokala befolkningen men också hos turisten. Detta resulterar både 
en ohållbar ekonomisk- och social situation eftersom de lokala företagen inte vinner och 
miljön skadas, pågrund av att de ekologiska produkter inte uppköps vilket i sin tur leder till en 
icke hållbar utveckling inom alla aspekter och inte bara de ekologiska. Lehto, O ́Leary & 
Morrison (2004) menar att upprepade vistelse och tidigare erfarenheter påverkar resenärens 
semesterbeteende. Andra aspekter som turisten resonerar kring innan resan är riskerna inom 
olika slags aktiviteter och deltagandet i dessa. En annan synvinkel som tas upp är om turisten 
har råd att delta och engagera sig i aktiviteter på destinationen (Lehto, O ́Leary & Morrison, 
2004). Att resenärerna intresserar sig i aktiviteter på destinationen som gynnar de ekonomiska 
och sociala på ett hållbart sätt, resulterar detta i ett miljövänligt och miljömedvetet 
semesterbeteende. 

Jag kan inte beräkna vad för personlighetsdrag mina respondenter har men jag kan se vissa 
likheter utifrån studien som är gjord av Kvasova (2015). Under mina intervjuer med 
respondenterna kunde jag urskilja några personlighetsdrag som kan kopplas till deras 
miljövänliga beteende. Respondenterna visade ansvar, empati, rädsla och ett slags ansvar som 
en resenär bör följa normer och regler under sin semester på Mallorca. Författaren anser att 
personligheten spelar en stor roll i att skapa miljövänligt turistbeteende (Kvasova, 2015). 

Jag har sett en liten skillnad mellan de kvinnliga och de manliga respondenterna i deras 
miljömedvetna beteende. Kim (2012) diskuterar att individuella bakgrundsfaktorer som ålder, 
kön, miljöengagemang och tolkningseffekter påverkar specifika beteendeavsikter. Kim (2012) 
påstår även att miljömässigt ansvarsfullt beteende borde stödjas och bli det viktigaste målet 
för strategier inom turistindustrin. Detta för att kunna behandla balansen mellan miljöskydd 
och turismutveckling (Kim, 2012). För att skapa en hållbar turismutveckling bör de sociala, 
ekonomiska och ekologiska aspekterna balanseras likställd för att kunna bidra till ett 
miljömässigt och miljövänligt beteende hos resenärerna. Det finns studier som resonerar kring 
att ekoturister tenderar att vara välutbildade och inom den högre inkomstklassen (Page & 
Connell, 2009). De flesta av mina respondenter är välutbildade och man kan se en tendens att 
dessa människorna är miljömedvetna och vill bete sig miljövänligt i de flesta sammanhang. 
De som hade en högre utbildningsnivå var mer villiga att betala mer för att agera mer 
miljövänligt på sin semester. Ett annat sammanband kan jag se att dom är beredda att betala 
mer för att bo på ett hotell som har en miljöpolicy, men även att fler människor behöver 
utbildas inom hållbar utveckling och konsekvenserna som existerar om man inte börjar värna 
om miljön. De som är miljömedvetna visar en hög miljömedvetenhet, detta beror på att de är 
mer insatta i konsekvenserna som kan uppstå om vi inte uppträder miljövänligt inom de tre 
aspekterna. Page och Connell (2009) förklarar att de flesta som betecknas som ekoturister är 
mellan 25-55 år men att det inte finns någon enighet om det är män eller kvinnor som är dom 
dominerade inom den genren Page & Connell, 2009). 



Med ganska stor sannolikhet är turismen ett medverkande element till de skadliga 
miljöaspekterna men det är även betydelsefullt att se de positiva effekterna som resulterar från 
olika turistverksamheter. Mina respondenter är på olika sätt miljömedvetna i sitt beteende och 
de flesta är medvetna om de skadliga aspekterna. Men som jag tidigare nämnt är det viktigt att 
försöka få varje land att bygga upp ett underlag angående miljömedvetenheten hos den lokala 
befolkningen, på det här sättet arbetar alla åt samma mål inom de tre aspekterna, ekologiska, 
ekonomiska och sociala aspekterna som hänger ihop är lika viktiga att uppnå. 

5.6 Slutsats 
Den största fokusen ligger på klimatet och att komma bort från det vardagliga livet i Sverige, 
det står tydligt och klart i och med denna undersökning. Dessa faktorer anser de flesta 
respondenter är viktigt. Om man bortser från dessa faktorer ser man att fokusen för 
resenärerna skiljer sig mycket utifrån person till person och intressena personen har. Mallorca 
är en ö med med både värme, vacker natur, bra sightseeing, bra matupplevelser, trevliga 
nattklubbar med mera som lockar olika människor till destinationen.  

