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Sammanfattning 
Bakgrund: Turismindustrins utveckling har genererat i konsekvenser inom ekologiska, 

ekonomiska och sociala aspekter. Isla de Holbox är en naturskyddad ö i Mexiko som har 

potential till ökning av turismbesökare, vilket kan leda till ohållbara nivåer. 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 avsevärt av deras skilda livsstilar.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka turisternas semesterbeteende och medvetenhet ur 

ett hållbart miljöperspektiv.  

Metod: Studien baserades på en enkätundersökning med 50 respondenter under tidsperioden 

23-30 mars 2016 på ön Isla de Holbox, Mexiko. 

Resultat: Studien visade att respondenterna är miljömedvetna men att alla inte är 

miljövänliga i sitt beteende, både i sitt vardagsliv som på sin semester. 

Slutsats: 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, hållbar turism, grön konsument, 

semesterbeteende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

	 3	

Abstract  
Background: Tourism industry development has generated consequences for ecological, 

economic and social aspects. Isla de Holbox is a nature-protected island in Mexico that has 

potential to increase tourism visitors, which can lead to unsustainable levels. The attitude 

people have to the environment is considered one of the most influential factors in predicting 

environmentally responsible behaviour. It has emerged that people´s environmentally and 

eco-friendly behaviour is influenced significantly by their different lifestyles.  

Purpose: The aim of the study was to investigate the tourist’s holiday behaviour and 

awareness of sustainable environmental perspective.  

Method: The study is based on a survey of 50 respondents during the period 23 to 30th of 

March 2016 on Isla de Holbox, Mexico.  

Results: The study found the respondents are environmentally aware but not all of them are 

environmentally friendly in their behaviour, both in their everyday life and during a vacation.   

Conclusion: Environmental behaviour 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 behaviour, ecotourism, sustainable tourism, green consumer, travel 

behaviour 
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1. Inledning 
I denna studie avser vi att studera (i) hur miljömedvetna turisterna är på ön Isla de Holbox, 

Mexiko och (ii) på vilket sätt turisterna beter sig miljövänligt på semestern jämfört med i sitt 

vardagliga liv. För att få svar på våra frågor har vi valt att slumpmässigt dela ut enkäter till 

engelsktalande turister. Vi har valde att utföra vår studie på ön Isla de Holbox efter 

rekommendationer från familjemedlemmar som har besökt resmålet samt att ön är 

naturskyddad. Vi kommer att analyserna och diskutera turisternas miljövänliga beteende och 

medvetenhet utifrån ett hållbart perspektiv, sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter.  

 

Turism är en industri som har utvecklats på ett världsomspännande sätt. Utvecklingen inom 

teknik och människors höjda levnadsstandard har gjort att fler kan och vill resa mer i både 

privat regi och inom yrkeslivet. Idag betraktas turismen som en av världens största 

näringsgrenar och FN:s organ inom turismfrågor, World Tourism Organization (UNWTO) 

anser att turismen i framtiden kommer ha en fortsatt stark tillväxt.1 

 

Page och Connell beskriver ett exempel där ekoturism är en viktig roll för utveckling av 

vildmarksturism i Ecuador. Galapagosöarna blev utsedda till att vara med på UNESCOs 

världsarvslista år 1990, i syfte att hjälpa att bevara det skyddade området. I Ecuador har 

intresset för ekoturism även flyttats till fastlandet på grund av ett växande antal 

ekoturismprojekt, vilket har ökat den biologiska mångfalden. Landet är ett av de länder som 

har flest skyddade områden, till exempelvis regnskogen Amazonas. Av den anledningen, har 

ekoturism blivit en nischad marknad inom turismen i Ecuador. Page och Connell belyser 

faktorerna som påverkar och motiverar turister att välja att besöka en ”ecolodge”, som är en 

typ av logi som är konstruerad för att ha minsta möjliga påverkan på den naturliga miljön.2 

 

De flesta studier inom ekoturism har kommit fram till att ekoturister tenderar att vara 

välutbildade och faller inom en högre inkomstklass. Forskare har även kommit fram till att de 

flesta ekoturister är mellan åldrarna 25 till 55 år. Yngre ekoturister påträffas generellt bara om 

ekoturismen involveras i mer extrema och äventyrliga aktiviteter. Det finns ingen enighet 

angående vilket kön som dominerar inom ekoturister. Andra studier rapporterar en manlig 

																																																								
1 Bohlin, M & Elbe, J.(2007). Utveckla turistdestinationer – Ett svenskt perspektiv. Upplaga 2:2. Liber AB: 
Malmö. Sid. 11 
2 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. Upplaga 3. South-Western Cengage Learning. 
Sid. 79 
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dominans och andra studier noterar att det inte finns någon jämn fördelning mellan män och 

kvinnor. Det finns dock de som menar att ”kön” är aktivitetsberoende statistik. Det finns 

andra studier som hänvisar att det är kvinnor som dominerar inom ekoturism och att det 

handlar om att kvinnor har blivit mer självständiga och har egen inkomst.3  

 

2. Problemområde 
Emil Juvan och Sara Dolnicar har i en studie om semesterbeteende kommit fram till att deras 

respondenter ändrade sitt beteende i förhållande till hur de beter sig hemma. Xinran Y. Lehto, 

Joseph T. O`Leary och Alastair M. Morrison menar att tidigare erfarenheter påverkar turistens 

semesterbeteende, både inom aktivitetsval som det ekonomiska. De nämner även i sin studie 

att andra turisters återberättelser, så kallad world-of-mouth, om destinationer kan påverka 

andra turisters val av destination.4 En annan studie som är gjord av Aise Kyoungjin Kim visar 

att det troligen kan vara de yttre faktorerna som kan påverka vissa beteendeförändringar hos 

en person, så som inkomst, pris och socioekonomiska egenskaper. Kim menar även på att det 

psykologiska, emotionella och socialdemografiska faktorer kan påverka ett miljömässigt 

ansvarsfullt semesterbeteende.5 Som tidigare nämnt i inledningen belyser Page och Connell 

olika faktorer som motiverar turister till att vilja besöka en ”ecoledge”, för att ha den minsta 

möjliga påverkan på den naturliga miljön. De belyser också att ekoturism spelar en stor roll 

för utvecklingen av miljövänlig turism.6 Utifrån tidigare forskning har det visats att turister 

beter sig annorlunda beroende på om de är hemma eller iväg på semester. Därför kommer vi 

att studera turisternas miljövänliga semesterbeteende och medvetenhet utifrån ett hållbart 

perspektiv på Isla de Holbox.  

 

2.1. Syfte  
Syftet med vår studie är att undersöka turisternas miljövänliga semesterbeteende och 

medvetenhet utifrån ett hållbart perspektiv. Studien kommer att fokusera på Isla de Holbox 

som är en naturskyddad ö i Mexiko. Anledningen till att vi har valt att undersöka turisterna 

																																																								
3 Page, S.J & Connell, J. (2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 79 
4 Juvan, E & Dolnicar, S.(2014)”The Attitude—behaviour gap in sustainable tourism.” Annals of Tourism 
Research. Sid. 76-80 & Lehto, X.Y. O´Leary, J.T & Morrison. A.M.(2004) ”The effect of prior experience on 
vacation behavior”. Annals of Tourims Research. Sid. 801-816 
5 Kim, A. K.(2012). ”Determinants of Tourist Behaviour in Coastal Environmental Protection”. Tourism 
Geographies. Sid. 26-46 
6 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning.. Sid. 79 
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som besöker Isla de Holbox beror på att vi hade fått rekommendationer från 

familjemedlemmar som hade besökt ön tidigare. Det är intressant att undersöka hur 

miljömedvetna turisterna är på ön, då den är naturskyddad. Vi vill också undersöka hur 

turisterna beter sig miljövänligt på plats i jämförelse till hur de beter sig i sin hemmiljö, då 

tidigare forskning har visat att det finns en skillnad i beteendet.  

 

2.2 Problemformulering 

• Hur miljömedvetna är turisterna på ön Isla de Holbox, Mexiko?  

• På vilket sätt beter sig turisterna miljövänligt på semestern jämfört med i sitt 

vardagliga liv?  

 

2.3 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till turisternas miljömedvetenhet och beteende på ön, då den är 

naturskyddad. Vi kommer enbart att avgränsa oss till engelsktalande turister. På grund av 

diverse kommunikationsproblem har vi valt att inte studera lokalbefolkningen på ön, då vi 

dessvärre inte talar flytande spanska men även för att studien rör turisternas beteendemönster 

och medvetenhet.  

 

3. Bakgrund  
I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden om ön Isla de Holbox och Mexiko samt 

generell bakgrundsfakta om hållbar turism.  

 

3.1 Isla de Holbox och Mexiko 
Isla de Holbox är en liten ö som är 42 km lång7 och ligger på den nordöstra spetsen av 

Yucatanhalvön i Mexiko.8 Den anses vara en jungfru ö eftersom mycket få turister besöker 

turistmålet. Trots att Isla de Holbox har en naturlig skönhet, har otillgängligheten lämnat den 

oförstörd från massturism.9 Ön var främst en fiskeby fram till 2002, då lokalbefolkningen 

																																																								
7 Holbox Island.(2016). Welcome to Holbox Island.  
8 Ziegler. J, Dearden, P och Rollins. R.(2012). ”But are tourists satisfied? Importance-performance analysis of 
the whale shark tourism industry on Isla Holbox, Mexico”. Tourism Managament. Sid. 692 
9 Holbox Island.(2016). Welcome to Holbox Island. 
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upptäckte turistpotentialen i att anordna utflykter för att skåda valhaj. På grund av närheten 

till populära turistmål som Cancún och Playa del Carmen som har miljontals besökare varje 

år, finns det potential till ytterligare höjning av turistbesökare på Isla de Holbox. Denna 

ökning kan leda till ohållbara nivåer10, som till exempel inom sociala(guider som talar 

turistens hemspråk), ekonomiska(gynnar inte den lokala ekonomin) och ekologiska(aktiviteter 

som skadar miljön) aspekter. Det finns dessvärre ingen tydlig information om antalet 

besökare på ön. Det gick inte att få fram besökarantalet på grund av att befolkningen dels är 

bosatt på ön men även på fastlandet. Detta gör det svårt att räkna och urskilja vem som är 

turist och vem som är lokalbefolkning. Reseguiden beskriver Isla de Holbox som Mexikos 

mest bevarade hemlighet. Isla de Holbox har ett rikt fågelliv och en välbevarad natur. På ön är 

det naturen som står i fokus istället för ett partyliv och naturlivet har lämnats orört för att 

skydda det rika fågellivet.11  

 

 

Mexiko är ett av de mest populära turistmålen i världen och rankas som tionde i världen när 

det gäller internationella ankomster, efter att ha välkomnat 21,3 miljoner turister under år 

2010.12 I utvecklingen av turistindustrin har myndigheterna i Mexiko tre huvudmål, få in 

utländsk valuta, skapa sysselsättning och avleda intern migration mot turismens 

utvecklingscentra. Turismen är en av stöttepelarna i Mexikos ekonomi och är störst inom 

servicesektorn.13 Tillsammans med jordbruket är turismen den näst största industrin i 

Mexiko.14 De flesta av Mexikos internationella turister kommer från Nordamerika och 

Kanada, men även en del från Europa, Asien och andra delar av Latinamerika. Mexiko är 

mest känt för sin badortsbaserade turism på väst- och östkusten, särskilt på semesterorten 

Cancún. En annan form av turism som har börjat växa i Mexiko är den naturbaserade 

turismen, som tar med turisterna ut i regnskogen för att se djur- och växtlivet. Men det är inte 

bara i skogen som denna form av turism finns utan den naturbaserade turismen är även 

utbredd i bergen. En annan form av turism som är populär inom den mexikanska 

turistnäringen är kulturarvsturismen. En del av Mexikos ruiner och platser har kommit med på 

																																																								
10 Ziegler. J, Dearden, P och Rollins. R.(2012). ”But are tourists satisfied? Importance-performance analysis of 
the whale shark tourism industry on Isla Holbox, Mexico”. Tourism Managament. Sid. 692 
11 Reseguiden.(2014). Upptäck natursköna Isla de Holbox.  
12 Lew, A. A, Hall, C. M and Timothy, D. J.(2008). World Geography of Travel and Tourism – a regional 
approach. First edition. Elsevier Inc. Sid. 316-319 
13 Wilson, T. D.(2008). ”Economic and Social Impacts of Tourism in Mexico”. Latin American Perspectives. 
Sage Publications, Inc. Sid. 37 
14 Ely, P. A.(2013). ”Selling Mexico: Marketing and tourism values”. Tourism Management Perspectives. Sid. 
80 
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UNESCO:s världsarvslista och de är dessutom de mest populära platserna att besöka för de 

turister som är intresserade av kultur. Matkulturen i Mexiko har också fått stor 

uppmärksamhet av turisterna. Mat är en stor del av Mexikos kultur och landets matkultur har 

spridit sig världen över och influerat flera länder.15 

 

3.2 Hållbar turism  
Turism med allt vad det innebär generar konsekvenser som är ekologiska, ekonomiska och 

sociala för det landet, staden eller samhället som besöks. För att klara av att uppnå en hållbar 

turismutveckling handlar det om samma krav som det krävs för att uppnå ett uthålligt 

samhälle. För att nämna några exempel så krävs det bland annat att upprätthålla biologiska 

processer, upprätthålla och stärka samhällets identitet samt att öka människors kontroll över 

sina liv.16 

 

”Hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.17 Hållbar utveckling 

inom turismen kallas hållbar turism, som har blivit en viktig del av planeringen för bevarande 

och utveckling av natur- och kulturresurser. Hållbar turism innefattar ofta en betoning på 

kollektivtrafik, förnybara resurser, lämna -inga -spår aktiviteter och samhällsutveckling. 

