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Abstrakt 
 
En hållbar turismutveckling är ett ämne som länge har diskuterats inom forskningen. 

Ekoturism är en av de alternativa formerna av turism som har studerats som en 

möjlighet till en framtida hållbar turism. Men frågan är om ekoturism verkligen kan 

vara hållbar om dess turister inte är djupt engagerade i miljöfrågorna.  

 

Studien som har en deduktiv ansats kommer att behandla ekoturister och deras sätt att 

agera utifrån deras motiv och värderingar kring den ekologiska hållbarhetaspekten. 

Genom en enkätundersökning har en population av svenska ekoturister fått besvara 

frågor som berör deras värderingar och motiv kring hållbarhet på resan. Utifrån de 

resultat som den empiriska undersökningen gav fick vi en bild av både mer och mindre 

ekologiskt hållbara tendenser bland respondenterna. Tendenserna är 

situationsberoende vilket innebär att samma ekoturist, beroende på situation, kan agera 

mer eller mindre hållbart.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Studien kommer att behandla ekoturisten och undersöka hur dennes resemotiv och 

värderingar har en inverkan i dennes val gällande prioritering av ett miljövänligt 

resebeteende. Turistens främsta resemotiv, det vill säga vad ekoturisten vill få ut av sin 

resa samt dennes värderingar avspeglar sig slutligen på deras ekologiska hållbarhet på 

resan. För att kunna gå vidare i ämnet har vi valt att ge en kort bakgrund till vad som 

utgör en ekoturist och vad turismrelaterad hållbarhet innebär.  

 

Definitionen kring ekoturisten är inte entydig utan det finns en diskussion inom 

forskningen som framhäver flertalet definitioner av begreppet (Deng & Li 2014:257). 

En definition är att ekoturisten är en turist som konsumerar ekoturismprodukter i form 

av ekoaktiviteter och/eller övernattning på ekoankäggningar (Weaver & Lawton 2002; 

Mehmetoglu 2007:651). Ett annat perspektiv för studiens målgrupp är den som 

Lindberg m fl (1996) tar upp vilken är att ekoturistens definition bör utgå ifrån dennes 

resemotiv. Lindberg argumenterar också för att motivet att uppleva och att lära om 

naturen är det mest signigikanta för ekoturister (Lindberg m fl 1996:559). Zografos & 

Allcroft (2007) och Blamey & Braithwaite (1997) betonar däremot att det är turistens 

miljömässiga och sociala värderingar som är de främsta aspekterna vilka särskiljer 

ekoturisten från övriga turistsegment (Zografos & Allcroft 2007:46; Blamey & 

Braithwaite 1997:32). I det här arbetet har vi valt att definiera ekoturister som turister 

som har konsumerat ekoturismprodukter, både i form av övernattningar och 

ekoaktiviteter hos ekocertifierade verksamheter. 

 

Det finns även ett flertal definitioner på hållbar turismutveckling. En av dessa 

definitioner är att hantera resurser på ett sätt som inte kommer att skada eller försvåra 

för framtida generationer. Hållbarhet innefattar tre pelare, nämligen ekonomisk, 

sociokulturell och miljömässig/ekologisk hållbarhet. I det här arbetet har vi valt att 

främst fokusera på den miljömässiga hållbarheten. Målet med en hållbar utveckling är 

att minimera kostnaden för hållbarhetens tre beståndsdelar och istället maximera 

förmånerna inom dessa områden (Weaver 2014:524).  

 

Acott m fl (1998) delar upp turismrelaterad hållbarhet i fyra olika grupper beroende på 

dess grad av hållbarhet. Väldigt stark hållbarhet och stark hållbarhet kopplas till 
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fenomenet djup ekoturism. Svag hållbarhet och väldigt svag hållbarhet kopplas till 

fenomenet ytlig ekoturism. De två svagare formerna av hållbarhet har en större liknelse 

vid massturism än vid ekoturism (Acott m fl 1998:243:245:246). Acott m fl (1998) har 

också delat in ekoturister i grupper beroende på dess grad av hållbarhet. De som reser 

mindre hållbart kallas ytliga ekoturister medan de mer hållbara turisterna kallas djupa 

ekoturister. I stora drag är skillnaderna dessemellan turistens kunskapsnivå, dess 

engagemang till miljön och vad denne förväntar sig av resan. Vad som krävs och 

förväntas av värddestinationen i form av infrastruktur och övrig service är också en 

faktor som skiljer turismsegmenten åt. Med andra ord har djupa ekoturister en hög 

kunskapsnivå, är engagerade och fokuserade och förväntar sig ingen service eller annan 

specialbehandling som belastar värddestinationens resurser. Den ytliga ekoturisten är 

den djupas motsats och har en lägre kunskapsnivå och förväntar sig en hög 

servicestandard på sina resor oavsett vilken inverkan detta har på destinationens 

resursförbrukning (Acott m fl 1998;Weaver 2002:255).  

 

1.2 Problemdiskussion  

Vi har valt att undersöka ekoturistens motiv till att resa samt dennes värderingar som 

står till grund för de val som turisten sedan gör under resan. Genom att undersöka dessa 

karaktärsdrag vill vi få en större förståelse för ekoturistens relation till den ekologiska 

hållbarheten. Det är av yttersta vikt att forska om ekoturisters enskilda karaktärsdrag då 

de är avgörande för vilka aktiviteter som genomförs under resan (Nowaczek & Smale 

1998:46; Blamey 1997:110). Acott m fl (1998) argumenterar för att det är väsentligt att 

kartlägga ekoturistens karaktärsdrag och hävdar att bland annat turistens värderingar är 

det mest signifikanta för att förstå om det är en djup eller ytlig ekoturist som därmed är 

mer eller mindre hållbar (Acott m fl 1998:250). Genom att undersöka ekoturistens 

värderingar hoppas vi få en större förståelse för dennes attityder och därmed också om 

huruvida den prioriterar ett hållbart resesätt. Ekoturistens resemotiv är också av 

betydelse att forska vidare om (Blamey 1997:110). Turistens resemotiv anses vara mer 

väsentligt att undersöka än val av resmål när det ska undersökas vem som egentligen är 

en ekoturist (Deng & Li 2014:257). Genom att undersöka turistens resemotiv önskar vi 

få en större insyn i vad denne vill få ut av sin resa. Vilket också är väsentligt för att 

förstå dennes relation till värderingen av miljömässig hållbarhet och därmed också 

dennes ansträngningar för ett hållbart resande. 
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Deng och Li (2014) hävdar att det inte finns någon “typisk” ekoturist utan en stor 

variation av olika ekoturister. Det vill säga att det finns en skara med olika slags 

ekoturister (Deng & Li 2014:256). Vi håller med Deng och Li och anser att det är för 

enkelt att endast dela in ekoturisten i svart och vitt, hållbar eller icke hållbart. Istället 

tror vi att ekoturisten kan påvisa både mer och mindre hållbara tendenser. Fastän 

resenärer försöker och gör sitt bästa för att inte lämna avtryck så kanske de inte reser 

helt hållbart hela vägen ut, speciellt eftersom all mobilitet är skadlig eftersom den 

innefattar transport. Lumsdon (2000) hävdar att den ökade transporten inom turism är 

den största källan för nedbrytningen av miljön (Lumsdon 2000:361). Dolnicar (2015) 

diskuterar också turismens ekologiska fotavtryck och konstaterar att all turism har en 

inverkan både på global och lokal nivå (Dolnicar 2015:141). Förutom transportfrågan så 

uppstår ett annat stort problem angående turismrelaterad ekologisk hållbarhet. De 

principer som sätts upp för en hållbar turismutveckling efterföljs nämligen till stor del 

inte av turismverksamheterna. Andra problem är att alternativa former av turism inte 

kan leda till en hållbart växande turistindustri världen över eller någon gång ersätta 

massturismen fullt ut (Liu 2003:461; Harrison 2014:148). Dolnicar hävdar att de 

ekoturister som verkligen eftersträvar en minimal inverkan på miljön under sina resor är 

en så liten nischad grupp att det aldrig kan kompensera det mer skadliga resandet av 

majoriteten turister (Dolnicar 2015:141:142:143).  

 

1.3 Avgränsning 

Vi har valt att fokusera på ekoturisten och dess relation till miljömässig/ekologisk 

hållbarhet. Vi fokuserar främst på turistens resemotiv samt dennes värderingar för att få 

en större bild av relationen till miljöns hållbarhet. Då miljöns hållbarhet är en väsentlig 

del i vår uppsats så diskuteras även transportfrågan som har visat sig vara en av de 

största problemen för att kunna uppnå en hållbar turism. Vi har valt att fokusera på 

populationen svenska ekoturister eftersom vi själva bor i Sverige. Det var därmed 

relativt enkelt att komma i kontakt med kunder hos svenska eko-certifierade 

verksamheter. Med den avgränsningen kommer vi att kunna se mer eller mindre hållbara 

tendenser hos den svenska ekoturisten. 

 

1.4 Frågeställning: 

På vilka sätt tenderar undersökningens population att agera ekologiskt hållbart utefter 

sina värderingar och motiv? 
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1.5 Syfte 

Vi vill genom vår undersökning få en bild av hur ekoturistens värderingar och motiv 

påverkar dennes agerande mot ett mer eller mindre miljömässigt hållbart beteende.  

2. Metod 

2.1 Enkät och etiska principer 

Till den empiriska insamlingen har en webbenkät utformats (se bilaga 1) för att på ett 

relativt lättåtkomligt sätt erhålla empiri från en större population. Värderingar och motiv 

är typer av egenskaper som går att analysera och generalisera med hjälp av tabeller och 

diagram, vilket vår undersökning ämnar göra. Enkätundersökningen, som är en 

kvantitativ metod, går ut på att skapa en representativ grupp vars åsikter går att 

generalisera (Eliasson 2006:27). Representativiteten i undersökningen kommer att 

diskuteras mer i arbetets urvals avsnitt.  

 

Väsentliga aspekter att ta hänsyn till vid webbenkäter är att svarsfrekvensen oftast är 

lägre än vid andra former av enkätundersökningar. En möjlig anledning till den lägre 

svarsfrekvensen är att det kan vara svårt att få uppmärksamhet från respondenterna. Då 

en webbenkät hamnar i respondenternas inkorg i mailen är det lätt hänt att den inte 

läggs märke till, raderas eller glöms bort (Ejlertsson 2014:10). En positiv aspekt med 

vår enkät är att då vi använde ekocertifierade verksamheter (urval av verksamheter 

redovisas senare) som mellanhänder uppmärksammades mailet förhoppningsvis mer än 

om vi själva hade mailat ut enkäterna. I och med att vi skickade ut påminnelser till 

verksamheterna och till Ekoturism gruppen på Facebook ökade vi även chansen för att 

enkäten skulle uppmärksammas.  

 

2.1.1 Samband mellan teori och enkät  

Kopplingen mellan teori och enkätens frågor är en väsentlig del i enkätundersökningar 

då enkätfrågorna mäter det som står i den presenterade teorin (Eliasson 2013:36). De 

frågor och svarsalternativ som utformar enkäten är baserade på våra teoretiska 

utgångspunkter, nämligen motiv och värderingar. Därmed har vi genom hela enkäten en 

teoretisk koppling till varje fråga och svarsalternativ, vilket även ökar enkätens 

reliabilitet. Hade studien gjorts på nytt hade resultatet högst troligt gett samma resultat 

(Eliasson 2013:14:15:16). Enkätens syfte och dess teoretiska koppling är dock inte att 
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göra en jämförelse mellan teori och empiri utan teorin är främst till för att bidra med 

förförståelse om ekoturistens motiv och värderingar. Därför har teorin främst använts 

för att ge enkäten ett teoretiskt stöd som sedan kan hjälpa oss att orientera 

respondenternas svar kopplat till hållbarhetsaspekten (Fangen 2014). 

 

När teori kring hållbarhet presenteras är det främst negativa aspekter som betonas. 

Kunskap är ett centralt problem som framgår i diskussionen om hållbarhet vilket bl a 

Daphnet m fl (2012) diskuterar i deras artikel. Mer konkret diskuterar artikelförfattarna 

att kunskapen bland mer auktoritära aktörer som kommuner och regeringar är väldigt 

spridd och flera verksamheter som arbetar med hållbarhet tolkar definitionen olika. 

Därmed arbetar samhällen och verksamheter på olika sätt för att uppnå en hållbar 

utveckling (Dabphet m fl. 2012:1107:1108:1109:1112; Harrison 2014:148). Om det inte 

finns en entydig definition på hållbarhet och kunskapen inte är tillräcklig bland större 

aktörer är det relevant att även ifrågasätta hur kunskapen ser ut bland individpersoner. 