Hållbar turismutveckling bör ha en jämn fördelning mellan de tre olika aspekterna. Att 
uppträda miljövänligt betyder att de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna ligger i 
fokus i resenärernas uppförande. Miljövänligt turisthandlande på semestern inom dessa 
synpunkter kan utföras på olika vis som till exempel att äta på de lokala restaurangerna, köpa 
lokalproducerade produkter och gynna den lokala kollektivtrafiken. Hur miljömedvetna 
turisterna är på ön har visat sig vara väldigt individuellt men de reflekterar olika över de 
ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna. Det är även viktigt att utföra aktiviteter som 
gynnar de lokala företagen och som inte skadar den naturliga miljön. I den utsträckningen går 
det även att få respondenterna att källsortera men för detta krävs att hotellen avser 
papperskorgar för källsorteringen. De är miljömedvetna men det är inte alla som agerar 
miljövänligt i sitt beteende. Det är även en del som skulle vilja verka mer miljövänligt men 
det är en ekonomisk kostnadsfråga för vissa människor. Det visas tydligt i resultatet att 
respondenterna förändrar sitt miljövänliga beteende när det är på semestern jämfört i sitt 
vardagliga liv. En del beter sig miljövänlig hemma men handlar mindre miljövänligt när de är 
på semester. Intervjuerna hänvisade att det är enklare att agera miljövänligt i hemlandet än på 
semestern. Det förekommer förklaringar som att det inte finns tillräckligt utvecklade 
miljöhanteringssystem på destinationen. Det är enklare att vara miljömedveten i hemlandet än 
på semestern för att det är lättare för turisten att veta vad som är miljövänligt och ekologiskt i 
affärerna här i Sverige där det står tydligt än på semestern där det är oklart vad som är vad. 
Egna reflektioner som jag personligen har upplevt är när turister handlar på semestern 
används endast plastpåsar men att respondenterna använder många gånger till exempel 
tygpåsar, eller tar med sig sina egna plastpåsar hemifrån när de är hemma och handlar. 
Miljömedvetna turister är de som tänker på att skydda naturen och vill bidra med 
miljöskyddsåtgärder för att minska klimatförändringarna som finns. Många gör ”små” 
ingrepp i sitt vardagliga liv som exempelvis att källsortera, återvinna, köpa ekologiska 
produkter, plocka upp skräp efter sig och att åka kollektivt. De intervjuade människorna anser 
att på destinationerna borde man utveckla ett bättre miljöhanteringssystem som exempelvis 
fler avfallskorgar, återvinningssystem och framförallt utbilda fler inom miljöansvar. 
Förhoppningsvis kan detta resultera till att det blir mycket enklare för både lokalbefolkningen 



men även turisterna att utveckla ett mer miljövänligt beteende och medvetenhet kring 
miljöaspekterna. 

Att reagera och ta miljöhänsyn är det på tiden i dagens samhälle och tid men tyvärr är det inte 
alla som faktiskt tar sitt ansvar. Alla människor borde sträva efter ett miljöansvarigt beteende 
inom de tre aspekterna som är de sociala, ekologiska och ekonomiska. För att kunna agera 
och ta sitt miljöansvar räcker det med att starta med små handlingar i det vardagliga livet som 
till exempel att börja återvinna, källsortera och tänka över sin el- och vattenkonsumtion. Detta 
ska inte behöva vara ett val att vara miljövänlig utan det ska vara en standard över hela 
världen. 

5.7 Förslag till fortsatt forskning 
En fortsatt forskning inom ämnet skulle kunna vara relevant att undersöka om det finns någon 
skillnad inom miljömedvetenhet och miljövänligt beteende hos turister som bor på hotell med 
All Inclusive jämfört med de turister som enbart har bokat hotell och flyg. Troligtvis beter sig 
turister som bor med All Inclusive inte lika miljövänligt jämfört med turister som inte bor 
med det. Ett annat förslag skulle kunna vara att undersöka hotell ägarnas åsikter kring att inför 
en mer miljövänlig system på olika hotell och förenkla för gästerna att vara mer miljövänliga.   
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7. Bilagor 

7.1 Intervjumall 

Inledande del 
Presentation av mig själva och mitt uppsatstema 
Presentation av intervjuns upplägg 
Bakgrundsinformation om intervjupersonen 
Utbildning 

