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Bilaga 2 – Diagram och tabell 

Figur 1 Kön 

Figur 2 Hur gammal är du? 
Figur 3 Vad är ditt utbildningsområde? 

Figur 4 Hur länge har du studerat på akademisk nivå? 

Figur 5 Jag åker utomlands på semester (utanför Norden). 

Figur 6 Har du varit i några utav dessa områden? (kryssa endast i de rutor där du varit) 

Figur 7 När du reser utomlands på semester, hur reser du? 

Figur 8 Hur pass miljömedveten anser du själv att du är i vardagen? 

Figur 9 Hur pass miljömedveten anser du själv att du är i vardagen? 

Figur 10 Oroar du dig för det globala miljöproblemet? 

Figur 11 Oroar du dig för det globala miljöproblemet? 

Figur 12 Vad hindrade dig att lämna ett schysstare avtryck på miljön under din utlandssemester? 

Figur 13 Är du medveten om turismen har negativa konsekvenser? 

Figur 14 Är du medveten om turismen har negativa konsekvenser? 

Figur 15 Är du medveten om att turismen har negativa konsekvenser? 

Figur 16 Anser du att du är medveten om arbetsvillkoren där du semestrar utomlands? 

Figur 17 Läser du på om landet innan avresa? 

Figur 18 Om du läser på om landet, vad är det du kollar upp? 

Figur 19 Om du hade mer kunskap om hållbar turism tror du att detta skulle påverka ditt beteende att 

resa mer schyst? 

Figur 20 Hur viktigt tycker du att det är att resa miljövänligt? 

Figur 21 Hur viktigt tycker du att det är att resa miljövänligt? 

Figur 22 Hur viktigt tycker du att det är att resa miljövänligt? 

Figur 23 Vad anser du om att verksamheter inom turismnäringen arbetar aktivit med miljö-frågor? 

Figur 24 Vad anser du om att verksamheter inom turismnäringen arbetar aktivt med miljö-frågor? 

Figur 25 Är du beredd att betala mer för ett hållbart anpassat resekoncept? 

Figur 26 Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur mycket är du beredd att betala? 

Figur 27 Hur mycket är du beredd att betala för ett mer hållbart resekoncept? 

Figur 28 Är arbetsvillkoren för de anställda på semesterboendet utomlands viktigt för dig? 

Figur 29 Om du svarade nej, varför? 

Figur 30 Hur beter du dig mot människor på utlandssemestern? 

Figur 31 Jag reflekterar över vilka konsekvenser min resa har på miljön. 

Figur 32 Jag reflekterar över vilka konsekvenser min resa har på miljön. 

Figur 33 Jag reflekterar över vilka konsekvenser min resa har på miljön. 

Figure 34 Jag anser att mitt egna resebeteende skadar miljön 

Figure  35 Jag är beredd att förändra mitt resebeteende för att minska på de negativa effekter som detta 

medför i dagsläget 

Figur 36  Jag är beredd att förändra mitt resebeteende för att minska på de negativa effekter som detta 

medför i dagsläget 

Figur 37 Jag är beredd att förändra mitt resebeteende för att minska på de negativa effekter som detta 

medför i dagsläget 

Figur 38 Är arbetsvillkoren för de anställda på semesterboendet utomlands viktigt för dig? 
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Figur 5 Jag åker utomlands på semester (utanför Norden). 

 

  

Figur 2 Hur gammal är du? 

Figur 3 Vad är ditt utbildningsområde? Figur 4 Hur länge har du studerat på akademisk nivå? 

Figur 6 Har du varit i några utav dessa områden? (kryssa 
endast i de rutor där du varit) 

Figur 7 När du reser utomlands på semester, hur reser du? 



  

  

Figur 8 Hur pass miljömedveten anser du själv att du är i vardagen? 
Figur 9 Hur pass miljömedveten anser du själv att du är i vardagen? 

Figur 10 Oroar du dig för det globala miljöproblemet? Figur 11 Oroar du dig för det globala miljöproblemet? 

Figur 12 Vad hindrade dig att lämna ett schysstare  
avtryck på miljön under din utlandssemester? 

  
 

 



  

Figur 17 Läser du på om landet innan avresa? 

Figur 16 Anser du att du är medveten om arbetsvillkoren där du 
semestrar utomlands? 

Figur 15 Är du medveten om att turismen har negativa konsekvenser? 

Figur 13 Är du medveten om turismen har negativa konsekvenser? Figur 14 Är du medveten om turismen har negativa 
konsekvenser? 

Figur 18 Om du läser på om landet, vad är det du kollar upp? 



  

Figur 19 Om du hade mer kunskap om hållbar turism tror du att detta skulle 
påverka ditt beteende att resa mer schyst? 

Figur 20 Hur viktigt tycker du att det är att resa miljövänligt? 

Figur 21 Hur viktigt tycker du att det är att resa miljövänligt? 
Figur 22 Hur viktigt tycker du att det är att resa miljövänligt? 

Figur 23 Vad anser du om att verksamheter inom turismnäringen  
arbetar aktivit med miljö-frågor? Figur 24 Vad anser du om att verksamheter inom turismnäringen arbetar 

aktivt med miljö-frågor? 



 

 

 

  

Figur 25 Är du beredd att betala mer för ett hållbart anpassat 
resekoncept? 

Figur 26 Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur mycket är du beredd att 
betala? 

Figur 27 Hur mycket är du beredd att betala för ett mer 
 hållbart resekoncept? 

Figur 28 Är arbetsvillkoren för de anställda på semesterboendet 
utomlands viktigt för dig? 

Figur 29 Om du svarade nej, varför? 
Figur 30 Hur beter du dig mot människor på utlandssemestern? 

Figur 31 Jag reflekterar över vilka konsekvenser min resa har på miljön. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32 Jag reflekterar över vilka konsekvenser min resa har på 
miljön. 

Figur 33 Jag reflekterar över vilka konsekvenser min resa har på miljön. 

Figur 36  Jag är beredd att förändra mitt resebeteende för 
att minska på de negativa effekter som detta medför i 
dagsläget 

Figure 34 Jag anser att mitt egna resebeteende skadar miljön 

Figure  35 Jag är beredd att förändra mitt resebeteende för att minska på de negativa effekter som detta medför i 
dagsläget 

Figur 37 Jag är beredd att förändra mitt resebeteende för att minska 
på de negativa effekter som detta medför i dagsläget 

Figur 38 Är arbetsvillkoren för de anställda på semesterboendet utomlands 
viktigt för dig? 