Därför valde vi att inkludera ett par frågor i enkäten som är anknutna till kunskap kring 

ekoturism för att orientera hur stor kunskap svenska ekoturister har om ekoturism, vilket 

också bör påverka kunskapen om hållbarhet då ekoturism innefattar ett hållbart resande 

(Weaver 2002:253). 

 

De enkätfrågor som behandlar turistens motiv och värderingar efterfrågar vilka olika val 

respondenten gjorde under sin senaste resa och vad som prioriterades högst. 

Svarsalternativen är kopplade till teori som diskuterar ekoturisten och deras tendenser 

till mer eller mindre hållbara val. För att kunna se en distinkt skillnad mellan mer eller 

mindre hållbara tendenser hos ekoturisten tog vi främst hjälp av Acotts teori om den 

djupa och ytliga ekoturisten. Med hjälp av Acotts artikel fick vi möjligheten att 

kategorisera de olika svarsalternativen som mer eller mindre hållbara och där av kan vi 

även se, beroende på respondenternas svar, hur hållbara val de gör. Vi finner det också 

intressant att se samband, bland annat de som uppstår mellan deras val av prioriteringar 

och deras angivna svar i kunskapsfrågorna.  

 

Utifrån det ovannämnda argumenterar vi även för att vi har en deduktiv ansats. En 

deduktiv ansats innebär att undersökningen har sin grund i teori, en modell eller koncept 

som kan ses som förutsägelser som sedan jämförs med insamlad empiri (Smith 

2010:13).  
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2.1.2 Utformning av enkät 

Enkäten består sammanlagt av 11 frågor varav fyra är kunskapsrelaterade frågor och de 

övriga sju är kopplade till turistens motiv och värderingar. Svarsalternativen består 

främst av likertsskalor (1-5) vilket innebär att respondenterna kan välja mellan att ta 

avstånd från eller instämma till ett ämnesområde. Respondenterna anger en siffra på en 

skala mellan, i vårt fall, 1-5 varav 1 innebär att de tar helt avstånd ifrån ämnet och 5 

innebär att de instämmer helt (Ejlertsson 2014:95). Enkäten innehåller även slutna 

frågor som innebär frågor med redan angivna svarsalternativ (Eliasson 2013:37) De 

slutna frågorna i enkäten syftar på att kunna få en bild av hur respondenterna prioriterar 

och deras värderingar kring ett hållbart resande. Exempel på en sådan fråga är:  

 

7. Vilket var ditt främsta transportmedel på destinationen?  

1. Bil 

2. Kollektivtrafik 

3. Cykel 

4. Vandring 

5. Båt 

6. Annat (frisvar) 

 

En svaghet som uppstår med de frågor som har förbestämda svarsalternativ är risken att 

det inte finns ett korrekt alternativ med, vilket vi valde att lösa med ett öppet 

svarsalternativ, “Annat”. Nackdelen med ett öppet svarsalternativ är att angivna svar 

blir kvalitativa och där av krävs det tid för att analysera svaren och forma om de svaren 

till siffror som går att arbeta med (Eliasson 2013:37).  

 

I enkäten ställdes som tidigare benämt en fråga angående turistens främsta 

transportmedel inom destinationen. En relevant aspekt med den frågan är att de 

respondenter som har rest via en arrangerad resa inte alltid har lika stor kontroll över 

sina val (ex transport) som övriga respondenter. Konsekvensen blir, som i vårt fall, att 

transportmedlet kan ha varit mindre hållbart men att respondenten egentligen värderar 

miljö och hållbarhet högt och värnar om miljöns bevarande. För att ändå kunna få en 

representativ bild av ekoturisters värderingar valde vi att inkludera två frågor där 

respondenten får välja mellan graden 1-5 (1 = Inte alls, 5 = Väldigt mycket) om de 
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reflekterade över verksamhetens eller deras egen inverkan på destinationen (fråga 8-9). 

Vi ställde även en följdfråga till fråga 9 om deras reflektioner påverkade deras 

handlingar (fråga 10). Med hjälp av fråga 8-10 kan vi sätta de svaren i relation till andra 

prioriteringsfrågor för att se om det finns något samband dessemellan.  

 

Det finns även teorier som visar på att en ekoturist värnar om miljön även i vardagslivet 

(Acott m fl 1998:239:240) vilket gjorde att vi fann det relevant att även inkludera en 

fråga kring hur ekoturister värderar miljö och hållbarhet i sin vardag (fråga 2). 

Svarsalternativet bestod av en likertskala mellan 1-5 där 1 innebär att det inte har någon 

betydelse alls och 5 innebär att det har en stor betydelse. En konkret följdfråga till fråga 

2 är en “ja” eller “nej” fråga där vi efterfrågar om den värderingen kring ekologisk 

hållbarhet prioriteras likvärdigt på resan. Då miljö och hållbarhetsfrågor kan tolkas som 

ett väldigt brett ämne gav vi även exempel på vad vi menar med dessa typer av frågor 

(källsortering, kollektivtrafik med mera).   

 

2.1.3 Bearbetning och applicering av insamlad empiri 

Vid bearbetning av empirin använde vi oss av statistik programmet SPSS för att kunna 

se resultaten på ett mer utförligt och detaljerat sätt. Vad vi har använt oss av är främst 

korstabeller (bivariata analyser) som innebär att vi gör sambandsanalyser mellan 

variablerna (Djurfeldt 2014:137). Med hjälp av bivariata anlyser kan vi enklare se 

skillnader mellan olika variabler vilket bidrar till att kunna besvara olika 

analyseringsfrågor som t ex hur personer som värderar miljö i vardagen prioriterar på 

resan (Eliasson 2006:90).  

 

Vi har även använt oss av univariata analyser vilket visar på mer detaljerade resultat 

kring enskilda variabler. Vid de univariata analyserna har vi använt oss av 

frekvenstabeller (fördelning) och histogram med normalkurvor för att kunna studera 

central- och spridningsmått (Djurfeldt 2014:39). Vad central- och spridningsmått 

innebär är att vi kan få fram ett typvärde (var majoriteten av svaren ligger) samt 

spridningen av svaren i förhållande till centralmåttet (Eliasson 2006:67). 

 

För att därefter kunna avgöra om sambanden vid de bivariata analyserna är signifikant 

eller inte har vi använt oss av Chi2-test. Med Chi2-testet kan vi se huruvida sambandet 

hamnar inom den konfidensnivå som är giltigt (95%) eller ej. Vad konfidensnivån står 
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för är att vi har ett tillåtet procentantal på 5% som får bero på slumpen. Överstiger 

resultatet 5% (0,005) finns det inget signifikant samband (Djurfeldt 2014:197; Eliasson 

2006:94).  

 

Viktigt att ta hänsyn till är även antalet enkätsvar som undersökningen erhöll. 

Sammanlagt kom vi upp i 85 svar vilket är lägre än vad vi hade hoppats på. Vi är 

därmot säkra på att vi kan, trots den låga svarsfrekvensen, generalisera undersökningens 

population. Antalet begränsar dock möjligheten att kunna generaliser hela sveriges 

population av ekoturister. Resultaten kommer även att kunna visa på tendenser till hur 

värderingar och motiv kan komma till att påverka respondenternas beteende på 

destinationen. I och med att vi inte har utfört någon observation är det däremot svårt att 

kunna säkerställa hur beteendet faktiskt är bland respondenterna i förhållande till vad de 

anger i enkäten. Materialet från undersökningen ger alltså ett tillräckligt underlag för att 

vi ska kunna generaliser vår population vilket är det väsentliga för att kunna besvara på 

frågeställningen. 

 

2.1.4 Forskningsetiska principer 

Viktigt att poängtera är att inför insamlingen av empiri tog vi hänsyn till de 

forskningsetiska principerna. Vid uppsatsarbeten och andra typer av forskningar är det 

väsentligt att följa forskningsetiken då den innefattar konfidentialitet, samtycke, ett 

informationskrav samt ett nyttjandekrav (Vetenskapsrådet 1990). 

 

Vi informerade verksamheterna om vad studien kommer att handla om, dess fokus på 

ekoturisten; verksamheternas kunder, samt syftet med studien. Vi var även noga med att 

visa respekt för deras beslut om de kände att de inte kunde eller ville bidra med sin hjälp 

då all medverkan är frivillig genom arbetets gång (informationskravet). Efter att vi 

informerat verksamheterna om studien fick de ge sitt godkännande eller om de inte ville 

medverka, deras nekande (samtyckeskravet). Genom arbetet har vi valt att låta 

verksamheterna vara anonyma för att undvika att någon av verksamheterna skulle 

komma till skada genom att deras namn uppmärksammas i uppsatsen. Vi accepterade 

även att kundregister är något för känslig information för att skicka ut och därför höll vi 

oss även till alternativet att vi skickade ut enkäten till verksamheterna som därefter 

skickade ut enkäten till sina kunder (konfidentialitetskravet). Sist men inte minst 
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informerade vi även verksamheterna om att uppsatsen endast kommer att behandlas 

inom skolans verksamhet (nyttjandekravet) (Vetenskapsrådet 1990:7:9:12:14). 

 

2.2 Urval  

Då studiens undersökning ämnar ta reda på ekoturistens resemotiv och värderingar 

kring ekoturism och hållbarhet är ekoturisten studiens urval. Alla ekoturister skiljer sig 

beroende på egenskaper, intressen, värderingar och prioriteringar (Deng och Li 

2014:256). Det kan bli problematiskt för oss som undersökare att veta vilken typ av 

målgrupp som är relevant för vår studie. Därför valde vi att fokusera på definitionen av 

ekoturisten som en konsument av ekoturismprodukter i form av ekoaktiviteter eller 

övernattningar hos ekocertifierade verksamheter.  

 

Krav som vi har haft för att få en representativ grupp är att respondenterna ska ha 

konsumerat ekoturismprodukter som de beskrivna ovan. Hade vi inkluderat resenärer 

som endast har ett intresse för ekoturism och hållbarhet hade möjligen antalet besvarade 

enkäter ökat men viktigt att ta hänsyn till är att respondenterna även ska kunna besvara 

enkäten. Därför valde vi att begränsa oss till personer som faktiskt har erfarenhet av 

ekoturism och kan relatera till enkätfrågorna, vilket även reducerar eventuella bortfall.  

 

Ett annat urval för studien är urvalet av ekocertifierade verksamheter som kontaktades 

för att komma i kontakt med ekoturisten. Med hjälp av Ekoturismföreningens hemsida 

hittade vi ekocertifierade turismverksamheter/arrangörer som har uppfyllt kriterierna för 

att klassificeras som ekoturism genom naturens bästa. Totalt finns det i Sverige nu 80 

godkända arrangörer av ekoturism (naturensbasta.se). Efter att närmare ha kollat upp 

verksamheterna valde vi ut 23 arrangörer att kontakta i första hand. I det första urvalet 

av ekoverksamheter prioriterade vi de som erbjöd eko-aktiviteter och som var 

geografiskt spridda för att få ett så representativt urval som möjligt för Sverige. Vi tog 

även med några boendeanläggningar i det första urvalet av verksamheter.  

 

Ett tredje urval som blev aktuellt var medlemmarna på en facebooksida som visade 

tydligt intresse för ekoturismen och hållbarhetsfrågor (facebook.com). Urvalet var inte 

inkluderat i studien från början utan tillkom under insamlingsprocessen av empirin. Då 

vi insåg att antalet besvarade enkäter befann sig på en låg nivå fick vi söka upp nya 

källor som skulle kunna generera fler svar till undersökningen. Eftersom gruppen är 
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sluten och de inlägg som fanns på tidslinjen när vi granskade gruppen behandlade 

ekoturism och mer karaktärsdrag av djup ekoturism framkom det som en seriös grupp 

med stort intresse för ekoturism och hållbarhet. Därför gjorde vi en satsning och 

nyttjade facebookgruppen som ett tredje urval för vår enkätundersökning.  

 

2.2.1 Urvalsmetod 

Urvalsmetoden för studien är först och främst ett tvåstegsurval vilket innebär att det 

sker två steg innan kontakten med populationen är nådd. I vårt fall inleddes det första 

steget med att vi gjorde ett urval på verksamheter som skulle ingå i urvalet, därefter 

kontaktades ansvariga för verksamheten som därefter skulle ge oss tillgång till att 

komma i kontakt med populationen ekoturister (Ahrne & Svensson 2011:42:43). Viktigt 

att ta hänsyn till vid tvåstegsurval är att vi som skribenter och undersökare måste hålla 

en objektiv ställning till urvalet och låta respondenterna förbli slumpmässigt utvalda. 