7.2 Intervju med Stefan & Camilla 

1. Är du man / kvinna? 
• Man [X] 

• Kvinna [X] 

2. Hur gammal är du? 
- 77 år och 65 år.   

3. Vad har du för utbildning? 
a) Grundskola eller lägre 
b) Gymnasieutbildning 
c) Högskola/Universitet [X] 
d) Annan 

3. Varför valde du att resa till Mallorca?  

När jag fyllde 50 år då var vi där första gången och sedan besökte vi en vän i Mallorca som 
jobbade där. Det är lite olika saker som har gjort att vi åkte till Mallorca, lite blandat det var 
lite nöje, besöka vänner och såna grejer.  

4. Hur många gånger har du åkt till Mallorca?  

- Jag har varit 3 och (Stefan) har varit 4 gånger.  

5. Har du sökt efter information om Mallorca innan ditt besök där? 

- Nä, däremot har jag läst när jag kom hem i efterhand. För så gör jag nästan max gånger 
egentligen att man åker och så är man där, ibland tar man reda på vissa saker, de saker man 
vill se på men annars inte så mycket mer.       

6. Upplever du att det är svårt att hitta information om miljökonsekvenser som sker på en 
destination? 



- Det har man inte funderat så mycket om miljökonsekvenser när man reser. Allvarligt talat 
har jag aldrig sökt på det.  

7. När du åker på semester, överväger du miljöaspekter? Om ja, vad slags miljöaspekter tog 
du hänsyn till ? (T ex. plockar du upp skräp efter dig? Väljer du aktiviteter som inte skadar 
miljön?) 
- Ja, plockar upp skräp det gör vi alltid, oavsett var vi är så har vi den miljötänket. Men visst 
reagera vi när vi reser, när vi åkte till Spanien då tänkte vi ”vafan alla dessa burkar och flaskor 
som låg där och ingen brydde sig om”. Alltså visst har man med sig svenska miljötänket när 
man åker och en fattar inte hur dom kan slänga allting så. På så vis kan man reagera på att det 
är skitigt och nedskräpat och man fattar inte att man inte plockar upp efter sig.    
   
8. Anser du att din ansvarsattityd förändras när du reser? (t ex. blir du  slarvigare när det gäller 
frågor som vattenförbrukning, el konsumtion, sopsortering, miljötänk). 

- Sopsortering är jag ny på, men jag kan inte säga att attityden förändras. Man slösar inte mer 
än vad det behövs, man slösar inte deras vatten och el snarare tvärtemot ofta står det på 
hotellet att man ska tänka på det och då gör man ju det, för dom människorna ska leva kvar 
där. Det försöker vi att vara faktiskt, miljö är enormt viktigt och man gör så gott man kan.    

9. Handlar du lokalt när du reser? (T ex.Väljer du ekologiska / fairtrade handelsprodukter? 
Äter du på lokala restauranger?) 

-Det beror på hur vi reser, reser vi med husbil så handlar vi ju ekologiskt om det finns och 
välja. I Madrid finns det och där handlade vi men när vi var i Mallorca har vi inte tänkt på det 
för vi åt ute på dom lokala restauranger. Jag (Stefan) är inte så noga med de det men du 
(Camilla) är mycket för det och då handlar vi ekologiskt.       

10. På vilket sätt beter du dig miljövänligt i din vardagliga liv jämfört när du reser på 
semester? 

- Jag tycker inte det är någon skillnad, här hemma är det enklare eftersom man har en rutin. 
Vad skillnaden är att man sopsorterar här hemma, oftast finns det inte på hotellet. Men finns 
det så använder vi ju det.   

11. Har du en positiv eller negativ inställning till miljöansvar? 

-Jag tycker jag är väldigt positiv till miljöansvar (Camilla). Jo det är klart att man är positiv 
till det sen är jag väl inte så mycket noga med allt som Camilla är med de ekologiska tänker 
jag. Men miljöansvaret tycker jag att vi är på samma nivå, det är klart jag skulle inte köpa en 
ny bil för det men det skulle Camilla tänka sig göra.       

12. Är du beredd att betala mer för din resa för att kunna agera mer miljövänligt? 



- Jag skulle kunna tänka mig om det inte handlar om några stora summor. Men det har jag 
faktiskt aldrig hört att man kan betala extra för miljöaspekten när man ska ut och resa 
(Stefan). Men det skulle vi nog kunna betala en 50-100 kr extra för miljön.  