Utmaningen av begreppet hållbar utveckling är hur miljöskyddet och den ekonomiska 

utvecklingen balanseras. Enligt Lew, Hall och Timothy har det framgångsrika arbetet för 

hållbar utveckling övervunnit dessa politiska splittringar som att hitta och arbeta mot en 

gemensam framtid.18 

 

Turismutvecklingen har på många sett lett till en försämring av miljökvalitén runt om i 

världen. Tillväxten av turismen har lett till olika debatter om miljökonsekvenser och 

önskvärdheten av en fortsatt utveckling. På 1960-talet blev effekterna av massturism påtaglig 

och en ökad medvetenhet om den mänskliga påverkan på miljön märkbar, vilket ledde till en 

allmän insikt om att naturen inte är en outtömlig resurs. Det har också varit en övergång till 

																																																								
15 Lew, A. A, Hall, C. M and Timothy, D. J.(2008). World Geography of Travel and Tourism – a regional 
approach. Elsevier Inc. Sid. 316-319 
16 Bohlin, M. & Elbe, J.(2007). Utveckla turistdestinationer – Ett svenskt perspektiv. Liber AB: Malmö. Sid. 77.  
17 Lew, A. A, Hall, C. M and Timothy, D. J.(2008). World Geography of Travel and Tourism – a regional 
approach. Elsevier Inc. Sid. 21 
18 Lew, A. A, Hall, C. M and Timothy, D. J.(2008). World Geography of Travel and Tourism – a regional 
approach. Elsevier Inc. Sid. 21 
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mer miljökänsliga former av turism, såsom ekoturism och djurlivbaserad turism, som medför 

en stor miljöhänsyn. För som vissa destinationer har miljöeffekterna av turism lett till ett 

direkt hot mot industrin, eftersom framgången i att locka turister leder till negativa effekter på 

intresset för miljön. Miljöskador är svåra av ett antal skäl, det största problemet är att lösgöra 

turismens effekter från effekterna som den mänskliga existensen ger. Tillsammans med den 

komplexa och fragmenterade karaktären som turismen visar är även bestämmelser ett problem 

som förvärras ytterligare.19  

 

Page och Connell påpekar att en riktig förståelse av biologiska eller mer specifikt ekologiska 

faktorer, är att avsevärt minska omfattningen av miljöskador i samband med fritids och 

utvecklingen av turismen. Turism och miljö hänger ihop – utan en attraktiv miljö kan 

turismen inte lyckas och i vissa fall utan turismen är miljövård i riskzonen. Med andra ord 

finns det ett symbiotiskt förhållande mellan turism och miljö: var och en är beroende av den 

andra för att upprätthålla en balans så att om miljön försämras kommer det att direkt påverka 

turismen. Allt från de grundläggande attraktionerna sol, hav och sand till de obestridliga 

överklagandena av historiska platser och strukturer är miljön grunden för turistnäringen.20  

 

De skadliga aspekterna av turism är betydande. Det är dock viktigt att inse att positiva 

effekter kan erhållas från turistverksamheten. Page och Connell hänvisar till författaren 

Doswell som konstaterar att turismen kan fokusera på viktiga miljöfrågor och stimulera 

initiativet för att bevara och förbättra miljön. De viktigaste områdena att undersöka är: 

bevarande av överflödiga och/eller historiska byggnader för alternativ användning, förbättring 

av den lokala miljön samt skydda vilda djur.21 

 

Turismen är ett globalt fenomen som i huvudsak är en försmak på vad regioner har för trender 

och som ofta beror på social konversation, word-of-mouth. I detta avseende handlar turismen 

om turister och hur dessa integrerar med andra människor och platser. Att de deltar i 

upplevelser som kan påverka deras egna eller världssamhällets attityder, förväntningar, åsikter 

eller livsstilar. Sociokulturella effekter hänför sig till förändringar i samhällets värdesystem, 

individuellt beteende, sociala relationer, samhällsstrukturer, vilken livsstil hen har samt vilket 

uttryckssätt hen använder sig av. Fokus på sociokulturella effekter tenderar att vara på 

																																																								
19 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 423 
20 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 423 
21 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 434 
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värdsamhället, det vill säga de människor som bor på turistmålet snarare än det regionerna 

som påverkas av turism.22 

 

De ekonomiska effekterna av turism förekommer inte i isolerade områden men i regioner där 

turismen utvecklas. I destinationsområden och olika regioner i länder där turismen har 

utvecklats skapas det en effekt i den ekonomiska utvecklingen. Denna utveckling sker i tid 

och rum och följer olika ekonomiska cykler, det kan behövas ingripanden av den offentliga 

sektorn för att fylla den via incitament såsom skatteförmåner. Eftersom turismen är ett 

kraftfullt verktyg för att stimulera den ekonomiska utvecklingen, har det använts i stor 

utsträckning av regeringar att diversifiera ett lands ekonomiska bas, för att stimulera en ny 

ekonomisksektor och/eller som en del av förnyelsen av stads-, landsbygds- och kustområden. 

Men även att stödja egendoms sanering och för att skapa nya attraktioner och aktiviteter för 

turisterna. I vissa fall har regeringen utvecklat specialbyggda turistorter för att uppnå 

regionala fördelar genom ekonomisk utveckling via turismen.23 

 

3.3 Turistens roll och beteende 
Page och Connell hänvisar till Cohen, som kategoriserade fyra olika typer av turister. Den 

första är den organiserade massturisten(organized mass tourist) som söker sig till 

organiserade paketresor och har knappt någon kontakt med lokala befolkningen. Den 

organiserade massturisten vill ha semester i en egen ”turistbubbla”. Den andra typen kallas 

den självständiga massturisten(individual mass tourist) som bokar liknade faciliteter som den 

organiserade massturisten men vill ändå bryta normen och besöka andra platser på 

destinationen, som inte är organiserade turer. Den tredje typen benämns som den äventyrliga 

turisten(explorer), som kan tolkas som självständig och bokar sin resa själv. Den äventyrliga 

turisten vill även utforska det sociala och den kulturella livsstilen på destinationen. Den sista 

typen av turisten som Cohen har kategoriserat är den drivna turisten(drifter), som inte söker 

kontakt med andra turister eller den organiserade turistindustrin. Den drivna turisten föredrar 

hellre att leva och vara som den lokala befolkningen på destinationen.24 

 

Denna typ av klassificeringen är problematisk. Page och Connell hänvisar även till Plog som 

har identifierat tre olika typer av turister. Den första typen är allocentric och den turisten 
																																																								
22 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 406 
23 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 400-402 
24 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 84 
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söker äventyr på sin semester och vill resa självständigt. Turisten är inte rädd för att ta risker 

och vill gärna utforska kulturen. Den andra typen är mid-centric och den turisten reser gärna 

till destinationer som turisten känner igen och vill inte utforska och vara äventyrlig. Mid-

centric turisten reser gärna till destinationer som är nyligen ”upptäckta” vilken sedan blir 

populära på grund av allocentric turisten. Den sista typen är psychocentric och den turisten är 

inte alls äventyrlig och föredrar platser som liknar dess hemmiljö. Sådana turister besöker ofta 

en och samma destination, där de har fått en positiv upplevelse.25 

 

Page och Connell beskriver turismens utveckling som en livscykel, som började med de 

”gamla”, tre S-turismen(sun, sea & sand) under 1940-talet och som skapade ekonomisk 

tillväxt, billig flygning, begränsade valmöjligheter och oerfarna konsumenter. Denna turism 

skapade antaganden som den ”perfekta” industrin som menades med att turismen inte ansågs 

skapa konsumtion, var miljövänlig och hade inga negativa effekter.  Runt åren 1968-1978 

började hållbarheten ifrågasättas, som till exempelvis gränser inom tillväxten, negativa 

effekter, kontroller och planering. I början av 2000-talet har en annan turism växt fram, som 

har olika definitioner(new tourism, real tourism, alternative tourism, sustainable tourism, 

good tourism). Denna turism kan tolkas som individualistisk, miljövänlig, medveten, 

kulturell, känslig och äventyrlig. Turismen har utvecklats genom utveckling av teknologin 

och nya organisationer inom industrin.26  

 

Turisten har blivit mer medveten om kulturer, önskar mer kvalité(certifiering) och är beredd 

att klaga. Det är turistens egna intressen som påverkar valet av resmål, då det skapar 

möjlighet för turisten att utveckla sina intressen på destinationen. Turisten har också fått mer 

kunskap om miljön och de som är från den tredje generationen är mer erfarna resenärer. Page 

och Connell hänvisar också till Hogg som beskriver att de olika förändringarna har gjort att 

konsumenterna har blivit mer kunniga, krävande och tänkande. De hänvisar även till 

Middleton och Clarke som menar att uppkomsten av en mer krävande turism har uppkommit 

globalt under de senaste 20 åren och beror på ett antal faktorer, vilken omfattar: ökat välstånd, 

bättre utbildning, mer erfarenhet av att resa(inkluderar internationella resor), mer 

mångkulturell resande befolkning och en större exponering mot media och andra former av 

information.27 

																																																								
25 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 84 
26 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 78 
27 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 78 
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4. Tidigare forskning 
I detta kapitel kommer vi att redovisa tidigare forskning som gjorts inom ämnet.  

 

4.1 Turistens miljötänk  
Emil Juvan och Sara Dolnicar resonerar i sin studie ”The attitude–behaviour gap in 

sustainable tourism” om varför människor aktivt ägnar sig åt miljöskydd hemma men under 

semestern ändrar sitt beteende vilket har negativa konsekvenser för miljön, om än oavsiktligt. 

Forskarna menar att insikterna i dessa förklaringar, bidrar till förståelsen av varför det är svårt 

att motivera människor att minimera de negativa miljöeffekterna under sin semester, och 

vilket kan lägga en grund för nya insatser för att minska det ohållbara miljöbeteendet hos 

turister. Forskarna har i sin studie använts sig av en rad teoretiska begrepp: planerat beteende, 

attributsteorin, relation om värdet och tron inom miljö, kognitiva motsättningsteorin. Juvan 

och Dolnicar har använt sig av en kvalitativ metod och valde att genomföra intervjuer för att 

få fram material till sitt resultat. Forskarna använde sig av öppna intervjufrågor för att 

säkerställa en opartisk identifiering av ett brett spektrum av åsikter. Respondenterna som 

forskarna använde sig av var miljöaktivister från främst Australien och Slovenien och de var 

mycket medvetna om de negativa miljökonsekvenserna av turismen i allmänhet. Men alla 

visade en klyfta i attityd-beteendet vilket fick dem att känna sig obekväma. Respondenterna 

menade att de inte ändrar sitt beteende, istället nämndes ett stort urval av förklaringar som 

berättigar deras turistaktiviteter.28 

 

”The Big Five personality traits as antecedents of eco-friendly tourist behavior” är en artikel 

som är skriven av Olga Kvasova. Syftet med denna studie var att identifiera relationerna 

mellan de fem stora personlighetsdimensionerna och turistmiljön. Kvasova hänvisar till 

personlighetsdrag som kan nämnas som extraversion, behag, samvetsgrannhet, neuroticism 

och öppenhet vilka kan påverka turistens miljövänliga beteende positivt. Personlighetsdraget 

extraversion avser i vilken utsträckning en person är social, pratsam, offensiv, energisk och 

utgående. Det andra draget kallas för behag, som hänvisas till individens nivå av empati, 

medkänsla, värme och generositet. Samvetsgrannhet beskriver tendensen hos en individ som 

är noggrann, ansvarig, visar självdisciplin, organiserar och följer regler och normer. Det fjärde 

personlighetsdraget benämns som neuroticism och är förknippat med tendensen att uppleva 

																																																								
28 Juvan, E & Dolnicar, S.(2014). ”The Attitude—behaour gap in sustainable tourism”. Annals of Tourism 
Research. Sid. 76-80 
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negativ påverkan, såsom ångest, ilska, irritabilitet, rädsla, sorg och osäkerhet. Femte och sista 

draget är öppenhet som beskriver djup och variation av en längtan efter nya idéer och 

hänvisar till en person som är fantasifull, vidsynt, intelligent och konstnärligt känslig.29 

 

Studien visade att behag, samvetsgrannhet, extraversion och neuroticism är positivt i 

samband med miljövänligt turistbeteende. Det fanns däremot inget signifikant samband som 

observerades mellan öppenhet och ekologiska åtgärder. Forskare har också undersökt 

sambanden mellan personlighetsdragen som nämns ovan, vilket också stimulerade en annan 

teori där människans beteende är personlighet. Kvasova studerade utländska turister som 

besökte Cypern under sommaren 2014 och i studien deltog 249 personer. Hon använde sig av 

en enkät, där turisterna fick välja på en sjugradig likertskala, från mycket felaktig till mycket 

exakt. Enkäten var uppdelad i tre delar: de fem olika dragen, miljöturistbeteenden samt socio-

demografi. Resultatet visade att personligheten spelar en viktig roll i att forma 

turistmiljövänligt beteende.30 

 

Aise Kyoungjin Kim har i artikeln ”Determinants of Tourist Behaviour in Coastal 

Environmental Protection” studerat besökarnas vilja att stödja hanteringsprinciper inom 

lokala miljöbevarandefrågor. De som besökte Lul-worth kustområdet i England studerades 

genom att de fick besvara ett frågeformulär på plats. Resultatet visade att de flesta av 

besökarna hade positiv attityd mot miljöaspekter och stöd av hanteringspolicy som berör 

specifikt miljöansvarigt beteende, såsom ” inte klättra på klipporna” och att ”ta bort skräp på 

stranden”. Kim kom även fram till andra individuella bakgrundsfaktorer som ålder, kön, 

miljöengagemang och tolkningseffekter, hade olika effekter på två typer av specifika 

beteendeavsikter. Studien tyder på att förvaltningsåtgärder kan förbättras väsentligt genom att 

undersöka turisternas uppfattning av hanteringspolicy samt att identifiera vilka turister som är 

villiga att delta i olika typer av bevarande och vilka typer av beteende dessa turister har. Att 

främja miljömässigt ansvarsfullt beteende har blivit ett av de viktigaste målen för 

besöksstrategier, för att kunna hantera balansen mellan turismutveckling och miljöskydd.31  

 

																																																								
29 Kvasova, O.(2015). ”Big Five personality traits as antecedents of eco-friendly tourist behavior.”. Personality 
and individual differences. Sid.111-113 
30 Kvasova, O.(2015). ”Big Five personality traits as antecedents of eco-friendly tourist behavior.”. Personality 
and individual differences. Sid.111-113,115 
31 Kim, A. K.(2012). ”Determinants of Tourist Behaviour in Coastal Environmental Protection”. Tourism 
Geographies. Sid. 26-46 
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Datainsamlingen skedde under fem dagar i juli år 2005, både vardagar och helgdagar. 