Förekommer det subjektivitet i urvalet kan det försämra populationens representativitet 

då risken även finns att det inte finns tillräckligt med variation bland respondenternas 

egenskaper (Ejlertsson 2014:20:21; Djurfeldt m fl 2014:101).  

 

Vårt tredje urval särskiljde sig från det första och andra urvalet. Urval tre efterliknar 

mer ett bekvämlighetsurval då vi utnyttjade resurser som var lättåtkomliga och som 

hade potential att snabbt kunna generera enkätsvar. Risken med den här typen av urval 

är att medlemmar egentligen inte ingår i de kriterier som finns för undersökningens 

population och där av påverkar undersökningens generaliserbarhet (Eliasson 2013:50). 

Därför var det viktigt att vi betonade den delen i inlägget att respondenterna skulle ha 

deltagit i någon typ av ekoturism för att besvara vår enkät.  

 

2.2.2 Tillgång till ekoturisten  

Ekoturisten är central i vår studie men utan tillgång till ekoturisten hade vi heller inte 

haft en studie. Därför har de ekocertifierade verksamheterna som vi har varit i kontakt 

med även de haft en central roll i arbetet och därmed är de vår utgångspunkt i 

tillvägagångssättet.   

 

Vi inledde kontakten till verksamheterna med mail där vi presenterade oss själva och 

vårt arbete samt att vi skulle återkomma till dem via telefon veckan därpå (se bilaga 2). 

Under telefonsamtalen presenterades arbetet mer detaljerat och det betonades att fokus i 
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undersökningen ligger på ekoturisten. Arrangörerna fick även möjlighet att berätta om 

sina verksamheter och om hur de anser att de arbetar på ett hållbart sätt.  

 

Till en början antog flertalet verksamheter att vi ville erhålla deras kundregister vilket 

de var väldigt skeptiska till och därav tog avstånd. De flesta företagen vi kontaktade var 

småföretag/familjeföretag med en begränsad kundkrets som de värnar högt om och 

skyddar. Då flertalet ändå ville hjälpa till i så stor utsträckning som möjligt fick vi ändå 

åtkomst genom att de ställde upp på att vidarebefordra vår enkät till sina gäster, 

alternativt att lägga upp enkäten på deras sociala medier och nyhetsbrev. Vi fick också 

värdefulla tips och andra kontakter om de själva inte kände att de kunde bidra med 

respondenter. 

 

När vi pratade i telefon med verksamheterna uppstod det första problemet. Det var 

nämligen många som var tveksamma till att deras verksamhet räknas som ekoturism 

trots att de är ekocertifierade verksamheter. Vi var också väldigt tydliga med att vi ville 

skicka ut våra enkäter till ekoturister, vilket många verksamheter var tveksamma till att 

deras gäster var. Ett annat problem som uppstod var att vi hade kontaktat flera 

vinterbaserade verksamheter som har högsäsong på vintern (till exempel 

hundspannsverksamheter), därmed var deras kunder inte tillgängliga i tid tills enkäten 

skulle behöva bearbetas. Därmed fick verksamheterna med vinter som sin högsäsong 

räknas som bortfall från vårt ursprungliga urval av verksamheter. 

  

Då vi insåg att vi inte fick tillräckligt med hjälp från första urvalet kontaktade vi 

ytterligare åtta verksamheter för att vårt urval av ekoturister/konsumenter skulle bli 

representativt/tillräckligt. Insikten blev att vid andra urvalet behövde valet av 

verksamheterna bli mer strikt och därefter infördes ytterligare kriterier för att 

verksamheter skulle kontaktas: 

 

·Verksamheten ska erbjuda ekoaktiviteter (alltså inte enbart boendeanläggningar) 

·Verksamheten ska ha fått ekoturismpriser (i och med att vi märkte att många inte var 

engagerade i ekoturism trots sitt certifikat) 

·Verksamheten ska i beskrivningen av sin verksamhet visa ett tydligt intresse för 

hållbarhet och miljöfrågor (för att undvika bristande kunskap om miljön) 
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·Verksamheterna ska inte vara vinterbaserade (då de inte har fått in årets gäster än att 

skicka enkäter till då de har lågsäsong) 

 

Utefter ovanstående kriterier kontaktades ytterligare några verksamheter via mail där 

även de meddelades att de skulle bli kontaktade via telefon följande vecka. Under 

perioden som vi ringde de nya verksamheterna försökte vi även få tag på de 

verksamheter som vi inte fick tag på från första urvalet. Dock fick vi ingen respons från 

de verksamheterna, därmed blev de också bortfall. Förutom att skärpa till urvalet av 

verksamheter hade vi fått insikten att vi var tvungna att tona ner att vi vill undersöka 

ekoturisten utan istället fråga efter naturintresserade gäster. Detta för att inte skrämma 

bort verksamheterna då de första samtalen ledde till väldiga diskussioner kring 

definitionen av ekoturister och många verksamheter var väldigt passiva med sitt 

samtycke.  

 

Den 20:e november skickade vi ut vår webbenkät till verksamheterna som skulle 

vidarebefordra enkäten till sina gäster/alternativt lägga ut på Facebook eller i sina 

nyhetsbrev. På en vecka fick vi in ungefär 35 svar vilket vi ansåg var alldeles för lite för 

att vi skulle kunna få representativa svar så vi valde att publicera enkäten i 

Facebookgruppen “Ekoturism” vilket är en sluten grupp som beskrivs som en plattform 

för att tipsa om ekoturism, och ett forum för att dela med sig och diskutera sina 

upplevelser av svensk naturturism (facebook.com).  

 

Runt 1/12 skickade vi ut en påminnelse till våra ekoverksamheter samt till de kontakter 

som vi fått tillhanda. Vi publicerade även vår enkät en andra gång i forumet 

“Ekoturism” på facebook. Efter en påminnelse till verksamheterna och en andra 

publicering via “Ekoturism” gruppen fick in allt fler svar och det slutliga resultatet 

insamlade enkäter blev 85 stycken vilket vi fann som ett tillräckligt antal besvarade 

enkäter för att kunna ge tillförlitliga resultat. Anledningen till att vi inte kontaktade fler 

verksamheter utöver de två urval som vi tog kontakt med berodde främst på den 

tidsplan som var aktuell. Enkäten var i behov av att utformas för att kunna komma ut till 

de redan kontaktade verksamheterna. Hade vi dröjt ut på utformningen av enkäten hade 

uppsatsens tidsplan inte följts och det hade blivit stressigt då bearbetningen av enkäten 

skulle påbörjas redan 2 veckor efter första utskicket. Det är en negativ aspekt att vi inte 

kontaktade ytterligare fler verksamheter under perioden som enkäten var utskickad till 
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det första och andra urvalet verksamheter. Beslutet att avvakta togs då vi kände en viss 

mättnad på verksamheter som skulle bidra med sin hjälp. 

 

 

2.2.3 Svagheter i tillvägagångssättet 

Att vi har valt att endast fokusera på personkaraktärer som turistens resemotiv och 

värderingar men utesluter andra personlighetskaraktärer såsom ålder, utbildning, yrke 

med mera kan leda till negativa konsekvenser. Övriga personkaraktärer är karaktärer 

som är grundläggande och har en påverkan på personens värderingar och resemotiv. Då 

det dock främst är resemotivet och värderingarna som diskuteras bland forskare som 

Lindberg m fl (1996) & Zografos & Allcroft (2007) och kopplas till ekoturism och dess 

slutliga hållbarhet anser vi att vi har valt att arbeta med de främsta och mest relevanta 

personlighetsdragen när vi ska diskutera hållbarhet.  

 

Andra eventuella problem med vårt tillvägagångssätt uppstår då vi använder 

verksamheterna som mellanhänder för att nå undersökningens population. Därmed får vi 

förlita oss på att de skickar ut enkäten till sina konsumenter och att antalet konsumenter 

som får tillgång till enkäten tillsammans bildar en representativ grupp. Det begränsar 

både vår kontroll att enkäten kommer ut samt kontrollen på deras urval av respondenter 

de väljer att skicka till. Hade vi haft möjlighet att erhålla verksamheters kundregister 

hade vi haft större insikt av hur många enkäter vi har skickat ut och sedan satt det i 

relation till besvarade enkäter. När vi använder oss av verksamheter som mellanhänder 

finns inte möjligheten att ha sådan insikt då vi inte vet hur många konsumenter som 

verksamheterna väljer att skicka ut till.  

 

Bristen på kontroll gör även att det är viktigt att ta hänsyn till representativiteten i 

undersökningens population. När vi inte själva kan kontrollera vilka som ska bli 

tilldelade enkäten finns risken för subjektivitet hos kontaktpersonerna som ansvarar för 

att skicka ut enkäterna till sina konsumenter. Om så vore fallet kan vi däremot inte veta 

eller kontrollera, vilket gör att vi får ta hänsyn till undersökningen och vara självkritiska 

till det resultat som framkom.  

 

Ytterligare en svaghet som är viktig att ta hänsyn till är den Facebookgrupp som blev 

vårt tredje urval. Facebook är en social media där människor kan dela med sig av sina 
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liv genom bilder och olika inlägg (Gössling & Stavrinidi 2015:3). I och med att lägga ut 

enkäten i en Facebookgrupp får vi mindre kontroll över respondenterna och deras 

relation till ekoturism. Detta kan vidare leda till att vi inte får en representativ målgrupp 

till vår empiriska undersökning. När verksamheterna själva skickar ut enkäterna till sina 

gäster vet vi att våra respondenter har konsumerat ekocertifierad ekoturism vilket är vår 

målgrupp för undersökningen. När enkäten läggs ut på Facebook däremot vet vi inte om 

de har konsumerat ekoturism av detta slag utan endast att de har ett intresse för 

ekoturism. För att minska denna risk av felaktiga respondenter var vi tydliga i 

beskrivningen till enkäten att understryka att enkäten skulle besvaras av de som har 

konsumerat ekoturismprodukter av någon ekocertifierad verksamhet. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Hållbar turismutveckling 

Hållbar turism innebär att möta värddestinationens behov i form av att erbjuda högre 

levnadsstandard för dess lokalbefolkning. Det innefattar också att tillfredsställa allt fler 

turisters önskemål samt att skydda miljön för att möjliggöra bägge ovannämnda punkter 

(Liu 2003:460). Forskare som förespråkar en hållbar turismutveckling anses enligt Liu 

(2003) vara naiva och enkelspråkiga. Liu hävdar vidare att många forskare är 

entusiastiska och uppmuntrar till ekoturism, alternativ turism, ansvarsfull turism, mjuk 

turism, samhällsbaserad turism och så vidare. Dessa former av turism sägs vara vägen 

mot en hållbar turismutveckling. Erfarenheter visar dock motsatsen till en hållbar 

turismutveckling bland annat genom att principerna för hållbar turism inte efterföljs 

bland verksamheterna samt att enbart dessa former av turism inte kan leda till en 

hållbart växande turistindustri världen över (Liu 2003:461). Harrison (2014) påstår att 

ingen alternativ turism någonsin fullt ut kan ersätta massturismen (Harrison 2014:148).  

 

Det finns ett flertal definitioner av fenomenet hållbar turismutveckling. Det kan vara 

hanteringen av resurser på ett sätt som inte ska skada eller “försvåra” för framtida 

generationer. En annan definition av begreppet som kan ses som mer tillämpningsbar är 

att främja hållbarhet som genererar framgång för det nutida, oförändrade tillståndet. 

Hållbarhet innefattar tre pelare, nämligen ekonomisk, sociokulturell och miljömässig 

hållbarhet. Målet med en hållbar utveckling är att minimera kostnaden för dessa 

aspekter av hållbarhet men även att maximera dess förmåner/vinster (Weaver 

2014:524). De tre aspekterna kan både förstärka och försvaga varandra genom att de 

tävlar mot varandra och därmed även stjälper mer än hjälper. Det som är mest 

ekonomiskt hållbart måste inte vara det som är mest socialt eller miljömässigt hållbart, 

tvärtom. I själva verket måste dessa områden balanseras för att en hållbar utveckling ska 

vara möjlig (Hall m fl 2014:27). 