13. Något intervjupersonen vill tillägga? 
- Det är väldigt roligt och resa! 

7.3 Intervju med Anna. 

1. Är du man / kvinna? 
• Man 

• Kvinna [X] 

2. Vad har du för utbildning? 
a) Grundskola eller lägre 
b) Gymnasieutbildning 
c) Högskola/Universitet [X] 
d) Annan 

3. Hur gammal är du?  
- Jag är i 45 års ålder.   

4. Varför valde du att resa till Mallorca?  

- För vi har alltid hört så gott om Mallorca, att det är barnvänligt, väldigt bra klimat och 
rimliga priser och allt stämmer ju.  

5. Hur många gånger har du åkt till Mallorca? 

- Fem gånger.  

6. Har du sökt efter information om Mallorca innan ditt besök där? 

- Första gången gjorde faktiskt inte det, jag hörde på jobbet som sagt att det är fint, 
barnvänligt och sådär. Då var barnen små och då tänkte jag vi kan inte göra så mycket mer 
men sen när vi skulle dit andra gången då ville man upptäcka lite mera. För vi är ju en sån 
familj som inte vill bara liksom sitta bara på ett och samma ställe, bara vid hotellet och 
stranden. Man ville åka lite runt och utforska lite nya platser och så, då sökte jag mest eller 
bara i försåg på Fritidsresors (Tui) hemsida då och sen så tredje gången när vi hade lite mer 
hjälp och så då googlade vi lite mera. Då hyrde vi även bil och körde runt och så, och det 
finns gott om information det gör det faktiskt.         

7. Upplever du att det är svårt att hitta information om miljökonsekvenser som sker på en 
destination? 



- Ärligt talat tänker jag inte på sånt, det jag tänker på är att det ska vara nära stranden och det 
ska vara bra för barnan och så. Men när jag tänker efter så tycker jag iallafall inte, nu när vi va 
sista gången tre år sen då stod det inte så mycket om nåt sånt. Som sagt tre år sedan var det 
sist vi var där och jag minns inte att jag läst nånting om miljövänlighet. I och med att jag 
aldrig har sökt, vågar jag inte svar på det men från erfarenheter som jag rest med TUI, dom 
har väldigt duktiga guider och dom kan ju besvara på väldigt många frågor så jag tvivlar inte 
att dom kan svara på sådana frågor (om miljön). Sen hur mycket dom kan vet jag inte men 
som sagt det har jag inte kommit så långt.        

8. När du åker på semester, överväger du miljöaspekter? Om ja, vad slags miljöaspekter tog 
du hänsyn till ? (T ex. plockar du upp skräp efter dig? Väljer du aktiviteter som inte skadar 
miljön?).  

- Plockar skräp det gör vi alltid och det lär jag mina barn och göra och inte kasta mitt på gatan 
och tänker alltid att dom skal plocka efter sig när vi sitter och äter och sånt, men det stannar 
väl där. Att dom absolut inte ska kasta någonting i vattnet och inte på stranden hellre, för 
tyvärr det finns ju mer och mer skärp på stränderna överallt och inte bara på Mallorca. Det 
blir ju i stort sätt att man tänker kanske miljövänligt fast man tänker ju ur sin egen aspekt, hur 
man uppfostrar sina barn. Att dom inte helt enkelt lämnar skräp överallt och förhoppningsvis 
så påverkar det miljön även det lilla man gör, även om man kanske inte tänker i bakgrunden i 
de då.         

9. Anser du att din ansvarsattityd förändras när du reser? (t ex. blir du  slarvigare när det gäller 
frågor som vattenförbrukning, el konsumtion, sopsortering, miljötänk).  

- Vatten och el förbrukning, tyvärr måste jag säga tänker jag inte så mycket på. För man 
tänker vi är ju på hotellet och vi har betalat då. Men det ska man ändra på sitt beteende, fast 
det har jag tyvärr inte gjort, jag har inte tänkt så. Utan jag har tänkt bara nu duschar vi och jag 
tänker inte så hemma hellre ärligt talat att liksom barnen går in och duschar och jag låter dom 
duscha hur länge dom vill det. Så det är inte bra däremot om jag kanske är i något annat 
fattigare land där tänker jag mera på just att det blir kanske dyrare för antingen om man är 
gäst hos någon eller om man själv reser så får man oftast själv betala lite extra och så men 
tyvärr inte när vi vart på Mallorca.   

10. Handlar du lokalt när du reser? (T ex.Väljer du ekologiska / fairtrade handelsprodukter? 
Äter du på lokala restauranger) ? 