Undersökningen genomfördes i strandområdet och vid ingången till Lulworth Heritage 

Centre. Urvalet bestod av oberoende engelsktalande dagsbesökare. Icke-engelsktalande 

besökare och personer under 18 år uteslöts. Tidigare data visade att majoriteten av besökarna 

var oberoende inhemska turister i åldersspannen 35-64 år. Det tog ungefär 15-20 minuter för 

deltagarna att fylla i frågeformuläret och totalt 421 enkäter samlades in av 575 utdelade 

enkäter, med en 73,2 procent giltig svarsfrekvens. Resultatet visade att totalt 67 % av 

respondenterna inte var involverade i någon form av organisation eller andra aktiviteter som 

var relaterade till miljö. Men de flesta av respondenterna hade besökt naturområden mer än 

tre gånger under ett år. Kim kom också fram till att besökare över 36 år och kvinnor hade 

högre nivåer av miljövänligt beteende än yngre besökare och män. Resultatet visade också att 

förhållandet mellan miljöattityder och ansvarigt miljöbeteende avsikter var starkare än andra 

individuella egenskaper. Denna studie antyder även att människors avsiktliga beteende för en 

viss typ av ansvarsfullt agerande påverkas positivt genom ökad känsla av oro för relevant 

problembeteende.32 

 

Andrew Gilg, Stewart Barr och Nicholas Ford har skrivit artikeln ”Green consumption or 

sustainable lifestyles? Identifying the sustainable consumer” där syftet med studien var att 

undersöka grön konsumtion i samband med ett ökat fokus på hållbara livsstilar. Forskarna 

hävdar att gröna inköp kan ses inom bredare debatt kring utveckling av hållbara sätt att leva. 

Enkätundersökningen utfördes i Devon år 2002, där 1600 hushåll fick besvara frågor om 

deras vardagliga miljöåtgärder, med svarsalternativ 1(aldrig) till 5(alltid). Resultatet tyder på 

att konventionella former av grön konsumtion, kan relateras till andra former av miljöåtgärder 

och fyra olika typer av miljöaktivister kunde identifieras. Gilg m.fl. anser att varje åtgärd för 

hållbarhet och hållbar livsstil kommer att vara en gradvis process och det måste ses mot en 

bakgrund av en helhetsutveckling mot nya livsstilar. Studien visade tydligt på specifika 

demografiska grupper med särskilda beteende egenskaper och attityder, ägnar sig åt ett 

varierat sätt i hållbarhetsaspekter.33 

 

																																																								
32 Kim, A. K.(2012). ”Determinants of Tourist Behaviour in Coastal Environmental Protection”. Tourism 
Geographies. Sid. 26-46 
33 Gilg, A. Barr, S. och Ford, N.(2005). ”Green consumption or sustainable lifestyles? Identifying the sustainable 
consumer”. Futures. Sid. 481-503 
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4.2 Turistens erfarenheter och val av destination   
Destinationens image definieras genom en individs egna samlade uppfattningar om en viss 

destination. Imagen har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna som påverkar turistens 

val av resmål och avsikten för framtida beteenden. WooMi Phillips, Kara Wolfe, Nancy 

Hodur & Larry Leistritz menar att destinationsutvecklare förstår fördelarna med turism och 

därmed också vikten av att studera besökarnas avsikter. I deras artikel ”Tourist Word of 

Mouth and Revisit Intentions to Rural Tourism Destinations: a Case of North Dakota, USA” 

undersökte de besökares uppfattning av destinationens image, värde och tillfredställelse och 

dessa variabler i relation med framtida beteende, med särskild inriktning på avsikten att 

återvända och lämna rekommendationer till andra. Phillips m.fl. kom fram till att imagen 

direkt påverkar besökarnas uppfattning av destinationens värde och deras avsikt att återvända. 

Indirekt påverkas besökarna av tillfredställelsen och rekommendationerna från andra. Det 

övergripande resultatet visar att en positiv image av en destination är viktig för att locka 

återkommande besökare.34 

 

Artikeln ”Sequential choice behaviour: Going on vacation and type of destination” som är 

skriven av Juan L. Nicolau och Francisco J. Más, handlar om hur turisten väljer vilken typ av 

destination hen vill åka till. Inkomsten påverkar vart turisten reser men det gör även 

motivationen. Syftet med studien är att testa olika processer av vilken typ av destination som 

väljs och hur: med självständiga beslut, med omslutande eller med icke-självständiga beslut. 

Metoden som användes var att uppskatta och jämföra följande modeller, där det första steget 

är beslutet om att resa på semester men även där finns det två separata två-stegsmodeller. 

Dessa inkluderar 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 nå målen med denna undersökning 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 

följande 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”.35  

 

																																																								
34 Phillips, W.J. Wolfe, K. Hodur, N. Leistritz, F.L.(2011). ”Tourist Word of Mouth and Revisit Intentions to 
Rural Tourism Destinations: a Case of North Dakota, USA”. International Journal of Tourism Research. Sid.93-
94 
35 Nicolau, J, L. & Más, F, J.(2008). ”Sequential choice behavoiur: Going on vacation and type of destination”. 
Tourism Management. Sid.1023-1033 
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Sammanfattningsvis kan sägas att turistens val av destination är en komplex process som kan 

delas upp i olika faser. Vilka är: 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 omslutande icke 

självständigt beslut.36 

 

Deborah Kerstetter och Mi-Hea Cho har skrivit artikeln ”Prior knowledge, credibility and 

information search” där syftet med studien var att bedöma förhållandet mellan förkunskaper, 

källkritik och informationssökningsbeteende. Det specifika målet var att avgöra om 

förkunskap är en flerdimensionell konstruktion samt att dokumentera hur detta påverkar 

individernas sökbeteende vad gäller information, bedöma den kombinerande effekten av detta 

och trovärdigheten bland källor som används för att söka information på. Resultatet visar på 

att förkunskaper kan vara en flerdimensionell konstruktion, att det adresserade kan vara 

oberoende av vad det påverkar individens sökande efter semesterinformation samt att 

källkritik är den starkaste prediktorn för den typ av informationskälla som används. Dessa 

resultat utmanar traditionellt tänkande om faktorer som påverkar turisters beteende inom 

informationssökning, särskilt inom ramen för en tillflyktsbaserade semester.37  

 

Författarna menade att turister går igenom en fem-stegsprocess för att få fram den 

informationen de söker. Dessa är allmänna beslut, inhämtande, beslutsfattande, semester 

aktiviteter samt tillfredsställande och klagomål. Författarna presenterar även en alternativ 

process som enbart är på tre-steg som kan användas. Denna process innehåller delar som 

behovet av semesterresor, informationssökning för en destination och därmed valet av den 

samt utvärdering av alternativ destinationsrelaterade val. Resultatet av denna studie ger 

belägg för att förkunskaper påverkar sökandet efter semesterinformation när adressen för 

platsen är oberoende och att trovärdigheten av turistens informationskälla är den starkaste 

använda prediktorn.38 

 

Ercan Siarakaya och Arch G. Woodside har skrivit artikeln ”Building and testing theories of 

decision making by travellers”. Studien beskriver trender i utvecklingen av resenärens val av 

destinationer. Tillsammans med att undersöka beslutsförslag från litteraturen tar texten upp 
																																																								
36 Nicolau, J, L. & Más, F, J.(2008). ”Sequential choice behavoiur: Going on vacation and type of destination”. 
Tourism Management. Sid.1023-1033 
37 Kerstetter, D & Cho, M-H.(2004). ”Prior knowledge, credibility and information search”. Annals of Tourism 
Research. Sid. 961-979 
38 Kerstetter, D & Cho, M-H.(2004). ”Prior knowledge, credibility and information search”. Annals of Tourism 
Research. Sid. 961-979 
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viktiga frågor som behöver upplösas för att göra framsteg i att förstå, beskriva och förutsäga 

turistbeslutsfattandet. Fördelen detta arbete ger är uppenbart när det gäller marknadsföringen, 

eftersom mycket av litteraturen bygger på texter från 1950-talet. Forskarna går igenom och 

integrerar begripliga och empiriska arbeten som har rapporterats inom turistlitteratur. Denna 

integration bidrar till att identifiera styrkor, begränsningar och kunskapsluckor inom just 

turistlitteraturen.39  

 

Siarakaya och Woodside påpekar att databehandlingsteorin är centralt inom alla 

konsumentbeteendemodeller. Enligt denna modell finns det fem steg inom beslutsprocessen. 

Dessa steg är: erkännande av problem, informationssökning, alternativ utvärdering och urval, 

val för utlopp och inköp samt efter inköpsprocessen. Teoretiker inom konsumentbeteendet 

tror att psykologiska mekanismer styrker varje etapp. Analysen av turistens tillvägagångssätt 

för att besluta om resmål som ofta fokuserar på citerade modeller som används inom 

turismforskningen. En analys av de grundläggande modellerna av beslut inom resor visar att 

dessa modeller var framgångsrika i att ge en inblick i en särskild karaktär i turistens 

inköpsbeteende. Det har föreslagits att det finns en fem-fasmodell för friluftslivserfarenheter 

för att beskriva semesterupplevelser. Fem-stegsmodellen involverade modellering inom 

beslutsprocesser av resenärer från ett makroperspektiv där förväntningsfasen var början. Det 

följdes av resor till faktiska platser som de bara hade sett på internet innan, upplevelser och 

aktiviteter på plats, resan tillbaka och som slutade med minnen och erfarenheter. Hypoteserna 

i undersökningen testade hur marknadsföringen av destinationen påverkar turisternas val av 

att vilja besöka destinationen.40 

 

Artikeln ”The effect of prior experience on vacation behavior” är skriven av Xinran Y. Lehto, 

Joseph T. O´Leary och Alastair M. Morrison. Studien handlar om hur involverade 

konsumentteorierna är och beskriver upprepade besöksfenomen samt att tidigare erfarenheter 

påverkar turistens semesterbeteende. Syftet med studien var att empiriskt undersöka 

förhållandet mellan semesterbeteendet och tidigare erfarenheter av en destination med hjälp 

av uppgifter från den årliga ”In-Flight Survey of International Air travelers”, som 

genomfördes av den amerikanska turistindustrin. Resultatet från den undersökningen visade 

att om turisterna delade med sig av sina erfarenheter, kommer det att leda till att fler kommer 
																																																								
39 Sirakaya, E & Woodside, A.G.(2004). ”Building and testing theories of decision making by travellers”. 
Tourism Management. Sid. 815-830 
40 Sirakaya, E & Woodside, A.G.(2004). ”Building and testing theories of decision making by travellers”. 
Tourism Management. Sid. 815-830 
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resa till destinationen. I denna studie har fyra aspekter av engagemang med en destination 

beaktats: den första aspekten kan definieras som tidigare erfarenheter som exempelvis 

riskmedvetenhet innan resans aktiviteter genomförs är riktade mot att minska psykiska, 

fysiska och finansiella risker. Andra aspekter är aktivitetsmedverkan, aktivitetsdeltagande och 

attraktionens besöksmönster samt ekonomiskt utnyttjande av engagemangsegenskaper. Denna 

studie fokuserade på påverkan av en turistens tidigare erfarenheter med en destination på 

aktuella resebeteenden. Resultaten stöds till stor del av jakande svar, som tidigare erfarenheter 

påverkat semesterbeteende för två av de tre deltagande konstruktionerna: 

aktivitetsengagemang och ekonomiska engagemang.41 

 

5. Metod och material 
I detta kapitel kommer vi att redogöra vårt val samt utförande av metod.  

 

5.1 Val av metod 
För att få fram den information vi behöver till vår studie har vi valt att dela ut enkäter för att 

få svar om turisternas beteende och medvetenhet ur ett miljöperspektiv på Isla de Holbox. När 

vi anlände till ön och under de två första dagarna ville vi få en uppfattning om platsen. Vi 

började därför den tredje dagen med att dela ut enkäter slumpmässigt till engelsktalande 

turister som var villiga att delta i vår studie. Vi fick ett ”naturligt urval”, då vi slumpmässigt 

valde ut respondenter på strandområdet och fick där efter fråga om personen i fråga kunde 

tala engelska. Totalt 50 av 50 enkäter blev besvarade och det var enbart två turister som inte 

ville delta, på grund av att enkäten var på engelska och för att det inte fanns något intresse för 

studien. Vi delade ut enkäterna under perioden 23 mars – 30 mars 2016.  