 

Det råder bristfällig kunskap om hållbarhet och dess principer bland centrala 

turismintressenter. Detta medför problem då definitionen och förståelsen av hållbarhet i 

praktiken kan variera från destination till destination. Ett annat problem är att det finns 

olika perspektiv på hållbar turismutveckling och hållbarhet bland olika intressenter 

vilket kan leda till att konflikter uppstår dessemellan. Det hela ligger till grund då de 

större organisationerna som är inblandade i turismrelaterad verksamhet (regeringar, 
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turister, intressenter, destinationer med mera) har olika uppfattningar om hållbarhet 

vilket leder till olika förhållningssätt till fenomenet. Vidare leder det här till att de olika 

organisationerna fokuserar på olika aspekter av hållbarheten medan turister främst 

intresserar sig av kvalitéten på den konsumerade produkten. På grund av komplexiteten 

som råder hos hållbar turismutveckling förblir det svårhanterligt både som definition 

och i praktiken (Dabphet m fl. 2012:1107:1108:1109:1112). 

 

Som Liu (2003) påpekar så finns det flertalet forskare som ser hållbar turism som en 

form av hållbar utveckling (Liu 2003:461). Vad som kritiseras däremot är betoningen av 

den ekologiska, sociala och ekonomiska inverkan av obalanserad hållbar turism. Det är 

nämligen så att flertalet ekoverksamheter och andra former av hållbara arrangemang inte 

följer de principer som är implementerade för att främja de miljömässiga, sociala och 

ekonomiska förmånerna. Vad oreglerad turism kan leda till är diverse läckage som 

gynnar exkluderade investerare, vilket kan leda till ökade priser för det lokala samhället, 

ökade föroreningar med mera. Framförallt har det en negativ inverkan på miljöresurser 

varav vatten är den främsta resursen som drabbas negativt (Schloegel 2007:250). För att 

en hållbar turismutveckling ska vara en effektiv och realistisk lösning krävs det att 

hållbarhetens fyra beståndsdelarna som beskrivs ovan är likvärdigt prioriterade och i 

balans. Hållbar turism är främst beroende av miljöns pålitlighet, det vill säga att det går 

att försäkra att miljön kan bevara en stabil grund för utveckling (Najdeska & Rakicevik 

2012:218:219). Turismrelaterad utveckling har olika inverkan på värddestinationer som 

är svåra att förutspå och därmed kan destinationer som inte är vana vid förändringar 

påverkas av okända konsekvenser (Fannell 2014:515). 

 

Den kritik som riktas mot hållbarhetsaspekten uppkommer när den sätts i praktiken 

vilket även reflekterar sig på ekoturismen. Det fungerar bra och logiskt i teorin men när 

det sätts i den komplexa verkligheten blir det inte lika enkelt. Kritik som har framförts 

gäller främst att de riktlinjer som ska leda turismverksamheter mot en grönare turism 

inte följs fullt ut. Det förekommer även att ekoturism används som ett 

marknadsföringsknep för att öka sitt kundsegment vilket gör att flera verksamheter inte 

bidrar till någon av de principer som Ekoturism Föreningen har ”tagit fram” (Harrisson 

2014:148; Schloegel 2007:250; Acott m fl 1998:238). Ekoturismen ska enligt 

principerna bland annat innefatta minimal inverkan samt bevarande av destinationer och 

deras resurser. Vad som visas genom erfarenhet av principernas tillämpning är att 
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ekoturismen ses som överskattat och är därmed inte lösningen till hållbart resande 

(Harrison 2014:148). Transport är också ett stort problem inom turismens hållbarhet 

(Lumsdon 2000). 

 

Det finns dock en viss kritik till att helt lita på turistens ansvarstagande gällande ett 

hållbart resande. Dolnicar (2015) argumenterar för att det är en alltför tung börda för de 

flesta konsumenter/turister för att agera miljövänligt på resande fot och motsättningarna 

är alltför stora. Dolnicar (2015) har tagit fram de fyra främsta motsättningarna för den 

som vill resa mer miljövänligt. Först och främst krävs nästintill expertiskunskaper inom 

området för att turisterna ska kunna utvärdera/bedöma och jämföra sina olika 

beteendens inverkan på miljön. Sedan krävs det också att gästerna har möjlighet till 

samt skickligheten som krävs för att kunna göra bedömningen mellan mer och mindre 

hållbara resealternativ. Turistens tredje motsättning till ett miljövänligt resande uppstår 

genom motsägelsefull information beroende på vart de vänder sig är det svårt för 

turisten att avgöra till vilka källor av information de kan lita på eller inte. Sist men inte 

minst så har det på grund av den växande “green washing”som råder bland 

ekoverksamheter lett till en ökad skeptisk inställning från turister till verksamheters och 

produkters verkliga miljömässiga hållbarhet (Dolnicar 2015:143). Greenwashing 

innebär att verksamheter medvetet lurar konsumenter och felaktigt ger skenet av att 

deras verksamhet gynnar miljön (Delmas & Burbano 2011:64). 

 
3.2.1 Transport 
Flertalet problem uppstår i samband med den ökande västerländska mobiliteten. All 

turismverksamhet medför nämligen någon form av transport. Transport i sin tur 

innefattar ofta motorfordon som drivs på fossila bränslen vilka är förorenande och 

därmed ohållbara. Trots nya alternativa bränslen finns det få former av transport som i 

längden är miljömässigt hållbara (Higham m fl 2013:949:950). Turism är idag djupt 

beroende av de två mest energiförbrukande föroreningsbovarna, nämligen flyg- och 

motortransport (Lumsdon 2000:361). Transporten inom turism har visat sig vara den 

största källan för nedbrytningen av miljön. Trots medvetenheten kring problemet 

prioriteras främst högt energiförbrukande former av transport. Resurser fortsätter att 

spenderas på storskaliga projekt som uppmuntrar inrikes bilresor och likaså 

internationella flygresor. Problematik kring för högt energiförbrukande transporter är ett 

populärt ämne inom turismforskningen. Fokus ligger främst på hur de nutida 
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transportmedlen som har ökat inom turismen ska bli mer hållbara och miljövänliga 

(Lumsdon 2000:361:362:363). 

Trots den aktiva forskningen går det att urskilja ett glapp mellan den mobilitetstrend 

som nu är aktuell och de hållbara aspekterna inom transportvärlden. Glappet påvisar 

även att flyg är den transport som bidrar till de största utsläppen av förorenade gaser 

som vidare bidrar till växthuseffekten och den globala uppvärmningen (Gössling m fl 

2007:224). Ett annat problem är den reducering av utsläpp som är nödvändig för att 

uppnå hållbarhet. Reduceringen hade påverkat den stigande trenden inom transport och 

speciellt inom flyg då turism har kommit att bli allt mer beroende av flygsektorn. Hade 

däremot transportsektorn fått en mildare behandling av reducerade utsläpp hade andra 

sektorer som hushåll, restauranger, industrier med mera drabbats av betydligt större 

reducering av utsläpp. Den ultimata lösningen hade varit att lyckas reducera utsläppen 

men samtidigt behålla en jämn balans med turistaktiviteter, vilket är grundkonceptet för 

en hållbar turismutveckling (Gössling m fl 2007:224). 

Vad som krävs för att transportutvecklingen miljömässigt ska få en ljusare framtid är att 

hållbar mobilitet som helhet behöver mer effektiv marknadsföring, dragningskraft, för 

att accepteras av samhället. Ett annat problem som relateras till transport ligger hos 

konsumenten. Därför är det viktigt att lägga fokus på att uppmuntra individens beteende 

och försöka styra individens beteende mot mer hållbara och miljövänliga val gällande 

transport. Vid mobilitetsfrågor är individen ofta mer bekymrad över sin egen valfrihet 

än utsläppsproblem (Page & Connell 2014:164). Att turism har en inverkan på miljön är 

givet, både på global som lokal nivå. Dolnicar (2015) påstår att antagandet att resenärer 

tar sitt eget ansvar och reser med ett hållbart beteende inte är optimalt. Anledningen till 

detta är att det endast finns en liten nischad grupp entusiaster som passionerat värnar om 

miljön och engagerar sig i att skydda miljön även på sina resor. Artikelförfattaren 

hävdar att den gruppen av människor är alldeles för liten för att de ska kunna täcka de 

kostnader som uppstår för att kunna bevara den växande turismutvecklingen och även 

möjliggöra den för framtida resor (Dolnicar 2015:141:142:143:147). 

 

3.3 Djup och ytlig ekoturism och ekoturisten 

Den mer hållbara formen av ekoturism kallar Acott “djup” och den mer skadliga 

ekoturismen benämns “ytlig”. Ytlig ekoturism representerar ekoverksamheter med 
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attityden att naturen endast är viktig då den kan bidra till ekonomisk vinst. Att naturen 

och miljön har något större värde förutom detta och att det bör bevaras för framtida 

generationer är ingenting som prioriteras högt inom ytlig ekoturismverksamhet (Acott m 

fl 1998:244). Problem som går hand i hand med turismrelaterad verksamhet tas inte 

heller seriöst av dessa ekoverksamheter. Djup ekoturism representerar det motsatta och 

kan sammanfattas som en mängd idéer som säger sig prioritera den verkliga vikten av 

naturens värde och sätter tonvikt på det småskaliga inom turism (Acott m fl 1998:245). 

Ekoturister är individer som reser via principerna som djup eller ytlig ekoturism 

innebär. För att avgöra om turisterna är djupa eller ytliga, mer eller mindre hållbara bör 

ekoturistens karaktärsdrag kartläggas. Vad som karaktäriserar djupa ekoturister är att 

värdera naturens inre och egentliga värde, de prioriterar interaktion med det lokala 

samhället och de har endast en liten tro på den nutida teknologins betydelse. Den ytliga 

ekoturisten representerar allt från massturism upp till den djupa ekoturismen, och 

turisten är mindre medveten om naturens egentliga värde. Ytliga ekoturister vill endast 

uppnå en ytlig förståelse av en destinations kultur medan de som konsumerar djup 

ekoturism verkligen engagerar sig i att förstå och även fördjupa sig i den omgivande 

kulturen. En djup ekoturist är mer benägen att samla på sig detaljerad kunskap om det 

som finns runt omkring men är även noggrann med att respektera kulturen och till så 

liten grad som möjligt ha någon inverkan på både kulturen och den lokala befolkningen. 

Till skillnad från den ytliga ekoturisten skulle den djupa heller aldrig begära 

västerländsk komfort på sina resor då denne vet att detta skulle påverka destinationens 

resursförbrukning negativt. Den djupa ekoturisten är medveten om sin egen inverkan på 

destinationen och förstår att det är en stor belastning för värddestinationens resurser att 

resa med västerländska krav och komfort, och försöker därmed undvika det här 

resebeteendet. Acott m fl (1998) argumenterar att eftersom den djupa ekoturisten väljer 

att inte belasta destinationens resurser så har denne ett mer hållbart sätt att resa i 

jämförelse med den ytliga ekoturisten (Acott m fl 1998:240).  

En ytlig ekoturist vill uppleva och samtidigt bevara naturen men deltar kanske även i 

aktiviteter som i själva verket kan vara skadliga för miljön. De djupa ekoturisterna 

däremot skulle säkerställa att de aktiviteter de väljer att göra innebär en minimal 

inverkan på miljön och djurlivet som beskådas. Även faktorer som konsumentens 

matvanor och intresset för naturen och dess bevaring är kännetecken som separerar 

hållbar från mindre hållbar ekoturism. Djupa ekoturister är mer intresserade av att 
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uppleva den lokala maten. Att konsumera lokalproducerat minskar steget från 

produktion till konsumtion vilket sliter mindre på destinationen och är skonsammare 

mot miljön då långa transporter undviks. Den ytliga ekoturisten väljer istället främst 

komfort och konsumerar västerländsk mat utan att tänka på hur det belastar 

resursförbrukningen (Acott m fl 1998: 240:247:248). 

 

Sammanfattningsvis är den djupa ekoturisten fysiskt aktiv och förväntar sig ingen 

speciell service eller behandling när denne är på resande fot. En djup interaktion med 

naturen prioriteras och tyngd läggs på den egna personliga upplevelsen och sin 

utveckling som person. Den ytliga ekoturisten har däremot endast ett flyktigt 

miljöengagemang. Det är många olika resemotiv till att turisten väljer en destination, 

ofta är resorna korta och i större grupper. Turisten är fysiskt passiv och kräver komfort 

och uppassning under sina resor. Gästen förväntar sig att bli servad, denne har en ytlig 

relation till naturen (Weaver 2005:447). Attityder, värderingar och beteenden är 

egenskaper som särskiljer ekoturister från varandra (Deng & Li 2014:256). I huvudsak 

är det turistens underliggande syn på bevarandet av miljön som säger mycket om 

turistens hållbarhet (Acott m fl 1998:250). Som de skriver i sin artikel: 

 

”A consideration of the values, attitudes and behaviour of people is fundamental when 

discussing genuine forms of environmental tourism or trying to identify potential 

ecotourists” (Acott m. fl 1998:239). 