- Vi brukar äta på lokala restauranger, det gör vi väldigt mycket. Det är ju bara lokala 
restauranger, för det är roligt och prova en annan mat liksom eller kanske inte en annan, det är 
ju ändå Europa men det är ändå lite pärla och mycket mer fisk och lite sånt. Jag tycker det är 
jättespännande och testa alla dom här grejerna, sen går man till nån lokal pizzeria och så. För 
när jag handlar på dom lokala affärerna ibland så handlar man kanske något smått, lite frukt 
och liknande. Återigen tre år sen, och det har jag inte sett så mycket om, liksom skyltar om 
ekologiskt mat och sånt. Det är kanske annorlunda mellan länder för i Sverige är det liksom 
mycket mer och man tänker lite mera och det börjar jag tänka lite mera, när man läser så 
mycket just hur mycket kemikalier man använder på frukter och sådär. För innan när man 



köper kanske vinddruvor och så bara ta några stycken det gör inget men så tittade jag på en 
film för inte så länge sen och nu är jag väldigt noga och skölja ur allt och sånt. Men som sagt 
innan så fanns det inte så mycket i Spanien just det med eko eller hemma producerad eller vad 
det nu är utan det var bara frukter och det kanske jag hellre inte letat efter. Det kanske funnits 
men när man inte letar så hittar man inte.   
  
Jag tycker det är väldigt roligt att gå på såna lokala marknader för där kan man hitta riktiga 
souvenirer och lite såna roliga grejer som man har kvar som minnen utav sin resa då. Men när 
det gäller kläder då är det mer att man går till någon vanlig butik kanske någon kedja som 
man vet att dom har bra grejer och så. När det gäller barnens kläder speciellt, när det har 
kommit så mycket kläder från Kina som luktar jättekonstigt det är jag väldigt noga och tänka 
vad jag köper till barnen just kläder och sånt som dom har på sig, så det är lite blandat när det 
gäller shopping.                                

11. På vilket sätt beter du dig miljövänligt i din vardagliga liv jämfört när du reser på 
semester? 

- Jag är lite mer noggrann hemma med sopsorteringen faktiskt, måste jag säga. Det är ju inte 
så mycket när vi är på semester, tyvärr. Det fanns på hotellet papperskorg sortering där det är 
bara papper eller bara glas och det är man ju väldigt noga och säga till barnen men det fanns 
inte sådan grejer när man var ute, ja då kastade man ju allt i ett. Man kanske inte tänker så 
långsiktigt själv ock man kanske inte tänker miljövänligt själv om, det står nu, tydligt för min 
egen del då, flaska här (glas) såklart att jag kastar där men står det inte, utan det står kanske 
två olika då tänker jag inte på det och kastar i den första jag ser.     

12. Har du en positiv eller negativ inställning till miljöansvar? 

- Jag har positiv inställning, det har jag absolut. Fast jag måste själv bli bättre på det, återigen 
jag märker själv även om jag inte tänker på det men i att det är så mycket som pratas i media 
när man läser och det är mycket mer filmer och som sagt i den vardagliga livet man hör på 
nyheter om allt som händer på Antarktis och så. Även om man kanske inte tänker långsiktigt 
själv men man stannar, jag stannar nån sekund och tänker efter faktiskt ibland måste jag säga 
och det har jag inte gjort innan. Innan har jag bara liksom kört rakt av men nu så ”oj, vänta 
lite”. När man tänker klimatet har förändrats så enormt mycket förr 20 år sen, när man hade 
fyra årstider och man visste när det är sommar, när det är vintern och så och nu är det inte så 
längre och man tänker det ändras inte bara sådär det måste ha hänt något i naturen. Återigen 
jag är inte någon miljömänniska men ibland så börjar jag stanna och börja tänka på det, ja.       

13. Är du beredd att betala mer för din resa för att kunna agera mer miljövänligt? 

- I dagsläget, kanske. Men sen beror det på vad är det för kostnad vi prata om och så, är det 
kanske någon mini kostnad. För ibland när man betalar så står det faktiskt, sist nu när vi 
skulle till Thailand så stod det där på fritidsresornas hemsida då om man vill betala 10-20 
spänn per person och såklart att man gör det, det är en liten peng men liksom står det kanske 
att man ska betala 3 000 kr då får man verkligen fundera men å andra sida alla bäckar små då 



börjar man kanske betala från var och en små summer då tror jag alla skulle gå med på det 
och det skulle ändå göra sitt i den långa loppet då.         
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