 

Vårt val av metod ingår i både kvantitativ- och kvalitativ forskning då vi valde att använda 

oss av en enkät med både öppna och slutna frågor. Skillnaden mellan kvalitativa och 

kvantitativa metoder är enkelt uttryckt att kvantitativa metoder handlar om sådant som går att 

beskriva med siffror jämfört med kvalitativa metoder som är ett sätt att tolka.42 En del studier 

har ibland en fördel att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder, speciellt om 
																																																								
41 Lehto, X.Y. O´Leary, J.T & Morrison. A.M.(2004). ”The effect of prior experience on vacation behavior”. 
Annals of Tourism Research. Sid. 801-816  
42 Eliasson, A.(2013). Kvantitativ metod från början. Upplaga 3:1. Studentlitteratur AB: Lund. Sid. 21, Nylén, 
U. (2005). Att presentera kvalitativ data. Upplaga 1:2. Liber AB: Malmö. Sid.10-12 
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undersökningen är omfattande. Om respondenternas svar inte stämmer överens med 

iakttagelserna, kan det leda till frågan om vilken av metoderna ger det mest sanningsenliga 

svaret. Kvalitativa metoder kan skapa uppgifter som även går att analyserna med metoder som 

är kvantitativa. På så vis går det att använda enkla kvantitativa analyser i en studie, även om 

tyngdpunkten ligger på kvalitativa metoder.43 

 

5.2 Urval 
Vi hade enbart med oss 50 enkäter, då vi hade skrivit ut dem innan vi reste till Isla de Holbox. 

Innan avresa visste vi att ön var liten, där av hade vi ett mål att få minst 40 svar, för att 

gardera oss mot eventuella bortfall. Under vistelsen hade vi ingen tillgång till skrivare, så 

därför kunde vi inte öka antalet enkäter. Enligt Trost går det inte samla in all data från alla de 

personer som finns i en population som forskaren har bestämt sig för att undersöka. Han 

menar att det skulle bli allt för dyrt och komplicerat, då det skulle behövas skickas ut enkäter 

till flera miljoner människor. Därför är det klokt att göra ett urval av populationen eller 

turisterna. Han menar att de respondenter som är utvalda representerar en del av turisterna, 

vilket kan ses som ett urval av populationen i miniatyr.44  I vårt fall är turisterna på Isla de 

Holbox populationen men vi gör ett urval av dessa turister vilket kan ses som en miniatyr 

eftersom vi inte delar ut enkäter till alla. En undersökning kräver att ett urval av de som 

tillfrågas svarar på ett antal frågor som tidigare har fastställts som relevanta för den forskning 

som ska utföras. 45 Genom att använda samma frågor till alla respondenter får vi svar som kan 

jämföras mellan dessa. 

 

5.3 Enkäter 
Enkäter kan delas upp och består då av fem olika delar. Den första delen är en 

informationsdel, där förklaras vad formuläret handlar om och vad själva syftet med studien är. 

Informationsdelen förklarar även varför det är viktigt att respondenten svarar på formuläret 

samt att skriva cirka hur lång tid det tar att besvara den. En beskrivande titel på en enkät kan 

hjälpa respondenten att snabbare förstå vad det handlar om, en simpel logo kan tillföra en 

känsla av professionalism. De flesta enkäter presenterar sedan några relativt lätta frågor att 

																																																								
43 Eliasson, A.(2013). Kvantitativ metod från början. Sid. 30-31 
44 Trost,J.(2012). Enkätboken. Upplaga 4:1. Studentlitteratur AB: Lund. Sid. 29 
45 Finn, M. Elliot-White, M & Walton, M.(2000). Tourism & Leisure Research Methods. Pearson Education 
Limited, England. Sid. 4 
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svara på för att få respondenten på ”rätt humör” för att fortsätta svara. Dessa frågor ska 

generellt inte vara svåra att svara på, kontroversiella eller för personliga. De frågor som 

öppnar en enkät kan fungera som ett alster så som att fastställa huruvida respondenten 

uppfyller de kriterier och krav som de som har gjort formuläret har ställt.46  

 

Efter de inledande frågorna är det sedan lättare att flyta in i själva kärnan av enkäten, eller 

som författaren Brunt kallar för ”crux questions” som på svenska blir crux frågor. Med dessa 

frågor menas att det är nu de frågor kommer som är grundläggande för studien som ska göras. 

Slutligen kan, om så behövs, ställas frågor som är mer av det personliga slaget så som kön, 

ålder, utbildning och inkomst. Då det finns en tendens bland forskare att ha med frågor som 

inte är relevanta, gäller det att vara säker på att de personliga frågorna som ställs är relevanta 

för studien. En enkät avslutas med en kort ”tack för hjälpen” text där det även är en kort 

sammanfattning av vad som ska göras med enkäten och varför det görs. Utöver den 

övergripande strukturen av frågorna så ska forskarna vara uppmärksamma på flödet de 

kommer i. Det som många anser som det viktigaste är att det ska hållas kort. Långa enkäter 

tenderar att inte få lika många svar som de som är av det kortare slaget, det bör inte ta längre 

tid än cirka 30 minuter.47 Genomsnitt tog det cirka 15-20 minuter för våra respondenter att 

besvara enkäten.  

 

Det finns två grundläggande format av frågor: en sluten och en öppen. Vi kommer att använda 

oss av både slutna och öppna frågor. Med slutna frågor får respondenten svarsalternativ som 

exempelvis ja och nej. Dessa är populära hos undersökare för att det ger ett samstämmigt svar 

från de respondenterna, vilket underlättar forskarens insamling av data. Det får inte vara för 

många svarsalternativ, detta kan leda till förvirring och/eller irritation hos respondenterna. 

Enligt Smith ska det inte finna fler än fem svarsalternativ. För oss var det positivt att 

respondenterna gav ett konkret svar men det blev även negativt då det uppstod frågor hos oss 

som vi i efterhand önskade att vi hade ställt direkt. Slutna frågor är omtyckta hos respondenter 

för att det blir lättare att besvara, eftersom de inte behöver skriva någonting själva utan svaren 

finns redan och det räcker med att sätta ett kryss i en ruta.48  

 

																																																								
46 Smith, S.L.J.(2010). Practical Tourism Research. CABI Head Office: UK. Sid. 65-66 
47 Smith, S.L.J.(2010). Practical Tourism Research. CABI Head Office: UK Sid. 65-66 
48 Smith, S.L.J.(2010). Practical Tourism Research. CABI Head Office: UK Sid. 63-65 
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Frågorna ska helst vara formulerade så att den svarande kan fylla i ett alternativ, som 

exempelvis ålder och kön. Det andra alternativet är öppna frågor, vilket innebär att frågorna 

bjuder in respondenterna att själva formulera svar på frågorna. Det finns alternativ men 

respondenten själv utvecklar sina svar utifrån frågan. Genom öppna frågor kan svaren bli mer 

spontana och öka förståelsen för respondentens svar och därmed främja den rapport som ska 

skrivas. En öppen fråga kan kombineras med en sluten fråga, exempelvis kan en ja-och nej 

fråga följas av en varför-fråga. Det finns även nackdelar med öppna frågor, det tar längre tid 

att svara och det blir en börda för respondenterna eftersom de måste anstränga sig mer för att 

svara på dessa frågor än vad de behöver göra på ett slutet formulär. Öppna frågor i en enkät 

kan också vara komplicerade att analysera empiriskt.49 

 

Till viss del kommer vi att följa strukturen som nämns här ovanför men inte till punkt och 

pricka. Enkäten inleddes med en förklaring om syftet med studien och vilka vi är och hur 

respondenten kan komma i kontakt med oss. Informationen följdes av en del som kan 

betraktas som Generell information, där fyllde respondenten i ålder, kön, utbildning etc. för 

att vi skulle kunna undersöka exempelvis hur många män i åldern 50-59 år som är noga med 

att plocka upp skräp efter sig på stranden. Därefter bestod enkäten av både slutna och öppna 

frågor och i vissa fall har vi kombinerat båda, för att respondenterna ska få möjlighet att 

utveckla sina svar. Vi vill också ha öppna frågor för att få svar som vi kan analysera djupare i 

vårt resultat.  

 

5.4 Etiska principer 
Etiska frågor berör frivillighet, integritet, anonymitet och konfidentialitet för de som är direkt 

inblandade i forskningen. Det finns etiska principer som gäller för svensk forskning. En 

princip är informationskravet som innebär att forskaren ska informera de personer som blir 

berörda och aktuella i undersökningens syfte. De som deltar frivilligt i undersökningen ska 

veta att de har rätt att hoppa av om de så vill. Deltagarna eller respondenterna, ska få reda på 

vilka moment som ingår i undersökningen. I vårt fall är det viktigt att vi informerar turisterna 

om vår studie och att deras berättelser kommer vara anonyma. Vi måste också informera dem 

att studien kommer att publiceras och finnas att hitta i en databas. En annan princip som vi 

måste följa är samtyckeskravet. Det menas med att våra respondenter har rätten att bestämma 

över sin medverkan. Vi kommer inte att dela ut enkäter till minderåriga, så därför krävs ingen 

																																																								
49 Smith, S.L.J.(2010). Practical Tourism Research. CABI Head Office: UK Sid. 63-65 
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vårdnadshavares godkännande. Den tredje principen är konfidentialitetskravet och det betyder 

att de uppgifter som samlas in genom enkäter som ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Det menas med att personliga uppgifter ska förvaras på ett sätt så att 

obehöriga inte kan nå dem. Den sista principen är nyttjandekravet50 och det innebär att de 

uppgifter och material som vi samlar in från enskilda personer får endast användas för 

studiens ändamål. 

 

5.5 Reliabilitet och Validitet  
Reliabilitet och validitet är ett vanligt sätt att diskutera kvalitet på inom vetenskapliga 

sammanhang. För att på ett sätt förklara reliabilitet kan det sägas att det är för att avse om ett 

forskningsresultat är upprepningsbart eller inte. Om mätningen är reliabel, som med ett annat 

ord kan förklaras som pålitlig, det vill sägas kan någon annan göra samma undersökning igen 

och få fram samma resultat. Validitet däremot kan förklaras som att undersöker vi verkligen 

det som vi vill undersöka. Har det vi lyckats mäta verkligen mätt det som vi ville mäta. Det 

kan därför finnas en hög reliabilitet utan att det finns en hög validiteten.51  

 

6. Teoretiskt ramverk  
I detta kapitel kommer vi att beskriva olika begrepp som är centrala för vår studie.  

 

6.1 Miljömedvetenhet  
I denna uppsats är det turisternas miljömedvetenhet som ligger i fokus och därför kommer vi 

att belysa begreppen ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. Turismen kan generera 

konsekvenser som är ekologiska, ekonomiska och sociala för det landet.52 Hållbar turism 

innebär en viktig del av planeringen för bevarandet av natur- och kulturresurser. Denna form 

av planering inom hållbar turism lägger ofta en stor vikt på den kollektiva trafiken, aktiviteter 

som inte lämnar några spår, förnybara resurser samt samhällsutveckling.53 

 

																																																								
50 Bryman, A.(2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 2. Liber AB. Sid. 131-132 
51 Alvehus, J.(2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Liber AB: Stockholm. Sid. 122 
52 Bohlin, M. & Elbe, J.(2007). Utveckla turistdestinationer – Ett svenskt perspektiv. Liber AB: Malmö. Sid. 77. 
53 Lew, A. A, Hall, C. M and Timothy, D. J.(2008). World Geography of Travel and Tourism – a regional 
approach. Elsevier Inc. Sid. 21 
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Den ekonomiska hållbarheten innebär att lokalbefolkningen på en destination blir tvingade att 

konkurrera om markerna med företag som vill utveckla turismen på plats. Men 

turisminvesteringar kan naturligtvis gynna lokalbefolkningen genom förbättrade 

infrastrukturer, tjänster och sysselsättningspotential. Många utvecklingsländer är beroende av 

turismen, det gäller även säsongbetonade turistorter.54 Den sociala hållbarheten handlar om 

effekterna på människor i värdsamhället, deras direkta och indirekta föreningar med 

turisterna. Några av dessa sociokulturella effekter av turism är språk och religion. Det menas 

med att turismen kan skapa ett utbud som kan bygga på turistens språk och kultur.55  

 

Miljökvalitén runt om i världen kan försämras på grund av turismutvecklingen.  

På grund av effekterna av massturism, har det lett till en allmän insikt om att naturen inte är 

en obegränsad resurs samt ökad medvetenhet om den mänskliga påverkan på miljön.   

Den ökande medvetenheten har utvecklat mer miljökänsliga former av turism så som 

djurlivbaserad turism och ekoturism. För som destinationer har miljöeffekterna av turism lett 

till ett direkt hot mot industrin, eftersom framgången i att locka turister leder till negativa 

effekter på intresset för miljön.56 

 

6.2 Miljövänligt beteende  
Miljövänligt turistbeteende uppstår när en individ strävar efter att minimera sina egna 

skadliga effekter på den naturliga miljön och i övrigt bidra till miljöskydd. Ett exempel är att 

miljövänliga turister är beredda att betala mer för miljövänliga hotell och engagera sig i 

vatten/energisparande, avfallsminskning och återvinning. För att försöka förstå hur 

miljövänligt beteende kan uppmuntras, har forskare under de senaste fyrtio åren utforskat 

användare av miljöåtgärder. I turismsammanhang har miljöforskning fokuserat på rollen av 

värderingar, attityder, övertygelser och normer för att forma miljövänligt beteende, även så 

kallat grönt beteende.57 

 

”Miljöansvarigt beteende” sägs uppstå när en individ strävar efter att minimera effekterna av 

sina egna handlingar både på den naturliga och byggda miljön. Många teoretiska modeller av 

																																																								
54 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 395-396 
55 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 406, 
411-412 
56 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 423 
57 Kvasova, O.(2015). ”Big Five personality traits as antecedents of eco-friendly tourist behavior”. Personality 
and individual differences. Sid. 111-112 
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miljöbeteende har utvecklats för att förstå hur en persons beteende påverkas av olika 

situationer och faktorer. Människors inställning till miljön har ansetts vara en av de mest 

inflytelserika faktorerna i att förutsäga miljömässigt ansvarfullt beteende. I andra studier 

framkommer det även att människors miljöhänsyn och miljövänligt beteende påverkas 

avsevärt av deras olika liv.58 

 

Gilg m.fl. studie visar att sociodemografiska faktorer påverkar turistens miljömedvetenhet och 

beteende. Det finns stereotypa uppfattningar, att gröna konsumenter är unga, välutbildade, 

liberala och rika. De menar att det finns studier som undersökt effekterna av ålder, kön, 

utbildning och politiska sympatier som påverkar grön konsumtion. Sådan forskning tyder på 

att äldre åldersgrupper, som är kvinnor, välutbildade, har en god inkomst och är politiskt 

liberala är mer benägna att engagera sig i grön konsumtion.59  

 

Ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet hänvisas till följande val för att minska 

miljöpåverkan. Inom den ekonomiska och sociala hållbarheten ingår det att turisten ska köpa 

och spendera sina pengar hos den lokala företagaren på destinationen. Nedanför nämns de 

ekologiska valen som en turist kan välja både under sin semester men även hemma: 60  

 

Ø Köpa ekologiska produkter 

Ø Köpa närproducerad livsmedel 

Ø Inköp av rättvisemärkta produkter  

Ø Minska vattenkonsumtionen 

Ø Inköp från en lokal butik 

Ø Använda en medtagen kasse, istället för plastkasse från butik 

Ø Använda energieffektiva apparater och lågenergilampor för sparande av energi.  