 

Att det är av yttersta vikt att forska om ekoturisters karaktärsdrag är även något som 

Nowaczek & Smale (1998) och Blamey (1997) understryker (Nowaczek & Smale 

1998:46; Blamey 1997:110). Fokus ska ligga på turisternas karaktärsdrag som beskrivs 

ovan men också dess engagemang i miljöfrågor bör också undersökas (Nowaczek & 

Smale 1998:46). Karaktärsdragen avgör vilka aktiviteter som genomförs under resan. 

Vidare argumenterar forskarna att karaktärsdrag är grunden för turistens intresse till 

naturen och kan väcka engagemang till att skydda djur och natur. Dess värderingar kan 

också leda till att turisterna stöttar forskning eller volontärarbetar då de själva vill bidra 

till det bättre (Nowaczek & Smale 1998:46). 

 



Helena Dacke & Sandra Norin  2TR42E  2016-01-09 

22 
 

3.4 Resemotiv till ekoturism 

Den främsta motivationsfaktorn för ekoturism är just observation och uppskattning av 

destinationens naturmässiga tillgångar (Chan & Baum (2007:351:352). Som Wood 

(2002) skriver: 

“It seems that seeing wildlife is the main attribute of the natural attractions and forms 

the main motivation for ecotourists across many ecotourism destinations” (Chan & 

Baum 2007:359). 

Att uppleva en destinations kultur anses också vara av stor vikt. Ett deltagande i 

ekoturism karaktäriseras av resemotiv som att interagera med destinationens 

lokalbefolkning för att lära sig om dess kultur. Även sökandet efter det äkta/autentiska 

eftersträvas genom att besöka destinationer som inte är exploaterade av turism (Chan & 

Baum 2007:352). Ryan & Stewart (2009) argumenterar för att strävan efter nya 

kunskaper är en av de största skillnaderna mellan ekoturister och övriga turistsegment 

(Ryan & Stewart 2009:290). Ekoturisters resemotiv att lära sig något nytt är något som 

även Chan & Baum (2007) betonar. Att delta i fysiskt krävande aktiviteter är ännu en 

motivationsfaktor till att välja ekoturism. Att möta likasinnade utgör också en av de 

motivationsfaktorerna som råder till deltagandet i ekoturism. Enligt Chan & Baum 

(2007) är strävan efter personlig utveckling också ett stort resemotiv som karaktäriserar 

turistsegmentet som tillhör ekoturism (Chan & Baum 2007:351:352). 

Chan & Baum (2007) diskuterar vidare att förutom destinationens attribut/utbud 

attraheras och motiveras ekoturistern också av att de vill fly från vardagens stress och 

tristess. Artikelförfattarna argumenterar därmed att det uppstår två olika slags 

motivationsfaktorer hos de som konsumerar ekoturism nämligen ekoturistens ”sökande” 

och ”flykt” (Chan & Baum 2007:349).  

3.5 Värderingar 

Finns det någon “oetisk” ekoturist? Enligt Malloy (2009) är det våra värderingar som 

generar våra handlingar. Beroende på hur mycket vi värdesätter något som exempelvis 

miljöns bevarande och dess långsiktiga hållbarhet agerar vi även därefter. Vad Malloy 

menar är att för att kunna förstå ett beteende måste vi även förstå beteendets ursprung; 

personens innersta värderingar (Malloy 2009:70:71). Weeden (2011) fortsätter 
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diskussionen om värderingar och argumenterar att man kan förklara beteenden då både 

attityder och beteenden är värderingsorienterade. En persons attityd och beteende 

speglar personers värderingar samt dennes omsorg för andras välmående. Weeden 

(2011) argumenterar även för att bidra med de tre pelarna miljö, ekonomi och 

sociokulturella till värddestinationen och dess befolkning karaktäriserar en hållbar 

ekoturist. Genom att visa respekt, bidra till lokala ekonomin samt lindra den 

miljömässiga inverkan visar det på att en turist tillhör den mer hållbara ekoturisten 

(Weeden 2011:215). 

 

Weeden (2011) fortsätter och förklarar att beteenden och konsumtionsval grundas i 

personernas värderingar som till exempel dess inställningar till att källsortera, handla 

ekologiska produkter, skydda djurens välmående och så vidare I Weedens undersökning 

(2011) placerades respondenter i olika kategorier beroende på vad de värderade. Vad 

som framkom som starkast hos ekoturister var kategorin “stewardship (förvaltarskap)” 

och “universal (världslig)”. De som placerades in i kategorin “stewardship” prioriterar 

värdet av att skydda både miljön och den inhemska befolkningens egenskaper och 

kunskaper. För att åstadkomma detta reser det här segmentet mer ansvarsfullt då de 

bland annat konsumerar lokalproducerade varor (Weeden 2011:215). 

 

De turister som relaterar till universalism försöker uppnå förståelse, uppskattning, skydd 

och tolerans för såväl djur och natur som för människor. Kärnan i universalism är att 

visa respekt för sin omgivning och för andra samt att ta eget ansvar för sina handlingars 

inverkan under semestern och att man delar turismens fördelar. De med universaliska 

värderingar reser i medvetenhet om att våra naturresurser är känsliga och tar hänsyn till 

detta och anpassar sig därefter. Om miljön inte skyddas så kommer slutligen samtliga 

som är beroende av dess resurser att drabbas. De här olika värderingarna påvisar att 

ansvarsfulla turister (de som värderar de universaliska värderingarna) visar mer respekt 

för destinationens lokalbefolkning och deras sedvanor än övriga turismsegment. De tar 

även mer ansvar för sin individuella inverkan som turister, de vill dela sina ekonomiska 

förmåner med den lokala befolkningen samt att dela med sig av sina kunskaper om 

världen med sina familjer (Weeden 2011:228:217:230). Fråga helena! 

 

Sökandet efter autenticitet var även något som framgick som väsentligt för ansvarsfulla 

turister i Weedens studie. Precis som vid ekoturism vill de ansvarsfulla resenärerna 
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komma utanför den vanliga “turistbubblan”. Istället för att endast inta en roll som 

observatör, exempelvis genom sightseeing, vill de vara mer fysiskt aktiva och njuta av 

en mer nerskalad livsstil för att få uppleva det orörda. De ansvarsfulla turisterna vill 

även reducera den moderna konsumtionen som inte bidrar till hållbarhet. De vill befinna 

sig utomhus och interagera med lokalbefolkningen, kommunicera med dem på deras 

eget språk och observera dess traditioner och sedvanor (Weeden 2011:227:230). 

 

Chiu m fl (2013) anser att ansvarsfullt beteende reflekterar personliga tankar/åsikter som 

miljön, engagemang och kunskap. Genom att studera fritidsbeteenden kan vi även förstå 

beteenden som är anknutna till miljöns bevarande så som källsortering och 

energibesparande alternativ. Inom kontexten ekoturism innebär ansvarsfullt beteende 

mot miljön att personen i fråga förstår sin egen inverkan på miljön och därmed följer de 

normer som finns på destinationen (Chiu m fl 2013:323). 

 

Dolnicar (2015) argumenterar för att människor överlag har olika beteenden beroende 

på vilken situation de befinner sig i. Det finns en distinkt skillnad i beteende och attityd 

när människor befinner sig hemma respektive på resande fot. Personen kan exempelvis 

ha ett miljövänligt beteende när denne är hemma men på resan förminskas vikten av den 

goda attityden mot miljön och det hållbara beteendet avtar. Dolnicar (2015) påstår att 

det finns ett turismsegment som är djupt engagerade och hängivna mot miljön som 

kritiskt bedömer sitt beteendes inverkan på destinationens miljö och därefter även 

försöker reducera sin inverkan (Dolnicar 2015:141). 
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4. Resultat 

4.1 Miljö i vardagen & Kunskap  

Eftersom forskare som Liu (2003), Harrison (2014) och Daphnet m fl (2012) visar på att 

det finns kritik kring huruvida en turismutveckling verkligen är hållbar i praktiken kan 

vi förstå att det finns en skeptisk inställning till om också ekoturism verkligen kan vara 

hållbar. Då de principer som bör följas av turismverksamheter sällan gör det fullt ut 

uppstår en problematik att lyckas få ekoturism och annan alternativ turism hållbar på 

lång sikt (Harrison 2014:148; Daphnet m fl 2012:1107:1108:1109:1112). 

 

Ett intresse har dock en tendens att kunna väcka ett engagemang hos människor 

(Nowaczek & Smale 1998:46). Vad som framkom i studiens undersökning var att 

intresset för miljö och hållbarhetsfrågor i vardagen finns hos majoriteten av 

respondenterna. Hela 72,9% svarade att miljön hade stor betydelse i deras vardag vilket 

visas i tabell 1:  

 
Tabell 1. Univariat analys kring respondentens värderingar och miljöprioriteringar i vardagen (i %). 

 
Detta innebär att miljön överlag har en stor betydelse för vår population, men som 

Weaver (2014) nämner består hållbar turismutveckling av tre pelare. Förutom miljön 

består hållbarhet även av ekonomisk och sociokulturell hållbarhet. Pelarna är alltså tre 

typer av hållbarhet och för att turismen ska kunna vara rakt igenom hållbar kommer det 

att krävas att samtliga faktorer uppnås. Att detta kommer att ske via ekoturism hävdar 
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Liu är naivt tänkande (Weaver 2014:524; Liu 2003:461). Studiens 72,9% som beskriver 

att miljön är en viktig aspekt svarar inte direkt på om huruvida respondenterna har ett 

hållbart beteende eller ej. Vad det däremot visar på är att det finns tecken på att miljön 

prioriteras och för att det ska kunna bidra till hållbart resande behöver vi även se ifall 

respondenterna tar med sig sina värderingar även på resan.  

 

Majoriteten av respondenterna värderade miljön högt på resan (76,5%, se bilaga 3). 

Jämförelsen där emellan visade däremot på att resultatet inte hade något samband. 

Korstabellen visade att 85,2% (se bilaga 4) värderade miljön både i vardagen och på 

destinationen men då Chi2- testet gav resultatet 0,097 finns det inget signifikant 

samband. Det är alltså inte säkerställt att respondenterna har ett miljövänligt beteende 

på resan vilket i så fall skulle krydda på den skeptiska inställningen till hållbar 

turismutveckling. Ett intresse kan däremot väcka engagemang (Nowaczek & Smale 

1998:46) och därför är det möjligt att spekulera om kunskapens roll i ekoturistens 

agerande.  

 

Vid jämförelsen av värderingarna kring miljö i vardagslivet och respondenternas 

kunskap (se bilaga 5) visade det på ett tydligt samband på 0,015. Kunskapen om 

ekoturism och värderingar har alltså en koppling till varandra och likaså visade det på 

ett samband även vid jämförelsen av kunskapen och värderingar kring miljön på resan. 

Även där blev resultatet 0,015 vilket kan tyda på att det finns ett mönster mellan 

värderingar av miljön och kunskapen som ekoturisten besitter. Stort intresse kan vara en 

faktor för att kunskapsnivån ökar vilket i sin tur blir anledningen till att värderingarna 

följer med på resan. Därför har kunskapen en väsentlig roll i hållbart beteende då det 

kan påverka vad som värderas på resan.  

 

Kunskapsnivån är även viktig i sig då den kan vara avgörande för hur hållbar 

ekoturisten verkligen är. För att kunna bidra till hållbart resande behöver ekoturisten ha 

kunskapen om vad det är som påverkar positivt och vad som påverkar negativt på 

destinationen. Problemet som de stöter på är att då kunskapen är så pass varierande 

bland mer insatta aktörer är det svårt för ekoturisten att få en entydig och konsekvent 

bild av vad det är som gäller för att resa mer hållbart. Trots det att ekoturisten däremot 

har kunskap är det även nödvändigt för verksamheterna att driva hållbara aktiviteter. 

Om de inte gör det sätter det käppar i hjulet även för ekoturisten att kunna vara hållbar 
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(Dolnicar 2015:143). Trots det pekar studiens resultat på att kunskapen bland 

respondenterna är stor då hela 71,8% (se bilaga 6) angav att de hade stor kunskap om 

miljö och hållbarhetsfrågor. Det gäller dock att ta resultatet med en nypa salt då 

forskning som bland annat Dolnicar, Liu och Harrison behandlar säger att kunskapen 

inte är tillräcklig eller att det är ett naivt tänkande. Eftersom frågan är ställd hur de 

själva anser att deras kunskapsnivå är kan vi heller inte säkerställa att den självbilden är 

korrekt med deras faktiska kunskap. Ett positivt tänkande däremot kan leda till större 

engagemang vilket i sig kan leda till ett hållbarare beteende än vad massturisten 

erbjuder.  