Ø Sortera avfall 61  

 

De aspekter som nämns ovan finns även med hos organisationens “Schyst resande” tipslista, 

för att som turist ska kunna resa så schyst och hållbart som möjligt. Schyst resande är en 
																																																								
58 Kim, A. K.(2012). ”Determinants of Tourist Behaviour in Coastal Environmental Protection”. Tourism 
Geographies. Sid. 26-46 
59 Gilg, A. Barr, S. och Ford, N.(2005). ”Green consumption or sustainable lifestyles? Identifying the sustainable 
consumer”. Futures. Sid. 484. 
60 Gilg, A. Barr, S. och Ford, N.(2005).”Green consumption or sustainable lifestyles? Identifying the sustainable 
consumer”. Futures. Sid. 484 
61 Gilg, A. Barr, S. och Ford, N.(2005).”Green consumption or sustainable lifestyles? Identifying the sustainable 
consumer”. Futures. Sid. 484 
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ideell organisation som på sin hemsida har skrivit fram tips för att som turist kunna resa så 

schyst och hållbart som möjligt. De nämner att på en destination ska turisten våga ställa krav 

på researrangören eller på resebyrån där bokningen gjorts. Att resandet ska anpassas för att 

utsläppen ska bli lägre, exempelvis att resan med flygplan ska vara mer sällan och att som 

turist stanna borta längre, att resan går med direktflyg och genom det undviker 

mellanlandningar där det blir en del starter och landningar.62  

 

Schyst resande likt Gilg m.fl. resonerar även att turister helst ska gynna det lokala på en 

destination, vilket menas med att turisten handlar lokalproducerad dryck och mat men även att 

det är de lokala restaurangerna som väljs. De rekommenderar även att lämna dricks till 

exempelvis hotellstädaren samt att inte pruta för mycket vid inköp av souvenirer. Turisten ska 

ha i åtanke att försäljaren står där för att tjäna pengar till sig själv samt sin familj. Sparande på 

vatten och på el är en annan del som Schyst resande tar upp som ett av sina tips, att turisten 

ska tänka på att vatten- och elförbrukningen kan drabba den lokala befolkningen eftersom 

energi sägs vara en lyxvara i utvecklingsländer. För att ge 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. Den kanske viktigaste punkten 

som Schyst resande nämner är den om att som turist så ska det visas respekt både till de 

människor som bor på destinationen men även mot den lokala kulturen samt landets 

värderingar.63 

 

Vi kommer i vår empiri att analysera våra respondenters miljömedvetenhet och miljövänliga 

beteende utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. I analysen kommer vi även att 

belysa sociodemografiska faktorer så som ålder, kön och utbildning.  
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63 Schyst resande.(2015). Folder: Tipslista 
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7. Resultat 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vårt empiriska material som vi har fått ifrån vår 

enkätundersökning. Enkäten var uppdelad med både kvantitativa- och kvalitativa frågor och 

därför kommer vi analysera resultatet i två delar. Efter varje visad tabell kommer vi att 

analysera resultatet.  

 

7.1 Kvantitativ analys av enkäter 
I denna del kommer vi att redogöra för det kvantitativa resultatet av enkäten. Vi har delat ut 

50 enkäter slumpmässigt och fick svar på samtliga, det blir en svarsfrekvens på 100 procent. 

Det var 29 kvinnor och 21 män som svarade på enkäten. I den första delen av enkäten fick 

våra respondenter svara på generella frågor som ålder, kön, nationalitet, civilstatus, 

utbildningsnivå, sysselsättning samt yrke. Totalt är 31 av 50 högutbildade (högskolexamen 

eller högre) och 19 av 50 har grundskola eller gymnasieutbildning. På frågan ”Sysselsättning” 

är 30 av 50 är anställda, 14 är egen företagare, sex är studenter och två är pensionärer, två 

respondenter svarade att de är både anställda och egen företagare.  

 

Nedan följer två figurer där vi förklarar fördelning på ålder och kön samt vilken nationalitet 

respondenterna tillhör.  

 

  Turisternas ålder och kön 

 
Tabell 1. Redovisar kön och ålder respondenterna har. Medeltal för män var på 43,1 och för kvinnor 38,4. 
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Turisternas nationalitet 

 
Tabell 2. Redovisar vilken nationalitet respondenterna har och antal.   
 

På första frågan ”Hur ofta reser du på semester utomlands?” svarade majoriteten bland både 

kvinnor och män att de reser utomlands minst fyra eller fler gånger per år. Totalt reste 19 

respondenter fyra eller fler ggr/år, 13 respondenter valde att resa utomlands tre ggr/år, 18 

respondenter valde att resa en till två ggr/år. En kvinnlig respondent diskuterade med oss om 

att hon reste mycket när hon var liten eftersom hennes mamma var i resebranschen, vilket har 

skapat en vana hos henne att resa minst fyra ggr/år.  

 

Den andra frågan i enkäten var ”Hur bokade du din senaste semesterresa utomlands?” 

Överlag så bokar både kvinnor och män sina utlandsresor online. Men vi ser en markant 

skillnad när det kommer till kvinnorna att det är fler som bokar sina resor online än hos en 

resebyrå. 32 svarade att de bokade sin resa online och 21 svarade att de bokade sin resa hos en 

resebyrå. Dessa turister kan definieras som den ”äventyrliga” vilket menas med att resenären 

bokar sin resa självständigt. Som tidigare nämnt har turisterna blivit mer medvetna, erfarna, 

kräsna och krävande i relation till deras erfarenheter inom semester. Det menas med att den 

moderna turisten är mer villig att boka sin resa själv än via en resebyrå. 

 

”Vilken typ av logi bokade du under din senaste utlandssemester?” är den tredje frågan i 

enkätundersökningen. Vid val av logi var All Inclusive jämnt bland både kvinnor och män. 

Överlag bokade respondenterna hotell för sin senaste utlandssemester, majoriteten av de som 
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svarade på enkäten var det 37 av 50 som hade kryssat i hotell. Det var totalt bara fem som 

svarade att de hade bokat ett Bed & Breakfast. Det ska nämnas att det bara var totalt nio som 

hade bokat All Inclusive på sin senaste semester utomlands. Av tidigare semestererfarenheter 

har vi observerat att turister som bor på All Inclusive hotell är mer ”låsta” till området och har 

förmodligen inte samma möjligheter att gynna den lokala ekonomin. Detta kan tolkas som 

icke ekonomiskt hållbart för den lokala ekonomin på destinationen. De flesta turister vill boka 

billiga hotell men det är främst resmålet som attraherar dem. Valen hos turisterna har 

förändrats under senare år, nu kräver de mer en individualiserad ”kvalitetsprodukt”.    

 

Fjärde frågan på enkäten lyder ”Hur fick du information om Isla de Holbox?”. Totalt var det 

23 respondenter som fick information om Isla de Holbox från sina familjer/vänner. Det fanns 

dock en skillnad mellan kvinnors och männens svar då flest kvinnor hade kryssat i 

familj/vänner medan männen istället hade kryssat i Internet. Sedan fick respondenterna 

informationen i följande ordning, internet, broschyrer, sociala medier samt annat(resebyrå, 

reportage i en tidning, bodde nära ön, resemagasin). Turisterna fick främst informationen från 

sin familj/vänner vilket även kallas för Word-of-Mouth. Det menas med att informationen 

främst sprids vidare muntligt mellan personer och det kan påverka turistens val av destination.  
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Turisternas val ur ett miljöperspektiv 

 
Tabell 3. Sammanfattning av svaren på fråga 7, ”Hur stor roll spelar miljöaspekten in i valet när du köper 
följande produkter/tjänster?”.  
 

Miljöaspekten spelar mycket stor roll i valet av destination hos respondenterna. Turisten ska 

våga ställa krav på researrangören eller på resebyrån där bokningen gjorts, troligtvis tänker 

turisten på helheten inom hållbar utveckling. Respondenterna ansåg att inköp av mat spelar en 

relativt stor roll inom miljöaspekten. Detta kan tolkas som ekonomiskt hållbart då inköp/val 

av ekologiska produkter är ett agerande som minskar påverkan på miljön. Den tjänst som 

respondenterna anser att miljöaspekten spelar minst roll i är elektronik. Att använda 

energieffektiva apparater och lågenergilampor är ett annat sätt som kan minska påverkan på 

miljön. Ett annat val som respondenterna anser att miljöaspekten spelar minst roll i är valet av 

transport. En annan produkt som spelar relativt mycket roll för respondenterna är valet av 

kläder. För att minska miljöpåverkan bör allmänheten köpa rättvisemärkta produkter, vilket 

respondenterna anser spelar en liten roll i deras vardag. Alla dessa val ingår i den ekologiska 

och ekonomiska hållbarheten och detta visar på att turisterna på ön har ett miljömedvetet 

beteende inom olika produkter/tjänster.  
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Faktorer som påverkar turisternas val av resmål 

 
Tabell 4. Sammanfattning av svaren på fråga 10, ”Hur viktiga är följande faktorer för dig vid valet av ett 
resmål?” Påstående 1: Det går snabbt att ta sig till resmålet, Påstående 2: Att transporten är miljövänlig till 
resmålet, Påstående 3: Att resan är så billig som möjligt, Påstående 4: Att hotellet är miljömärkt, Påstående 5: 
Att arrangören arbetar med hållbarhetsfrågor, Påstående 6: Att resa med All Inclusive, Påstående 7: Att all 
information är på sitt språk, Påstående 8: Att guidning/aktiviteter är på sitt språk 
 

I enkäten fick respondenterna svara på frågan vilka faktorer som är viktiga för dem vid val av 

ett resmål. Respondenterna fick svara på olika påståenden som de skulle svara på genom att 

kryssa i vilken grad av betydelse påståendena hade för dem. Påstående 2, 4 och 5 ingår i den 

ekologiska hållbarhetsaspekten och respondenterna anser att dessa påståenden, att transporten 

är miljövänlig till resmålet, att hotellet är miljömärkt samt att arrangören arbetar med 

hållbarhetsfrågor har liten betydelse vid val av deras resmål. Utifrån förgående uppgifter kan 

det tolkas att de inte är miljömedvetna turister inom dessa påståenden, då hållbar turism 

innebär samhällsutveckling, förnybara resurser samt att resa med kollektiv trafik. En grön 

turist är när personen är villig till att betala mer för ett miljövänligt hotell vilket dessa 

respondenter inte är villiga till att göra. Utifrån svaren på påstående 2, 4, och 5 kan det utläsas 

att respondenterna inte har ett miljövänligt beteende inom ekologisk hållbarhet.  

 

Följande påståenden, det går snabbt att ta sig till resmålet, att resan är så billig som möjligt, 

att resa med All Inclusive, att all information/guidning är på sitt språk ingår i den sociala och 

ekonomiska hållbarhetsaspekten. Det kan tolkas som att respondenterna inte kräver att 

lokalbefolkningen lär sig deras språk för att tillfredsställa deras behov. Inom dessa påståenden 

är respondenterna relativt miljövänliga. Detta på grund av att det är hållbart att gynna det 
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lokala som till exempelvis lokala guider samt att resan inte behöver vara med All Inclusive. 

Om en turist bor på ett hotell som har All Inclusive kan det finnas en risk att turisten inte går 

utanför hotellets område, vilket kan påverka den lokala handeln på destinationen. Detta kan i 

sin tur leda till ekonomisk och social ohållbarhet för destinationen. Respondenterna visar sig 

ha ett miljövänligt beteende inom dessa faktorer vid val av ett resmål.  

 

Turisternas val på semestern 

 
Tabell 5. Sammanfattning av svaren på fråga 11 ”Vilka av dessa påståenden stämmer överens med valen du gör 
när du är på semester?”. Påstående 1: Jag plockar upp skräp efter mig, Påstående 2: Jag väljer 
ekologiska/rättvisemärkta produkter, Påstående 3: Jag väljer aktiviteter som inte skadar miljön, Påstående 4: Jag 
är noga med att inte förbruka för mycket vatten, Påstående 5: Jag väljer lokal kollektivtrafik när jag reser på 
plats, Påstående 6: Jag köper lokalproducerade produkter.  
 

I enkäten tillfrågades respondenterna vilka aktiva miljöval de gjorde på sin semester. Deras 

svar visar att de flesta plockar upp skräp efter sig när de är på semester, vilket är en del av 

ekologisk hållbarhet då de inte vill lämna spår efter sig. Respondenterna beter sig även 

miljövänligt vid deras val som omfattar att de väljer aktiviteter som inte skadar miljön, vilket 

kan ge effekter på massturismen, samt att de köper lokalproducerade produkter. 

Respondenterna visar en ökad medvetenhet om den ökande påverkan på miljön vilket kan 

tolkas som ekoturism eller djurlivsbaserad turism. Som tidigare nämnt hänger miljö och 

turism ihop, vilket menas med att utan en attraktiv miljö kan turismen inte lyckas men det kan 

även få motsatt effekt, att miljövård hamnar i riskzonen. I den mån turisten kan påverka 

miljön på ett positivt sätt är genom att köpa närproducerade livsmedel men även att handla i 

den lokala butiken och äta på den lokala restaurangen. Alla dessa val är inom de sociala, 

ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekterna, då respondenterna vill gynna den lokala 
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ekonomin på destinationen samt skapa ett socialt samspel med lokalbefolkningen. Detta 

åtagande gör respondenterna ofta på sin semester, vilket tyder på ett miljövänligt och ett 

miljömedvetet beteende.  

 

Vid deras val inom påståenden 2, 4 och 5 har respondenterna inte ett miljövänligt beteende. 

För att få en minskad miljöpåverkan bör turisten välja rättvisemärkta produkter, vilket 

tabellen ovan visar att respondenterna sällan gör. Även om majoriteten svarar att de tänker på 

det ofta eller ibland, så är det bara en liten del som alltid tänker på vattenförbrukningen under 

sin semester vilket visar icke miljövänligt beteende och det är inte ekologiskt hållbart samt 

negativt för miljön. För att påverka miljön så lite som möjligt bör turisten spara på vattnet i 

den mån som går under sin semester. En svensk kvinnlig respondent som samtalade med oss 

gav ett exempel över att det är skillnad på konsumtionen av vattenförbrukningen beroende på 

om hen är uppvuxen på landet med egen brunn jämfört med de som har växt upp i en stad. 

Detta reflekterade hon över då hennes man är från en större stad och hon är uppvuxen på 

landet och det är en markant skillnad på deras vattenkonsumtion. Deras vattenkonsumtion 

tyder på att han inte har en ekologisk eller ekonomisk hållbarhetsaspekt i sitt beteende men 

hennes förbrukning är mer hållbar och det tyder på att hon är mer miljövänlig. Som nämnts 

tidigare påverkas turistens medvetenhet och beteende av sociodemografiska faktorer. Den 

kvinnliga respondenten är inte en ”typisk” grön konsument, då tidigare forskning tyder på att 

det är de äldre och välutbildade kvinnorna som utgör en grön konsument. Ett annat val som 

turisterna sällan väljer när de är på semester är att åka med den lokala kollektivtrafiken vilket 

visar att respondenterna förmodligen inte tänker på den ekonomiska och sociala hållbarheten 

vid detta val. 

 

7.2 Kvalitativ analys av enkäter  
I denna del kommer vi att redogöra för det kvalitativa resultatet av enkäten.  

 

Den kvalitativa frågedelen inleddes med att undersöka varför respondenterna valde att resa till 

Isla de Holbox. Våra respondenter hade en del olika anledningar till varför de just ville resa 

till Isla de Holbox. Nedanför beskrivs några exempel:  
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För att vi ville se en annan sida av. Därför bokade vi en vecka här på Holbox sedan en 

vecka inne i Cancun. Här på Holbox ville vi kunna koppla av och chilla och det är en bra 

start på en semester.(Man) 

 

Jag tycker att Isla de Holbox är en lugn och behaglig ö där det inte finns några bilar eller 

motorcyklar. Några internetbloggar beskrev ön som ett litet paradis.(Kvinna)  

 

Verkade vara en unik resort, där många inte har varit innan. Härlig kombination med 

strand och bad tillsammans med kulturella upplevelser.(Kvinna)  

 

Vi tyckte det verkade som ett lugnt ställe, vi trodde vi skulle få se valar samt att vi läste 

en blogg på internet som fascinerade oss.(Man) 

 

Den huvudsakliga motiveringen till varför respondenterna valde att resa till Isla de Holbox 

var lugnet och att ön är ett oupptäckt paradis. Många som valde att resa dit sökte efter lugnet, 

den goda maten, naturen och kulturen. De flesta av respondenterna hade fått 

rekommendationer från familjer och vänner samt läst på bloggar, vilket gjorde ön mycket mer 

intressant. En högutbildad tysk kvinna i 33 års ålder nämnde detta och vi citerar: ”Jag har hört 

att ön inte är så full av turister, lugnet”. Hennes resmotiv kan tolkas som att hon reser från 

stressen till lugnet samt att hon reser till ön för att den inte är så exploaterad med turister. En 

svensk kvinnlig respondent resonerade likadant, då hon vill resa till destinationer som är 

mindre ”turistiska” samt bort från det typiska ”svenska”.  

 

Vid frågan om respondenten tänker på miljöaspekterna under sin semester svarade 19 av de 

kvinnliga respondenterna ”Ja” och bland männen var det tio. Totalt av både kvinnor och män 

var det fyra som svarade ”Vet ej”. Troligtvis tänker kvinnor mer på miljöaspekterna än vad 

män gör, då mer än hälften av de kvinnliga respondenterna svarade ”Ja”. De respondenter 

som svarade ”Ja” på denna fråga fick även svara på följande fråga: Om ”Ja”, vilken typ av 

resa gjorde du och vad för miljöaspekter tänkte du på under din resa? De miljöaspekter som 

de tänkte på var exempelvis kollektivtrafik, ekologisk mat, naturen och miljön, vilket ingår i 

de tre olika hållbarhetsaspekterna. Kvinnor i åldrarna 25-29 och som är högutbildade 

resonerade att det är viktigt att resmålet värnar om miljön och att det inte ska vara för mycket 

folk samt för nedskräpat. Kvinnor i åldern 30-39 som även de är högutbildade resonerade 

också att de tänker på att plocka upp skräp efter sig, äta lokalproducerad mat samt att hotellen 

har en miljöpolicy. Detta tyder på att de tänker på de sociala och ekonomiska aspekterna i sitt 
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miljövänliga beteende. Vi citerar här nedanför en tysk kvinna i 30 års ålder med gymnasium 

som högsta utbildningsnivå:  

 

Bussresa, men generellt försöker jag att använda motoriserad transport så lite som 

möjligt, till exempelvis cykel. Andra miljöaspekter jag tänker på är att inte lämna skräp 

efter mig.  

 

En mexikansk kvinna i 31 års ålder med en högre utbildning än universitet som högsta 

utbildningsnivå resonerade detta om samma fråga: 

 

Jag tar alltid med mig mitt skräp från stranden. Vi återanvänder alltid handdukarna på 

semestern. Jag tycker inte om att använda sugrör i mina drinkar.  

 

Dessa kvinnliga respondenter tyder på ett miljövänligt beteende men även miljömedvetenhet 

inom den ekologiska aspekten. Det kan tolkas som att de har en miljövänlig ”livsstil” då de 

strävar efter att minimera sina egna skadliga effekter på miljön. Som ett av citaten ovan 

nämnde var att respondenten tänker på det ekologiska, ekonomiska och sociala aspekterna i 

den mån i att hon använder sig av kollektivtrafiken och inte taxibilar etc. De flesta kvinnliga 

respondenterna är välutbildade och troligtvis har utbildning en stor påverkan på deras 

miljövänliga beteende. Som nämns tidigare finns det forskning som tyder på att det är kvinnor 

som är välutbildade, har en bra inkomst och som tillhör den äldre åldersgruppen som är gröna 

konsumenter. Detta kan vi tolka som att dessa respondenter tillhör den gröna konsumenten 

och har ett miljömässigt ansvarsfullt beteende.   

 

Tre svenska kvinnor i åldrarna 35, 41 och 57 som inte är högutbildade resonerar också i att 

källsortering fungerar väldigt olika beroende på vart i världen de reser men att de försöker 

källsortera i den mån som det går. Andra miljöaspekter som de nämner är att de inte förbrukar 

överdrivet mycket vatten samt hur de reflekterar över hur de lokala hotellen drivs inom 

miljöfrågor. Dessa tre kvinnor tänker på de ekonomiska, sociala och ekologiska aspekterna 

när de är på semester, då de reflekterar över hur det lokala fungerar på plats ur ett 

miljöperspektiv. Turisten bör tänka på vattenkonsumtionen och elförbrukningen under sin 

semester för att skapa ett mer hållbart resande. Dessa tre kvinnor kan vi tolka som turister 

som tänker hållbart under sin semester, då de reflekterar över sina handlingar på resmålet. Vi 
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kan även tyda denna information om att alla gröna konsumenter inte behöver vara 

välutbildade. 

 

Fyra högutbildade män i åldrarna 26-38 reflekterade över miljöaspekterna under semestern. 

En reflektion var att en hade rest till Indien och blev där chockad över hur smutsigt det var 

där. En annan resonerade kring att han reser hellre runt med cykel än med bil samt använda 

kajak istället för motordriven båt, vilket är mer miljövänligt. Fem män i åldersgruppen 40-49 

varav tre är högutbildade och två är lågutbildade, reflekterade över miljöaspekterna under sin 

semester. En av dem tänkte på miljöaspekterna och ville se skillnaden mellan Isla de Holbox 

och Playa del Carmen. En av våra manliga respondenter som var 50 år och högutbildad visste 

inte om han tänkte på miljöaspekterna när han var på semester men att han väljer platser som 

inte är lika exploaterade, exempelvis resmål med färre antal turister. Vi kan se likheter mellan 

dessa kvinnliga och manliga respondenter, då kön och utbildning inte har betydelse i 

förhållande till hur miljömedveten en turist kan vara. Dessa respondenter har reflektioner som 

ingår i den sociala och ekologiska hållbarhetsaspekten, då de inte vill att den lokala miljön ska 

”förstöras” och exploateras. 

 

För att få kunskap om respondenternas vardagsbeteende var det relevant att fråga dem om 

deras miljövänliga hantering i vardagen. 19 kvinnor och 13 män svarade att de tillämpar 

miljövänlig hantering i sin vardag. Fem kvinnor och tre män svarade att de inte tillämpar 

miljövänlig hantering i sin vardag. Resterande respondenter svarade att de inte visste om de 

inte gjorde det eller inte. Vi citerar här en 41 årig amerikansk kvinna vars högsta 

utbildningsnivå är grundskola: 

 

När vi inte är på semester utan är hemma brukar vi försöka använda oss av miljövänliga 

produkter, återvinna, undvika plastprodukter etc.  

 

En 50 årig man från USA vars högsta utbildningsnivå är universitet resonerade detta om 

samma fråga:  

 

Jag lär mina barn att vara representanter för sitt land. Att aldrig lämna något efter sig än 

sina egna fotsteg.  
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Den kvinnliga respondenten anser sig vara mer miljövänlig hemma än när hon är på semester. 

Hon har en miljömedvetenhet och beter sig miljövänligt, då hon engagerar sig i miljöåtgärder. 

Den manliga respondenten visar tydligt på att han tänker på den ekologiska aspekten i sin 

miljöhantering, då han inte vill göra aktiviteter som lämnar spår i den naturliga miljön.  

 

Andra handlingar som ingår i de sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsaspekterna 

kan vara det som resterande respondenter nämner, till exempelvis återvinning av sopor, köpa 

lokala matprodukter, köpa ekologiska produkter samt tänka igenom sin energiförbrukning. En 

välutbildad 40 årig brittisk kvinnlig respondent svarade att hon inte tillämpar miljövänlig 

hantering i sitt vardagsliv men hon berättade att hon gör det till viss mån genom att hon 

använder sig av en tygpåse när hon handlar och återvinner sopor. Hon köper även 

miljövänligt producerad mat och skönhetsprodukter. Enligt hennes mening så är mat- och 

skönhetsindustrin de som är mest utvecklade inom detta område. Hon anser också att fler 

företag bör utbilda sig och sin personal inom miljövänliga resor, städprodukter etc. Detta 

tyder på att hon reflekterar över de sociala och ekologiska hållbarhetsaspekterna och har en 

hög medvetenhet samt en hög grad miljövänligt beteende, även om hon själv inte anser sig har 

det. En manlig 55 årig respondent som inte ville uppge sin nationalitet och med gymnasium 

som högsta utbildningsnivå, menar att han tillämpar miljövänlig hantering i det läget att det är 

lätt att göra och att ”processen” redan är igång.  

 

På frågan om respondenterna förändrar sitt beteende vid resa svarar majoriteten av de 

kvinnliga respondenterna att de gör det, 14 stycken, och 11 svarade att de inte ändrar sitt 

beteende. Av de manliga respondenterna svarade sju att de ändrar sitt beteende medan 12 

svarade att de inte gjorde det. Totalt svarade tre stycken respondenter att de inte vet om de 

ändrar sitt beteende på semestern. Det var två kvinnor som valde att inte svara alls på frågan 

och en man som svarade att han gjorde det ibland. De respondenter som svarade ”Ja” på 

föregående fråga och sedan ”Nej” på denna fråga kan tolkas som en miljömedveten turist. Då 

de tänker på miljön där hemma och utför liknande miljövänliga handlingar på sin semester. 

Respondenterna som svarade ”Nej” på båda frågorna tolkas som en turist som är medveten 

om sitt icke miljövänliga beteende, de respondenter som svarade ”Ja” på båda frågorna tolkas 

som turister som är medvetna om att de är miljövänliga i sin vardag.  

 

För att få förståelse för respondenternas beteende och miljömedvetenhet ställdes frågan om 

respondenterna har en positiv eller negativ inställning till miljöansvar? På denna fråga svarade  
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14 män att de har en ganska positiv inställning till miljöansvar. En svensk 35 årig man som 

har universitet som högsta utbildningsnivå resonerade kring miljöansvar på detta sätt: 

 

Jag tycker det är viktigt att jag som turist tar mitt ansvar för miljön. Jag hoppas andra tar 

efter mitt beteende.  