 

Som teorin tar upp gällande kunskapen kring hållbarhet är det viktigt att ekoturisten 

även har en klar bild av vad hållbarhet och dess tre pelare innebär. Om inte kommer inte 

heller individens agerande att kunna bidra till positiv utveckling. En hållbar utveckling 

sker alltså först när kunskapen är konsekvent och då intresset även för de andra 

aspekterna har stor betydelse för ekoturisten. Ett fokuserat intresse och kunskap runt 

miljön är alltså inte bara hållbart i sig utan det gäller att ekoturisten tar hänsyn till det 

ekonomiska och sociokulturella också.  

 

4.2 Transport 

Det framgick i vår empiriska undersökning att bilen var det främsta transportmedlet för 

vår population. Detta då hela 37 % (se bilaga 7) av respondenterna hade angett detta 

som deras främsta transportmedel inom destinationen. Ovanstående visar på ett 

samband med Lumsdon (2000) som hävdar att inrikes bilresor uppmuntras och att 

bilresorna är det vanligaste färdsättet vid inrikes turism (Lumsdon 2000:362). Det 

visade sig dock också vara hela 20 % av respondenterna som valde kollektivtrafik (se 

bilaga 7) som sitt främsta färdmedel inom destinationen. Att välja kollektivtrafik istället 

för att färdas med bil visar på ett medvetande om sin inverkan och ett värnande om 

miljön. Främst dock att miljön prioriteras framför den egna bekvämligheten. Det här kan 

nog bero på den miljötrend som nu råder och som har uppnåtts via bland annat effektiv 

marknadsföring för en mer hållbar transport som Lumsdon ovan diskuterar.  

Det var ett fåtal respondenter som uppgav att de hade rest via flyg. Om det var 

internationellt eller nationellt flyg framkom inte. Att flyg inte var mer populärt 

svarsalternativ bland våra respondenter kan förklaras då vår målgrupp som undersöks 
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som tidigare benämnt är svenskar som reser inrikes. Hade vår studie dock tagit med 

internationella ekoresor så hade flygtransporten förmodligen blivit betydligt större vilket 

ger en större inverkan på miljön och blir därmed problematiskt att diskutera.  

Även om det är ett problem att ett motorburet fordon som bilen är det mest frekventa 

använda färdmedlet inrikes bland våra respondenter så är det ändå mer skonsamt än vid 

den internationella turismen då flygtransporten blir mycket mer frekvent använt. Att det 

är så få som flyger inrikes tyder också på ett visst miljöengagemang, att de lägger ner 

längre tid på att resa till destinationen, istället för det bekväma flyget inrikes. En tredje 

förklaring kan ligga i att det ofta kan vara dyrare att flyga inrikes än exempelvis annan 

form av kollektivtrafik som buss och tåg. 

Att bilen var det överlägset mest populära transportmedlet antyder på att individerna 

prioriterar bekvämlighet och flexibilitet framför att välja mer miljövänliga färdmedel 

som kollektivtrafik. Men då kollektivtrafik ändå var det näst mest frekventa svaret tyder 

detta på att det är en andel på ungefär 20 % (se bilaga 7) som är medvetna resenärer som 

faktiskt väljer bort sin egen bekvämlighet för att istället prioritera ett mer hållbart 

resesätt. Sedan var det en minoritet som använde sig av miljöbilar som främsta 

färdmedel, vilket tyder på ett stort miljöengagemang. Dolnicar (2014) antyder på att det 

är en minoritet som verkligen gör allt för att resa hållbart, och exemplet med de fåtal 

som konsumerat miljöbilar tyder på att detta stämmer. Om denna viktiga grupp av 

turister är så liten hur kan då en ekologisk hållbarhet kunna uppnås om så få kämpar för 

miljön när så stor andel istället prioriterar sin egen bekvämlighet och transporteras via 

bil och flyg som är skadliga för miljön? (Dolnicar 2014).   

Vi undersökte om det fanns några samband mellan de 7.1 % av våra respondenter som 

prioriterar och tycker att det är viktigt med ett mer miljövänligt transportmedel och 

deras främsta färdmedel inom destinationen (se tabell 2). 
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Tabell 2. Bivariat analys angånde det främsta transportmedled och reflektionen kring den egna inverkan. 

Chi 2 testet visar inte på ett samband mellan svarsalternativen. 

 

Detta påvisade dock inget samband då Chi2 testet låg på 0.564, vilket förvånade oss. När 

en turist tycker att det är viktigt och prioriterar ett miljövänligt resesätt generellt varför 

påverkar detta inte valet av dennes främsta transportmedel under resan? 

Lumsdon (2000) argumenterar för att trots att det är en stor medvetenhet kring 

problemet med transport och utsläpp så prioriteras främst högt energiförbrukande 

former av transport ändå (Lumsdon 2000:362). Vi undersökte samband mellan turistens 

främsta transportmedel och hur turisten reflekterar över sin egen inverkan. Här kan man 

tro att det uppstår ett samband, att om man är medveten om sin inverkan, så borde det 
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också påverka ens val av transportmedel, så att man väljer bort färdmedel som man vet 

har en negativ inverkan. Men då det var 0.564 på Chi2 testet så uppstod det inget 

samband mellan frågorna (se tabell 2). Det uppstod inte heller något samband när vi 

testade sambandet mellan turistens kunskap om ekoturism och det främsta 

transportmedlet då Chi2 testet påvisade 0.367 (se bilaga 8). Sist men inte minst testade 

vi också sambandet mellan turistens syn på miljön i vardagen och mellan det främsta 

transportmedlet men här påvisades inget samband då Chi2 testet visade hela 0.754 (se 

bilaga 9). 

Då är frågan varför högt energikrävande transportmedel ändå är mest populära även om 

majoriteten som reser är medvetna om problemet gällande motordriven transport och 

miljöns hållbarhet. Tyder detta på okunskap om ämnet eller att turister prioriterar sin 

egen komfort och flexibilitet även om de är väl medvetna om vad de kan leda till för 

miljömässiga konsekvenser? Empirin tyder på att det kan vara på grund av bristande 

kunskap eller insikt i ämnet då det inte uppstod något samband mellan turistens kunskap 

om ekoturism och dennes främsta transportmedel. Annars kan det vara att turisterna inte 

prioriterar miljön och har en skeptisk attityd mot miljön och ifrågasätter att den 

verkligen är hotad. Även priset är en faktor som spelar in när det gäller val av 

transportmedel och ofta är det så att det billigaste alternativet vinner, oavsett vad det har 

för inverkan på miljön. Det kan också ge en förklaring till varför det inte heller uppstod 

något samband mellan de som prioriterar ett hållbart resande och dess främsta 

transportmedel inom destinationen vilket också tyder på att man väljer den mest 

bekväma vägen ut.  

För att undersöka turisternas främsta färdmedel ställde vi frågan: Vilket var ditt främsta 

transportmedel på destinationen? (tabell 3) Kanske är det så att turisterna inte kan styra 

så mycket över transportmedlen inom destinationen då det ofta bestäms av vilken slags 

ekoaktivitet som äger rum. Det var tydligt att ungefär hälften av våra respondenter hade 

svarat det främsta transportmedlet direkt relaterat till ekoaktiviteten. De svar som antas 

vara direkt ekoaktivitetsrelaterade är de 4.7 % som har svarat cykel, 18.8 % som har 

svarat vandring och 11.8% som har fyllt i att främsta transportmedlet var båt. Den 

andra delen av populationen hade i stället fyllt i transportmedlet till och från 

destinationen. De svar som främst representerar transporten till och från destinationen 

var bil på 37.6 %, kollektivtrafik på 20%. Inom den här kategorin har även en minoritet 

hade svarat miljöbilar och en person flyg.  
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Tabell 3. Univariat analys kring respondenternas främsta transportmedel på destinationen (i %). 

 

Om respondenterna egentligen har svarat på två olika frågor, nämligen vilket var ditt 

främsta transportmedel på destinationen och vilket var färdmedlet till och från 

destinationen, kan detta ställa till besvär gällande representativiteten. Detta på grund av 

att vi inte vet hur de som färdades via exempelvis flyg till och från destinationen 

transporterades inom destinationen vilket var vår huvudsakliga fråga vi ville undersöka. 

Kanske har vi haft en otydlig fråga där bägge ovannämnda frågor kanske kan tolkas in 

av respondenterna. Detta kan också ha en inverkan i varför inga samband kunde finnas 

med deras främsta transportsätt inom destinationen.    

4.1 Ekoturisten och hållbarhet 

Utifrån vår empiri framgick det att det som prioriterades främst bland våra respondenter 

var ett ansvarsfullt beteende mot natur och kultur. Hela 64.7 % av vår population hade 

kryssat i att det var detta svarsalternativ de prioriterade högst under sina resor (se bilaga 

12). Detta antyder på att de flesta av respondenterna påvisar tendenser/liknelser med 

djupa ekoturister då de visar stor hänsyn till miljö och kultur. Däremot var det endast en 

minoritet på 14.1 % som hade valt svarsalternativet att lära sig om kulturen som det 

främsta resemotivet (se bilaga 10). Detta kan tyda på att större delen av respondenterna 

liknar vid ytliga ekoturister i det sammanhanget och att de då kanske endast har ett 

ytligt engagemang till värddestinationens kultur, vilket kan ses som mer skadligt. Det 

var endast 7.1 % av den undersökta populationen som tyckte att komfort var väldigt 

viktigt under resan (se bilaga 13), vilket kan antyda på att den gruppen prioriterar sin 

egen komfort framför miljöns bästa och vill ha en västerländsk standard när de reser 

oavsett vilken resursinverkan det slutligen resulterar i. Även om turismen utspelar sig i 
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ett väl utvecklat industriland som Sverige så är det inte hållbart i längden att resa med en 

hög resursinverkan och det påvisar på ett ytligt engagemang till miljön vilket påvisar 

tendenser hos ytliga ekoturister. 

Det framgick att 44.7% av vår undersökta population reflekterar lite över 

ekoverksamheternas inverkan på miljön vid exempelvis ekorelaterade aktiviteter som 

safari. Resterande 55.3 % av respondenterna hade besvarat att de reflekterar mycket över 

aktiviteternas inverkan på destinationen (se tabell 6). 

Tabell 6. Univariat analys angående respondentens reflektion kring verksamheternas inverkan (i %). 

 

Att det är så här många som inte reflekterar mycket över den inverkan som 

ekoarrangörerna kan ge tyder på att de litar blint på att dessa verksamheter, då de är 

ekoceritfierade verksamheter, att de bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt vilket 

inte alls behöver vara fallet. Därmed kan det hända att dessa ekoturister kanske 

omedvetet deltar i ekoaktiviteter som de tror är skonsamma mot miljön men i själva 

verket är skadliga. Att inte reflektera över en potentiell negativ miljöinverkan tyder på 

ett ytligt miljöengagemang och ekoturism (Acott m fl 1998:244:245). Inte förrän man är 

medveten om den inverkan som råder kan man göra någonting för att förhindra den. Om 

man anar att de båtresor som arrangeras med en gammal motorbåt inte är så bra för 

naturen så kanske man väljer andra ekoaktiviteter som är snällare mot miljön. 

Det blir dock en större skillnad mellan respondenternas svarsalternativ när det gäller 

ekoturisternas reflektion kring sin egen inverkan (se tabell 7). Då hävdar hela 64.7 % av 

respondenterna att de reflekterar mycket över sin inverkan och endast 35,3 % reflekterar 

endast lite över sin egen inverkan: 
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Tabell 7. Univariat analys kring respondentens reflektion egen inverkan (i%). 

 

Genom att reflektera över inverkan så kan det tyda på att de blir medvetna över sin 

inverkan och därmed gör mer hållbara val under sina resor. Om man vet hur dåliga 

förhållandena är med vattenresurser på en destination så kanske man väljer att inte tappa 

upp bad eller ta långa duschar, då detta påverkar resurserna negativt (Acott m fl 

1998:247). Dock behöver en större andel bli medvetna om deras inverkan som turister 

på destinationen för att det ska kunna bli hållbart i längden. Då måste samtliga bli mer 

medvetna och därefter påverka sitt beteende till det skonsammare mot miljön. Vi fann 

ett stort samband mellan frågorna: att reflektera över sin egen inverkan och följdfrågan 

om det påverkade ens handlingar. Detta antyder på att när turisterna väl är medvetna om 

sina handlingars inverkan så ändrar de också sina handlingar för att minimera sin 

inverkan på destinationen, vilket antyder på djup ekoturism. Det framgick också i vår 

undersökning att 66.7% av våra respondenter har en hög konsumtion av 

lokalproducerade råvaror under sina ekoresor (se bilaga 14). Genom att konsumera 

mycket lokalproducerade varor så bidras det till det lokala samhällets välfärd och sparar 

också på miljön då produkterna inte behöver färdas utan konsumeras där de tillverkas 

(Acott m fl. 1998:247:248). Ett sådant agerande av turisterna antyder också på en djup 

och mer hållbar form av ekoturism.   