 

Andra manliga respondenter som är ganska positivt inställda till miljöansvar nämner att 

miljöansvaret ligger rätt i tiden just nu, då de hör att många pratar om det men ser inte att det 

är så många som faktiskt tar ansvar. En annan man resonerar att det är en del av det 

vardagliga livet. Andra förekommande reflektioner från män tillhörande ”ganska positiv”, är 

att vi ska vara rädda om miljön och att alla tar sitt ansvar, plocka upp efter sig, återvinna samt 

inte slänger mat. Dessa respondenter reflekterar över de ekologiska aspekterna och anser att 

agera miljövänligt har blivit en trend.  

 

Sex män svarade att de är mycket positivt inställda till miljöansvar. Dessa respondenter 

reflekterar ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv då de menar att tillsammans ska vi hjälpa 

till att arbeta mot klimatförändringar. En svensk man i 44 års ålder som arbetar som 

reseproducent med universitet som högsta utbildningsnivå:  

 

Vi inom reseindustrin måste börja tänka eko för att överleva och även kunna sälja in olika 

hotell, destinationer, leverantörer som har det tänket.  

 

En annan svensk man i 24 års ålder med gymnasium som högsta utbildningsnivå nämner att:  

 

Tycker det är bra men jobbar nog för dåligt själv.  

 

Dessa manliga respondenter har en positiv inställning till miljöansvar och vill sträva efter ett 

miljöansvarigt beteende. Det fanns en man som inte visste om han hade en positiv eller 

negativ inställning till miljöansvar. Troligtvis är inställningen en faktor som har inflytande på 

respondenternas beteende och miljömedvetenhet. Som den svenska manliga respondenten 

nämnde i citatet ovan måste alla inom reseindustrin börja tänka inom alla aspekter, 

ekologiska, ekonomiska och sociala. 
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13 kvinnliga respondenter svarade att de också är ganska positivt inställda till miljöansvar. De 

anser att det är viktigt att göra de små sakerna som exempelvis använda samma handduk flera 

gånger under sin vistelse. De nämner även att de vill hjälpa och bevara miljön genom sina 

vardagliga handlingar för nästkommande generation. Respondenterna menar också 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. En svensk kvinna i 57 års ålder med gymnasium som högsta utbildningsnivå 

resonerade kring miljöansvar: 

 

Att varje människa tar sitt ansvar för miljön så att vår ”jord” inte förstörs av 

klimatförändringar.  

 

13 kvinnliga respondenter svarade att de var mycket positiva till miljöansvar. De anser också 

att miljöansvar är viktigt och önskar att det inte var något val utan standard över hela världen. 

Respondenterna menar också att de känner ansvar för miljön och att fler bör utbildas inom 

miljöansvar, vilket anses som en social miljöaspekt. En brittisk kvinna i 40 års ålder med 

universitet som högsta utbildning nämnde detta: 

 

Jag är bekymrad över miljön men tyvärr är sanningen den att de behöver vara enkla 

medel för mig för att jag verkligen ska göra ”rätt saker hela tiden”. Jag använder inte 

plastpåsar etc. men jag kunde ha gjort mer.  

 

En svensk kvinna i 27 års ålder med universitet som högsta utbildningsnivå resonerade om 

miljöansvar:  

 

Väldigt positiv men kan vara dålig att följa det. Spelar ingen roll om det är hemma eller 

på semestern.   

 

En visste inte, en svarade inte alls och en var ganska negativ till miljöansvar.  

 

De kvinnliga respondenterna tänker en aning mer på miljöansvar än vad männen gör, de är 

samtidigt mer ärliga om att de är dåliga på att ta sitt ansvar. De resonerar att de vill ta mer 

ansvar för miljön men att de är för dåliga på att utföra handlingar som inte påverkar miljön. 

Kvinnorna reflekterar över de tre olika aspekterna, ekologiska, ekonomiska och sociala i det 
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vardagliga livet för att minska miljöpåverkan så som att återvinna och att inte låta kranen 

rinna i onödan, att utbildas inom miljöansvar samt att åka mer kollektivt.   

 

På sista frågan ville vi veta om respondenterna var villiga att betala mer för sin resa för att 

agera mer miljövänligt. 18 av 21 män svarade att de kan tänka sig att betala mer för sin resa 

för att agera mer miljövänlig. Det förekommer förklaringar som exempelvis nämns nedan: 

Svensk man i 24 års ålder med gymnasium som högsta utbildningsnivå: 

 

Om det är enkelt att boka så skulle jag, men kräver det mycket jobb så uteblir det.  

 

Männen menar att det är viktigt att ta vara på våra fina städer och stränder som vi har. Om det 

tillkommer en liten avgift för att rädda vår planet är de beredda att göra det. De bor hellre på 

hotell som bryr sig om miljön även om det kan vara dyrare. De anser även att flygbolagen ska 

betala bränsleskatt. Detta kan ses ur ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv, då respondenterna 

är villiga att ta sitt ansvar för att bevara miljön genom att lägga till en viss summa på det 

redan befintliga priset på resan. En tysk man i 49 års ålder med universitet som högsta 

utbildningsnivå resonerade om ovanstående fråga: 

 

För att vara miljövänlig så är det en rekommendation att bevara floran och faunan på de 

platser som vi reser till. Hur som helst så är priserna i behov av att hjälpa och förbättra 

miljöhanteringen. Generellt så är miljöförhållanden låga i utvecklingsländerna. 
 

Vid diskussion om priset och möjligheten av att kunna betala mer för att resan ska vara mer 

miljövänlig resonerar de manliga respondenterna att det oftast inte finns möjlighet eller så är 

priset för högt. Två av våra respondenter, en svensk och en amerikansk, menar att det inte gör 

något om det läggs på 200-300 kronor/person eller 10-20 procent på biljettpriset. De övriga 

respondenterna är inte miljövänliga ur ett ekonomiskt perspektiv, då de anser att det kostar för 

mycket att resa miljövänligt, vilket gör att de inte är villiga att betala det lilla extra för det. 

Svensk man i 26 års ålder med universitet som högsta utbildningsnivå anser:  

 

Jag vill inte förstöra alla platser på jorden så jag är beredd att betala mer för att göra den 

säkrare.  
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Utav 29 kvinnliga respondenter var det 22 som svarade att de var villiga att betala mer, fyra 

svarade att de inte vill betala mer, två svarade kanske och en svarade inte alls på frågan. En av 

de kvinnliga respondenterna menar att det inte alltid är priset som ska höjas utan att det ska 

finnas naturligt i våra livsstilar att vilja resa miljövänligt. Hon anser att det bör vara billigare 

att agera miljövänligt för att bevara miljön samt att politikerna ska göra det till en form av 

kultur, hon hänvisar till utvecklade länder som Schweiz. Hennes reflektioner tyder på att hon 

anser att alla tre aspekterna bör finns med när det kommer till att utveckla miljövänligt 

beteende både i hemmiljön som på semestern. 

 

Sex av de kvinnliga respondenterna resonerar likadant som de manliga att de kan tänka sig att 

betala mer men till en viss gräns. De vill veta att pengarna går till miljöprojekten och inte till 

företagen då de inte riktigt litar på ”projekten” som finns. Respondenterna vill göra det rätta 

men det är inkomsten som begränsar möjligheten att spendera mer för att bli mer miljövänlig. 

Tysk kvinna i 30 års ålder med gymnasium som högsta utbildningsnivå resonerar: 

 

Självklart vill alla spendera den bästa semestern till det billigaste priset. Men att göra 

naturen tillgänglig för alla, kan förstöra underbara platser runt om i världen. Jag tror att i 

vissa lägen så hade det varit bra om det hade funnits ”utvalda” platser som turister hade 

kunnat betala mer till för att kunna skydda naturen. Ett annat alternativ hade kunnat vara 

att ha ett besöksantal för turister på platser/områden/länder.  

 

En brittisk kvinna i 35 års ålder med universitet som högsta utbildningsnivå, svarade att hon 

kanske är villig till att betala mer för sin resa för att bli mer miljövänlig. Hon svarade 

följande: 

 

Detta är svårt att svara på. Det är allas ansvar till att bli mer eko-vänliga men det ska inte 

vara nödvändigt med ett högt pris för det.  

 

En manlig och en kvinnlig respondent svarade att de inte var villiga till att betala mer för sin 

semester, för att agera mer miljövänlig. En av förklaringarna var att det ”tyvärr” är ekonomin 

som styr. Vi citerar här nedanför den manliga respondenten: 

 

När jag väljer en semesterresa tänker jag inte på miljöfrågor/problem. Det är inte min 

huvudsakliga åsikt.  
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Överlag reflekterar alla respondenterna på de ekologiska, sociala och ekonomiska 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, floran och faunan, 

besöksantal på de platser som behövs skyddas. Isla de Holbox är en naturskyddad ö men har 

tyvärr ingen övre gräns för antalet besökare, vilket troligen hade behövts för att skydda 

naturen. Inom ekonomiska aspekterna resonerar respondenterna kring att många miljövänliga 

resor är dyra men att de flesta ändå 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 få befolkningen till att tänka mer på miljöaspekter 

som något kulturellt och att det ska bli en naturlig livsstil.  

	

8. Diskussion  
I detta kapitel kommer vi att diskutera kring vår metod och vårt 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. 

 

8.1 Metoddiskussion 
Denna studie har både haft en kvantitativ och kvalitativ ansats, eftersom målet med studien 

var att undersöka turisternas miljömedvetenhet och hur miljövänliga dessa är på sin semester 

jämfört med deras vardagsliv.  Båda ansatserna valdes, då undersökningen baserades på en 

enkätundersökning, med både öppna- och slutna frågor. Enkätundersökningen var uppdelad i 

två delar, en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen resulterade till svar 

som sedan kunde analyseras lättare och den kvalitativa delen gav svar som kunde ge mer 

fördjupade och utvecklade svar kring respondenternas miljömedvetenhet och miljövänligt 

beteende. 

 

Under vår materialinsamling stötte vi på både styrkor och svagheter. I och med att vi hade 

många respondenter som hade svensk nationalitet hade det underlättat vår insamling av 
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material, ifall vi hade skrivit ut några enstaka enkäter på svenska. Vissa av respondenterna 

hade svårt att förstå frågorna och fick då fråga oss för att få en förståelse och för att kunna ge 

ett så ärligt svar som möjligt. Urvalet av respondenterna blev slumpmässigt ojämnt fördelat 

mellan män och kvinnor då det var synbart fler kvinnor än män på ön. Därför fick studien 

omedvetet en mer kvinnlig svarsfrekvens än vad vi hade förmodat. En annan bristande del i 

materialinsamlingen var att vissa enkäter saknade mer utvecklade svar, vilket hade kunnat ge 

mer fördjupat material.  

 

Validiteten och reliabiliteten i undersökningen är hög då vi har undersökt det vi verkligen 

ville undersöka och att metoden var rätt val för att få det empiriska material som vi behövde. 

Utformningen av enkäterna har gjort att studien har en hög validitet, då det var relevanta 

frågor som gav material att analysera kring studiens frågeställning.64  

 

8.2 Resultatdiskussion 
Utifrån vårt empiriska material har vi kommit fram till att våra respondenter är miljömedvetna 

men det är inte alla som har ett miljövänligt beteende. Kim menar att människors inställning 

till miljön har ansetts vara det mest inflytelserika faktorerna i att skapa ett miljömässigt 

ansvarsfullt beteende. Hen resonerar även om att ett miljövänligt beteende påverkas avsevärt 

beroende på vilken livsstil turisten har.65 Miljövänligt turistbeteende innebär att turisterna 

fokuserar på de tre olika aspekterna i deras agerande och val de gör på semestern. Andra 

forskare anser att hållbar livsstil är en gradvis process och att det måste utföras olika åtgärder 

för att agera miljövänligt. Gilg m.fl. resonerar att en grön konsument har fokus på en hållbar 

livsstil.66 Flera av våra respondenter är villiga till att skapa en mer hållbar livsstil men att det 

är ekonomin som styr, vilket även tillhör de sociala och ekologiska aspekterna. Hållbar livsstil 

innebär delvis att sortera avfall, tänker på att minska både el- och vattenförbrukningen samt 

handla produkter som är ekologiskt rättvisemärkta. Övergripande val som turisterna gör är att 

de plockar upp skräp efter sig, de försöker till den mån det går att köpa lokala produkter samt 

att de väljer aktiviteter som inte skadar miljön. Dessa val visar att turisterna har ett 

hållbarhetstänk inom alla de tre aspekterna, ekologisk, social och ekonomisk.  

 
																																																								
64 Alvehus, J.(2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Liber AB: Stockholm. Sid. 122 
65 Kim, A. K.(2012). ”Determinants of Tourist Behaviour in Coastal Environmental Protection”. Tourism 
Geographies. Sid. 26-46 
66 Gilg, A. Barr, S. och Ford, N.(2005). ”Green consumption or sustainable lifestyles? Identifying the sustainable 
consumer”. Futures. Sid. 481-503 
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De flesta av respondenterna fick informationen om Isla de Holbox via Word-of-Mouth, 

familj/vänner. Enligt Phillips m.fl. menar att besökarna indirekt påverkas av tillfredsställelsen 

och rekommendationerna från andra. En annan viktig faktor är imagen, som påverkar turistens 

framtida beteende och val av resmål.67 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.68 Respondenternas motivation till att resa till Isla de Holbox 

var för lugnet och ett ”oupptäckt” paradis. Kerstetter och Cho menar att förkunskaper 

påverkar individens sökande efter semesterinformation.69 Andra forskare resonerar att trender 

i utvecklingen av destinationer påverkar turistens val av resmål samt att marknadsföringen är 

en viktig del i turistens beslutsprocess.70 Respondenterna har sökt information om Isla de 

Holbox innan de tog beslutet att resa till ön. De sökte information via bloggar, resemagasin, 

reportage i tidningar samt via sökningar på Internet.  

 

Respondenterna hade delade meningar kring att aktivt ägna sig åt miljöskydd hemma som på 

semestern. Några hade ett miljömedvetet beteende både i sin hemmiljö men även på sin 

semester. Juvan och Dolnicar resonerade i sin studie att det är svårt att motivera människor att 

minimera de negativa miljöeffekterna under sin semester samt att minska det ohållbara 

miljöbeteendet hos turister. Som vissa av respondenterna nämner, kom även Juvan och 

Dolnicar fram till att turister inte ändrar sitt beteende utan istället nämner de andra 

förklaringar som ska befoga deras aktiviteter under semestern.71 Dessa förklaringar kan vara 

inom den icke ekonomisk hållbarhetsaspekten, då det är en del av turisterna som resonerar att 

det är dyrt att agera miljövänligt och att det inte bör vara så. Ett annat exempel är att det 

troligtvis kan vara dyrt att handla ekologiska- och lokalproducerade produkter, vilket 

frambringar en kostnadsfråga hos både den lokala befolkningen som hos turisten. Detta 

skapar en ohållbar ekonomisk- och social situation då de lokala företagen inte gynnas och 

miljön ”kommer i kläm”, då ekologiska produkter inte inhandlas vilket i sin tur leder till en 

icke hållbar utveckling inom alla aspekter. Lehto m.fl. resonerar att upprepade besök och 

																																																								
67 Phillips, W.J. Wolfe, K. Hodur, N. Leistritz, F.L.(2011). ”Tourist Word of Mouth and Revisit Intentions to 
Rural Tourism Destinations: a Case of North Dakota, USA”. International Journal of Tourism Research. Sid. 
93-94 
68 Nicolau, J, L. & Más, F, J.(2008). ”Sequential choice behavoiur: Going on vacation and type of destination”. 
Tourism Management. Sid.1023-1033 
69 Kerstetter, D & Cho, M-H.(2004). ”Prior knowledge, credibility and information search”. Annals of Tourism 
Research. Sid. 961-979 
70 Sirakaya, E & Woodside, A.G.(2004). ”Building and testing theories of decision making by travellers”. 
Tourism Management. Sid. 815-830 
71 Juvan, E & Dolnicar, S.(2014). ”The Attitude—behaour gap in sustainable tourism”. Annals of Tourism 
Research. 76-80 
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tidigare erfarenheter påverkar turistens semesterbeteende. Andra aspekter som turisten 

resonerar kring innan resan är riskerna inom olika slags aktiviteter och deltagandet i dessa. En 

annan aspekt som tas upp är om turisten har råd att delta och engagera sig i aktiviteter på 

destinationen.72 Att turisterna engagerar sig i aktiviteter på destinationen gynnar det 

ekonomiska och sociala på ett hållbart sätt, vilket tyder på ett miljövänligt och miljömedvetet 

semesterbeteende.  

 

Vi kan inte förutsäga vad för personlighetsdrag våra respondenter har men vi kan se vissa 

likheter utifrån studien som är gjord av Kvasova. Under våra samtal med respondenterna 

kunde vi urskilja några personlighetsdrag som kan kopplas till deras miljövänliga beteende. 

Respondenterna visade empati, ansvar, rädsla och att som turist bör följa regler och normer 

under sin vistelse på Isla de Holbox. Kvasova anser att personligheten spelar en stor roll i att 

skapa miljövänligt turistbeteende.73  

 

Vi har sett en skillnad mellan de kvinnliga och de manliga respondenterna i deras 

miljömedvetna beteende. Kim resonerade att individuella bakgrundsfaktorer som ålder, kön, 

miljöengagemang och tolkningseffekter påverkar specifika beteendeavsikter. Hen menar även 

att miljömässigt ansvarsfullt beteende bör främjas och bli det viktigaste målet för strategier 

inom besöksindustrin. Detta för att kunna hantera balansen mellan miljöskydd och 

turismutveckling.74 För att skapa en hållbar turismutveckling bör de social, ekonomiska och 

ekologiska aspekterna balanseras jämnt för att på så vis bidra till ett miljömässigt och 

miljövänligt beteende hos turisterna.  

 

Som nämndes i början av studien finns det ingen direkt ”modell” för hur ekoturister ska och 

bör vara och vem det är. Det finns dock studier som resonerar kring att ekoturister tenderar att 

vara välutbildade och inom den högre inkomstklassen.75 De flesta av våra respondenter är 

välutbildade och vi kan se en tendens att dessa är miljömedvetna och vill bete sig miljövänligt 

i de flesta sammanhang. De som hade en högre utbildningsnivå var mer benägna att betala 

mer för att agera mer miljövänligt på sin semester. Ett annat sammanhang vi kan se är att de 

																																																								
72 Lehto, X.Y. O´Leary, J.T& Morrison. A.M.(2004). ”The effect of prior experience on vacation behavior”. 
Annals of Tourims Research. Sid. 801-816 
73 Kvasova, O.(2015). ”Big Five personality traits as antecedents of eco-friendly tourist behavior”. Personality 
and individual differences. Sid. 111-113, 115 
74 Kim, A. K.(2012). ”Determinants of Tourist Behaviour in Coastal Environmental Protection”. Tourism 
Geographies. Sid. 26-46 
75 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 79 
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är villiga att betala mer för att bo på ett hotell som har en miljöpolicy, men även att fler 

behöver utbildas inom hållbar utveckling. De visar en hög miljömedvetenhet eftersom de är 

mer insatta i konsekvenserna som kan bli om vi inte agerar miljövänligt inom de tre 

aspekterna. Page och Connell resonerar att de flesta som benämns som ekoturister är mellan 

25-55 år men att det inte finns någon enighet om det är kvinnor eller män som är dominant 

inom den genren.76  

 

Troligtvis är turismen en bidragande faktor till de skadliga aspekterna men det är även viktigt 

att se de positiva effekterna som kommer från olika turistverksamheter. Våra respondenter är 

på olika sätt miljömedvetna i sitt beteende och de är medvetna om de skadliga aspekterna. 

Men som tidigare nämnt är det viktigt att försöka få varje land att bygga upp en grundsten 

kring miljömedvetenheten hos den lokala befolkningen, så att alla arbetar åt samma mål inom 

de tre aspekterna, ekologiska, ekonomiska och sociala.  

 

8.3 Slutsats   
Hållbar turismutveckling bör ha en jämn fördelning mellan de tre olika aspekterna. Att agera 

miljövänligt innebär att de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna ligger i fokus i 

turisternas beteende. Miljövänligt turistbeteende på semestern inom dessa aspekter kan göras 

på olika sätt som exempelvis äta på den lokala restaurangen, köpa lokalproducerade 

produkter, samt 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 mån det går försöker även 

respondenterna att källsortera. De är miljömedvetna men det är inte alla som agerar 

miljövänligt i sitt beteende. Det är många som skulle vilja agera mer miljövänligt men det är 

en ekonomisk kostnadsfråga.  

 

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 agerar 

mindre miljövänligt när de är på semester. Troligtvis är det lättare att agera miljövänligt 

hemma än på semestern. Det förekommer förklaringar som att det inte finns tillräckligt 

utvecklade miljöhanteringssystem på destinationen. Det är lättare att vara miljömedveten 

																																																								
76 Page, S.J & Connell, J.(2009). Tourism - A modern Synthesis. South-Western Cengage Learning. Sid. 79 
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hemma än på semestern för att det är enklare för konsumenten att veta vad som är 

miljövänligt och vad som är ekologiskt i sin närbutik än på semestern. Egna reflektioner som 

vi har upplevt är när turister handlar på semestern så används enbart plastpåsar men att 

respondenterna använder tygpåsar när de är hemma och utför samma handling. 

Miljömedvetna turister är de som tänker på att skydda naturen och vill bidra med 

miljöskyddsåtgärder för att minska klimatförändringarna. Många gör ”små” åtgärder i sitt 

vardagliga liv som att källsortera, återvinna, köpa ekologiskt rättvisemärkta produkter, plocka 

upp skräp efter sig samt att åka kollektivt. Det nämns i resultatet att respondenterna vill hjälpa 

och bevara miljön genom sina vardagliga handlingar för nästkommande generation. 

Politikerna på destinationerna bör utveckla ett bättre miljöhanteringssystem som exempelvis 

fler avfallskorgar, återvinningssystem samt utbilda fler inom miljöansvar. Förhoppningsvis 

gör detta att det blir lättare för lokalbefolkningen samt turisterna att utveckla ett mer 

miljövänligt beteende och medvetenhet. 

 

Att ta miljöansvar ligger rätt i tiden just nu men det är inte alla som faktiskt tar sitt ansvar. 

Alla bör sträva efter ett miljöansvarigt beteende inom de tre aspekterna, sociala, ekologiska 

och ekonomiska. För att ta sitt miljöansvar räcker det med att börja med de små handlingarna 

i det vardagliga livet så som att återvinna, källsortera samt att tänka över sin el- och 

vattenförbrukning. Det bör inte vara ett val att ta miljöansvar utan det ska vara en standard 

över hela världen.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  
För fortsatt forskning inom ämnet skulle det vara relevant att undersöka om det finns en 

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. Av egna erfarenheter har vi sett att turister beter sig annorlunda när de har All 

Inclusive, då det inte finns några begränsningar i konsumtionen av mat, dryck etc.  
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Bilaga 1 – Enkätundersökning  
Dear Sir/Madam! 

We are two students from the University of Halmstad and we are studying Sustainable 

Tourism. We are doing our final exam about sustainable tourist behavior, and we would 

appreciate if you could take a few minutes to answer this questionnaire and therefore help us 

with our study. This questionnaire is addressed to you who will share your behavior in 

relation to the sustainable during the holiday. The questionnaire is anonymous and your 

answers will be used for scientific purposes only.  

 

Do you have any questions or concerns then you are more then welcome to contact any of us 

by mail. Our addresses are kniiberg_@hotmail.com and josefinehero@hotmail.com.  

We would like to thank you in advance for helping us with this! 

 

Mathilda and Josefine 

Students of Sustainable Development of Tourism  

Halmstad University, Sweden  

 

Questionnaire 

General information 

Age:______________  

Gender: 

□ Female  □ Male   □ Other 

Nationality (country):_______________________________________________ 

Civil state:  

□ Single □ Married □ In a relationship □ Divorced   □ Other 

Level of education: 

□ Elementary school □High school □University  □ Other 

Employment:  

□ Employed  □ Student  □ Self-employed 

□ On sick leave □ Retired  □ Parental leave  

□ Unemployed 
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Profession:________________________________________________________ 

 

1. How often do you travel on vacations abroad? 

□  1 time/year  □  2 times/year   

□  3 times/year  □  4 or more times/year  

 

2. How did you book/arrange your last vacation trip abroad? 

□  Booked transportation/lodging - online 

□  Booked transportation/lodging – through travel agent  

□  Other: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. What kind of accommodation did you book on your last vacation abroad?  

□ All Inclusive □  Hotel  □ B&B  □ Hostel  

□ Other: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. How did you get the information about Isla de Holbox? 

□ Family/friends □ Internet  □ Social network 

□ Travel brochures □ Advertising on TV/radio  

□ Own response: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

5. Why did you choose to travel to Isla de Holbox? 

Own response: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. When you go on vacation, do you consider environment aspects? 

□ Yes  □ No  □ Don´t know 

If Yes, what kind of trip did you do, and what environment aspects did you consider on 

your trip?  

Own response: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. When you buy the below products/services, how much do you consider environmental 

friendly aspects: (Please circle your answer on each row) 

 Not at  A little Relatively  Very Don´t 

  all  High  know 

 

Holiday  1 2 3 4 0 

Destination selection 1 2 3 4  0 

Choice of transportation 1 2 3 4 0 

Food  1 2 3 4 0 

Personal care products 1 2 3 4 0 

Cleaning products 1 2 3 4 0 

Electronics  1 2 3 4 0 

Clothes   1 2 3 4 0 

 

8. Do you apply environmental friendly management in your everyday life?  

□ Yes  □ No  □ Don´t know 

□ Own response: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9. Do you change your actions in relation to how you behave at home in terms of the 

environment? 

□ Yes  □ No  □ Don´t know 

□ Own response: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. How important are the following factors for you in the selection of a destination?  

(Please circle your answer on each row) 

1 - Have no meaning   2 – Has little meaning 

3 – Have pretty important  4 – Have great importance

   

To reach your destination quickly:  1 2 3                4 

The transportation is environmentally friendly:  1 2 3                4 

The journey is as cheap as possible:  1 2 3                4 

The hotel is eco labeled:    1 2 3                4 

The organizers are working with sustainable issues:  1 2 3                4 

Travelling with All Inclusive:  1 2 3                4 

All the information is available in your native: 1 2 3                4 

Guidance/activities is available in your native: 1 2 3                4 

 

 

11. Which of these statements are consistent with the choices you make when you are on 

vacation? (Please circle your answer in each row)  

    Never     Sometimes      Often  Always

  

I pick up litter after me:      1 2 3                4 

I choose organic/fair trade products:     1 2 3                4 

I choose activities that do not harm the environment:    1 2 3                4 

I´m careful not to consume too much water:     1 2 3                4 

I choose the local public transportation:      1 2 3                4  

I buy local products:         1 2 3                4 
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12. Do you have a positive or negative approach to environmental responsibility? 

□ Completely negative  □ Fairly negative □ Don´t know 

□ Very positive  □ Fairly positive □ No opinion 

Please, elaborate your answer: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Are you prepared to pay more for your trip in order to act more environmental 

friendly?  

□ Yes    □ No  
Please, explain why? __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Thank you for your participation J  
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Josefine Hero

Mathilda Kniberg