 

 
 
 
 
 
 
 



Helena Dacke & Sandra Norin  2TR42E  2016-01-09 

34 
 

4.2 Resemotiv och prioriteringar 

Enligt Wood (2002) är det främsta motivet för ekoturism att uppleva naturen. Vår 

empiriska undersökning visar på samma sak då hela 67.9 % (se bilaga 10) av våra 

respondenter valde just motivet att uppleva natur och djurliv som deras främsta att välja 

ekoturism. Ekoturism karaktäriseras också av motivet att lära sig mer om en annan 

kultur och att få uppleva den (Chan & Baum 2007). I vår enkätundersökning framkom 

det dock att intresset av att uppleva och lära sig om destinationens kultur inte vara så 

stor bland våra respondenter då endast 14.3% (se bilaga 10) har benämnt detta som sitt 

främsta resemotiv. Här säger teorin och vår empiri emot varandra då teorin 

argumenterar för att uppleva en kultur är ett av de allra främsta motiven till att välja 

ekoturism och empirin syftar till ett litet intresse bland vår population. Då kan man 

diskutera varför empirin och teorin visar sig skilja sig åt i praktiken i just det här fallet.  

En anledning kan vara att populationen som har undersökts är svenska turister som reser 

i Sverige. Därmed blir det inte så stora kulturförändringar och kanske inte heller lika 

spännande kulturkrockar som om man reser till andra delar av världen. Det är ganska 

lika kultur i hela landet och därför kanske de inrikes turisterna inte är lika intresserade 

av att få uppleva kulturen på hemmaplan då de redan är välbekanta med den eftersom 

det är deras egen kultur också. Acotts teori om djup och ytlig ekoturism tar aldrig upp 

nationell turism utan syftar främst till internationell turism där det ofta bli stora 

kultursskillnader. En annan anledning kan vara att just den här populationen som har 

besvarat vår enkät inte är så intresserade av kulturen. Vi undersökte sambanden mellan 

turisternas motiv och deras prioritering av ett ansvarsfullt beteende mot natur och kultur 

(se tabell 4).  
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Tabell 4. Bivariat analys angående ansvarsfullt beteende mot natur och kultur samt det främsta 

resemotivet. Chi2 testet visade på ett samband.  

Då Chi2 testet påvisade 0.18 så uppstår det ett samband mellan frågorna. Störst samband 

uppstod bland de respondenter som prioriterar ett ansvarsfullt beteende mot natur och 

kultur och de som hade som främsta resemotiv att skapa kontakter med likasinnade 

(100%) och vill beskåda natur och djurliv (74.1 %). Dock bör det tas hänsyn till att 

enligt frekvenstabell för motiv var det endast 2,4% (se bilaga 10) av populationen som 

hade svarat just att skapa kontakt med likasinnade, vilket påverkar reliabiliteten då det 

är en så liten grupp som hade 100% matchning. Det fanns däremot ett samband mellan 

motiv och turistens uppskattade kunskap om ekoturism (se tabell 5) 
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Tabell 5. Bivariata analys kring det främsta resemotivet och kunskap om ekoturism. Chi 2 testet visar inte 

på något samband.   

 

Då uppstod inget samband då Chi2 testet var 0.168. Allra störst samband var det mellan 

de som hade svarat att de besitter en stor kunskap om ekoturism och de hade som 

främsta resemotiv att beskåda natur och djurliv. Sambandet låg då på hela 73.3% (tabell 

5). 

Chan & Baum (2007) argumenterar även för att motiven att uppleva det äkta/autentiska 

och lära känna sig själva är stora resemotiv för ekoturisten (Chan & Baum 2007:352). I 

vår undersökning var det inte några empiriska svar som påvisar på att turisten eftersöker 

autentiska turistdestinationer som inte redan är exploaterade av turism. Däremot var det 

en respondent som hade fyllt i under prioriteringsfrågan att det viktigaste för denne var 

att komma undan flyg och charterturismen, vilket kan antyda på att denne var ute efter 

någonting annat än massturism under sina resor, ett mer alternativt resesätt som också 

kan ses som mer äkta/autentiskt. Hela 32.9 % av vår population som besvarade vår 

enkät eftersträvade att lära känna sig själva under sina resor (se bilaga 11). Även detta är 

någonting som understryker Chan & Baums teorier. Artikelförfattarna Chan & Baum 
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argumenterar för att det finns två olika slags motivationsfaktorer hos de som 

konsumerar ekoturism, nämligen ekoturistens ”sökande” och ”flykten från vardagen” 

(Chan & Baum 2007:349). En respondent i vår undersökning hade skrivit att denne 

tyckte att det var viktigt att komma undan från vardagen och uppleva naturen som är 

tyst och skön. Annars verkar inte flyktfaktorn vara en stor del i populationens 

motivationsfaktorer. 

Empirin behandlar inte alls resemotivet att vara fysiskt aktiv, vilket kanske beror på 

vilka slags ekoanläggningar vi kontaktade och som ville hjälpa oss att komma i kontakt 

med ekoturisten. Vårt urval kanske är mer passiva även i sina ekoaktiviteter där 

konsumenterna är passiva och till exempel studerar natur och djurliv från motorbåtar. 

Kanske hade resultaten varit annorlunda om exempelvis ekocertifierade 

bergklättringsverksamheter eller om de varit fokuserade på vandring eller dylikt som 

hade skickat ut till sina kunder. Men sådana verksamheter var inte med i vårt urval som 

kontaktade sina gäster. 

4.3 Ekoturistens självbild, värderingar och prioriteringar 

De olika karaktärsdragen som finns för en ekoturist kan variera men vad vi kan förstå 

utifrån forskningen är att värderingar och intressen är två egenskaper som skiljer en djup 

ekoturist från en ytlig. I vår studie valde vi att se hur ekoturisterna värderade miljö samt 

hur de såg på sig själva. Vad som framkom i studien var att 74,1% av respondenterna 

ansåg sig själva vara turister som värnar om miljön och hållbarhet vilket vi menar 

innebär egenskaper hos en ekoturist (se bilaga 15). Självbilden är alltså relativt stark 

bland respondenterna och där av är det även intressant att se resultaten kring deras 

värderingar. 

 

Resultaten visade på att värderingar kring miljöns bevarande på resan var högt bland de 

som ansåg sig själva som ekoturister. Då 86,7% svarade att de värderade miljön på resan 

och såg sig som ekoturister (se bilaga 16) kan vi se att självbilden ändå påverkar 

agerandet på resan. Värderingarna kring miljön fanns för flera respondenter även i 

vardagen vilket även visar på att intresse för natur och djurliv i vardagen påverkar 

värderingarna på resan, vilket är det som Acott argumenterar för (Acott m fl 1998:250). 

Som Nowaczek och Smale (1998) även argumenterar för får vi en bild av att 

respondenterna till undersökningen är engagerade i miljöfrågor även till vardags vilket 

påverkar ett visst beteende. 
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Utifrån resultatet kan vi se att självbilden och värderingarna har ett samband på det sätt 

att de som ser sig som ekoturister även värderar där efter. Vilket gör det möjligt att även 

påstå att deras handlingar tenderar vara mer åt det hållbara hållet när de reser.  

 

Tillsammans med värderingar är beteendet och attityden även de viktiga aspekter för att 

kunna få en bild av huruvida ekoturisten är mer eller mindre hållbar (Acott m fl 

1998:245:239).  Därför är självbilden av respondenterna och deras prioriteringar på 

resan även de intressanta att jämföra. Vad som framkom vid resultatet är att det finns ett 

samband mellan de två karaktärsdragen. Majoriteten av respondenterna svarade att de 

både såg sig som ekoturister (turister som värnar om miljön) samt att de prioriterar ett 

ansvarsfullt beteende på resan. För att få en bättre bild av hur respondenterna har svarat 

kan vi se på frekvensfördelningen att det är 74,1% av de 85 respondenterna som anser 

att de är ekoturister (tabell 8): 

 
Tabell 8. Univariat analys kring respondentens självbild (i %).  

 
 

Resultatet säger inte mycket i sig mer än att respondenterna har en stark självbild om att 

de är hållbara turister. Det som gör deras självbilden intressant är de svar som ger tecken 

på huruvida de faktiskt är hållbara eller inte. Genom att ha ställt självbilden i 

förhållande till deras ställning till ansvarsfullt beteende på resan ser vi i tabell 9 att det 

finns antydningar på att självbilden har en påverkan på prioriteringen av ansvarsfullt 

beteende på resan. 
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Tabell 9. Bivariat analys kring prioriteringen av ett ansvarsfullt beteende och självbilden. Chi 2 testet 

visar på ett samband mellan frågorna.  

 
 

Genom att ha en stark självbild om sig själv ser vi med resultatet ökar prioriteringen av 

att bete sig på rätt sätt på resan, vilket i studien innebär att turisterna ska visa respekt 

mot destinationens natur och kultur. Även här har vi alltså ett fokuserat intresse på 

miljöaspekten av de tre pelarna (ekonomiska, sociokulturella & miljömässiga) som 

hållbar utveckling består av. 

 

Vad innebär det då? Utifrån studien kan vi se att en starkare självbild påverkar 

betydelsen av hållbart beteende hos en individ. En stark självbild kan tyda på att denne 

känner ett större ansvar för att faktiskt agera efter sina värderingar vilket ger en positiv 

effekt. Ett ansvarsfullt beteende är en viktig aspekt och som Acott argumenterar är 

värderingarna kring miljön ett viktigt kännetecken som säger mycket om turistens 

faktiska hållbarhet (Acott m fl 1998:250). Vilket vi kan se i studien att respondenterna 

har positiva kännetecken för hållbart beteende.  
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4.4 Värderingar och dess inverkan 

Weeden (2011) diskuterar i sin artikel hur en persons attityd och beteende speglar 

personens värderingar (Weeden 2011:215). Då vi inte har gjort någon observation kan 

vi inte säkerställa huruvida det speglar responenternas värderingar. Däremot kan vi se 

det från motsatta hållet, hur värderingarna visar tecken på tendenser till ett mer hållbart 

resebeteende. Av respondenterna värderas främst miljö i vardagen (72,9% se bilaga 3), 

ansvarsfullt beteende på resan (64,7% se bilaga 12) samt beskådning av djur och 

naturliv (67,9% se bilaga 10). Av de övriga alternativen är de främst valda alternativen 

de mer miljöinriktade aspekterna vilket visar ett mönster på att respondenterna har ett 

större intresse, eller är mer insatta i, miljöfrågor än andra frågor så som ekonomiska och 

sociokulturella. Av de 85 respondenterna var det endast 24,7% (se bilaga 17) som 

prioriterar interaktion med andra människor samt endast 14,3% som angav att de valde 

ekoturism för att lära sig om destinationens kultur och människor (se bilaga 10). Då 

enkäten däremot var riktad mot svenska ekoturister genom svenska ekoverksamheter är 

det aktuellt att ha överseende med respondenternas svar. Hade vi haft en internationell 

population kanske svaren hade varit annorlunda. 

 

Vad som framgår utefter resultaten däremot är att miljöaspekterna ligger i fokus. 

Konsumtionen av lokalpoducerade produkter var dock relativt högt 66,7% (se bilaga 14) 

och då ansvarsfullt beteende var främsta prioritering på resan tillhör majoriteten av 

populationen Weedens kategori stewardship och ett fåtal i studien tillhör kategorin med 

universaliska värderingar (Weeden 2011:230). Kategoriseringen är varken positiv eller 

negativ utan det hjälper oss att få en bättre bild av vilka våra respondenter är och vad de 

värderar. Vad vi även kan se genom undersökningen är att svenska ekoturister skiljer sig 

från de ansvarsfulla turisterna som vi till en början trodde hade en koppling till 

ekoturister. Då studiens population främst tillhör stewardship kan vi däremot se att de 

skiljer sig då ekoturister med universaliska värderingar har en större koppling till 

ansvarsfulla ekoturisters värderingar (ibid). 

 

För att kunna säkerställa att deras värderingar faktiskt är tecken på hållbart beteende har 

vi resultaten från reflektionsfrågorna. Vilka visar på att flertalet angav som svar att de 

reflekterar både över sin egen inverkan på destinationen och verksamhetens inverkan. 
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Som vi tidigare har nämnt reflekterar majoriteten på deras egen inverkan men även på 

verksamhetens inverkan. Resultatet visar på en tydlig medvetenhet kring sina handlingar 

inverkan på destinationen vilket är tecken på att ett hållbart resebeteende värderas högt 

bland respondenterna (Dolnicar 2015:141). Frågan är däremot om respondenterna 

faktiskt ändrar sitt beteende därefter också, vilket vi kan visa på med tabell 10: 

 
Tabell 10. Univariat analys om respondenterna tar hänsyn till medvetandet i sina handlingar (i %).  

 
 

Då 59,5% av respondenterna svarade ”Ja” innebär det att majoriteten reflekterar över sitt 

och verksamhetens inverkan och att de ändrar på sitt beteende därefter. Det är däremot 

endast 19,5% skillnad mellan de som svarade ”Ja” och de som svarade ”Nej”. Det vill 

säga att marginalen inte är så stor däremellan men beroende på att undersökningen 

baseras på en population på 85 personer skulle marginalen variera från studie till studie, 

beroende på antal respondenter. 

  



Helena Dacke & Sandra Norin  2TR42E  2016-01-09 

42 
 

5. Reflektioner kring material och metod 

Det finns olika aspekter att ta hänsyn till vid undersökningar som vår. Bland annat är 

det väsentligt att behandla positiva och negativa aspekter som kan visa på vad som är 

bra respektive dåligt med studien. Därefter har vi de konsekvenser som de positiva och 

negativa aspekterna kan ge. Var det något som påverkade resultatet? Hur kan vi 

säkerställa en representativ population för undersökningen? Var urvalet tillräckligt 

stort? Ovanstående aspekter och konsekvenser är vad som kommer att diskuteras i 

avsnittet nedan.  

 

5.1 Positiva & Negativa aspekter samt dess konsekvenser 

En aspekt att ta hänsyn till samt en konsekvens för arbetet är valet att undvika 

personkaraktärer som ålder, kön, utbildning med mera. Då vi valde att inte inkludera 

sådana typer av egenskaper hos respondenterna har det satt några käppar i hjulet vid 

analysen. Det har begränsat oss att inte kunna gå in i djupare diskussion kring de 

bivariata analyserna då vi inte ser vad som kan tänkas skilja mellan respondenterna. Har 

åldern till exempel haft en roll i kunskaps frågor? Eller har utbildningen påverkat 

medvetenhetsgraden? Frågor av det slaget går inte att analyser i vår studie. Vi håller 

trots allt fast vid vårt beslut då studien fokuserar på turistens värderingar och motiv och 

inflytandet det har på turistens hållbarhet. Vi är främst intresserade av hur 

respondenterna värderar och vad de motiveras av när de reser. Resultatet påverkas på 

det sätt att vi inte har kunnat föra en djupare diskussion men det har inte påverkat 

möjligheten för studien att besvara på frågeställningen.  

 

Vidare har vi självkritiken kring enkätundersökningen. Vid utformningen av enkätens 

frågor och svar hade vi tidigare forskning som utgångspunkt. Vad vi under 

bearbetningen reflekterade över däremot var att vissa frågor efterfrågar en utvärdering 

av respondenterna själva. Vilket påverkar på det sätt att vi som undersökare inte kan 

säkerställa till exempel den grad av kunskap som respondenterna själva anser sig har. 

Deras svar kan därför bli något förskönade mot verkligheten. Vi har även reflekterat i 

efterhand om inte några frågor kan ha tolkats som ledande i och med att vi fokuserar 

studien på en specifik grupp. Risken finns att respondenterna har svarat det de tror att vi 

vill att de ska svara.  

 



Helena Dacke & Sandra Norin  2TR42E  2016-01-09 

43 
 

Vad studien bidrar med är kunskap kring hur populationens motiv och värderingar 

påverkar deras resebeteende. I och med att undersökningens population är kunder till de 

verksamheter som vi har samarbetat med bidrar studien med information om 

verksamheternas kunder. Vilket är information som verksamheterna själva också kan ta 

nytta av. Ju mer de lär känna sina gäster desto bättre kan de möta gästernas behov och få 

en mer nöjd kundgrupp. Den typen av information kan väcka ett intresse för vidare 

studier som täcker en större population vilket leder till en generaliserbarhet för hela 

sveriges population av ekoturister.  

 

Något mer positivt i studien är att trots det motstånd som vi till en början möttes av från 

verksamheterna senare kom till att försvinna. En stor del av verksamheterna kom till att 

vara positivt inställda till arbetet. Verksamheternas positiva inställning och deras vilja 

till att bidra med hjälp gjorde att studien slutligen fick in ett någorlunda bra antal 

enkätsvar (sammanlagt 85 svar). 

 

6. Slutsats och diskussion 

Vad vi har fått fram med undersökningen är att ett intresse för miljön i vardagen och 

respondenternas starka självbild som miljömedvetna turister har en koppling till 

varandra. Det stora intresset att vilja bidra till miljöns välbefinnande påverkas av den 

självbild som respondenterna anser sig ha. Då de två faktorerna påverkar varandra när 

självbilden var stor kan vi se att respondenterna tenderar att ha ett mer hållbart beteende 

som bidrar till miljöns hållbarhet. Vidare får vi en bild av hur värderingarna och 

självbilden går att koppla ihop med respondenternas kunskap vilken vi menar bidrar till 

det hållbara beteendet. Därmed leder stor kunskap hos turisten till större intresse för 

miljöns hållbarhet vilket i sig leder till höga värderingar kring miljön även i vardagen. 

Då resultatet även visade på att självbilden påverkar prioriteringen av det ansvarsfulla 

beteendet på resan förstår vi att självbilden har en betydande roll för ett mer hållbart och 

ansvarsfullt beteende. Eftersom majoriteten angav att ansvarsfullt beteende mot natur 

och kultur under resor är av första prioritering och att självbilden påverkar detta beslut 

är undersökningens population mer insatta i de miljövänliga aspekterna. Där av kan vi 

påstå att vår population av svenska ekoturister tenderar att vara mer insatta i miljö än de 

övriga två pelarna av hållbarhet. Då det inte uppstod något samband mellan värdering av 

hållbarhet till vardags och på resande fot visar detta på att dessa faktorer inte behöver 

hänga ihop. Även om turisten prioriterar miljön till vardags så behöver inte det betyda 
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att denne prioriterar hållbarhet likvärdigt under resan, tvärtom. Dock kan vi se att det 

finns ett samband mellan intresset för miljön och att det sedan kan mynna ut i ett 

engagemang.  

 

Det uppstår en svårighet i att kunna dra en slutsats kring transporten och 

respondenternas val då vi inte är medvetna om deras kontroll av egna valmöjligheter 

gällande färdmedel. Vad som framgick däremot av vår undersökning var att majoriteten 

transporteras med bil vilket tyder på att respondenterna prioriterar komfort och 

flexibilitet framför miljöns hållbarhet. Dock är det endast ett fåtal som besvarade att de 

prioriterade komfort och tyckte att det var av stor vikt på resan. Likaså var det en stor 

andel som valde att färdas via kollektivtrafik vilket tyder på en medvetenhet bland 

turisterna. Ett fåtal respondenter transporterades via miljöbilar vilket tyder på ett stort 

miljöengagemang av en minoritet. Vid sambandsanalyser med transport och övriga 

variabler så som kunskap framkom det att det inte fanns något samband. Vilket kan 

förklaras med hjälp av tidigare forskning som framhäver det att trots medvetenheten och 

en hög kunskapsnivån används främst transportmedel som är mer förorenande, så som 

flyg och bil.  

Det visade sig vara en hög grad av respondenterna som förlitar sig på verksamheternas 

hållbarhet; med tanke på den låga marginalen mellan liten och stor reflektion kring 

verksamheternas inverkan. Då resultatet visade att näst intill hälften hade låga 

reflektioner av verksamheternas inverkan på miljön tyder detta på bristande 

medvetenhet om vad hållbarhet innebär bland respondenterna. Intressant är att betydligt 

fler reflekterade stort gällande sin egen inverkan på destinationen. Då det uppstod ett 

samband mellan medvetenheten kring sin egen inverkan och hur detta påverkade deras 

beteende visar det på att medvetenheten är betydande för ett hållbart agerande.  

 

Är ekoturisten inte medveten om den inverkan som dennes val leder till (angående allt 

från transport till val av ekoaktiviteter och konsumtion) kommer denne inte heller att 

kunna göra någon skillnad med sina val eller sitt agerande. Att turisterna är medvetna 

om sin egen inverkan är en positiv faktor men inte tillräcklig då de även måste 

ifrågasätta andras inverkan (till exempel ekoverksamheters). Bristen på reflektioner 

kring verksamhetens inverkan hävdar vi innebär att respondenterna förlitar sig mycket 

på verksamheternas kunskap. Ett annat perspektiv kan vara att respondenterna inte 

reflekterar över verksamheternas inverkan lika mycket då de inte anser att det är deras 
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ansvar att verksamheterna är miljövänliga. Då är deras egen inverkan betydligt viktigare 

för dem då de själva är ansvariga för sina handlingar, vilket också kan påverka deras 

självbild som miljömedveten turist. Att respondenterna har hög medvetenhet om sin 

egen inverkan är däremot inget som är kompletterande för deras övriga brist på 

medvetenheten kring övrig inverkan. Här visar det alltså på en svaghet i populationens 

ekologiska hållbarhet.  

 

Även vid resemotiv kan vi dra slutsatsen att det är intresset av att uppleva natur och 

djurliv som är det viktigaste för vår population. Det uppstod också ett samband mellan 

turistens prioriteringar av ansvarsfullt beteende och motivet till varför de valde att delta 

i ekoturism. Vilket stärker väsentligheten att undersöka motiven för att få en förståelse 

för turistens relation till hållbarhet. I och med att studien har en avgränsning på nationell 

ekoturism kan vi även fastslå att kulturen inte ligger i respondenternas främsta intresse. 

En intressant aspekt är även det att kunskap och motiv i relation till varandra inte visade 

på något samband. Anledningen till det resultatet är troligtvis för att kunskapen kring 

den svenska kulturen redan finns hos respondenterna, vilket även syns vid val av 

prioritering på resan. Vad det innebär är att även då intresset för kulturen är låg 

respektive hög för miljön är det mer skadligt för de sociokulturella aspekterna inom 

hållbarhet då våra respondenter prioriterar som de gör.  

6.1 Slutligen 

Slutligen har vi kommit fram till att studien har besvarat dess frågeställning ”På vilka 

sätt tenderar undersökningens population att agera ekologiskt hållbart utefter sina 

värderingar och motiv?” 

 

Genom undersökningen har vi fått fram resultat som pekar på att den svenska 

ekoturisten i vissa områden agerar mer hållbart utifrån de miljömässiga aspekterna. 

Slutsatsen grundas på resultatet av insamlad data som pekar på att respondenterna 

prioriterar ansvarsfullt beteende mot natur och kultur, deras främsta motiv är att beskåda 

natur och djurliv och likaså är de, om än i mindre grad, medvetna om sina egen 

inverkan på destinationens miljö. Dock så finns det svagheter som pekar på att 

hållbarheten inte är konsekvent i alla områden vilket även visar på att det trots allt, än så 

länge, inte är möjligt att kunna vara helt hållbar i sitt resebeteende.  

Vi kan även konstatera att andra faktorer (som medvetenhet om inverkan och kunskap) 

utöver motivation och värderingar har en central roll i avgörandet av turistens mer eller 
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mindre ekologiskt hållbara beteende. Dock har dessa faktorer en koppling till 

värderingar och motiv då de påverkar varandra.  

På grund av diverse brister i undersökningens metod kan vi inte generalisera och påstå 

att det resultat som framkommer för studiens respondenter gäller alla svenska 

ekoturister. Däremot besvarar vi frågan då vår population ekoturister värderar och 

motiveras av ett intresse för naturen och de värnar om de miljömässiga aspekterna. 

Därmed har de ett mer hållbart beteende inom det området än de övriga områdena inom 

hållbarhet.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Enkät 
  
Värderingar kring hållbarhet genom ekoturism  

 Syftet med den här enkäten är att vi vill kartlägga turistens olika värderingar och 

prioriteringar under sin resa. I vår undersökning har vi valt att fokusera på 

hållbarhetsaspekten inom ekoturism utifrån ett konsumentperspektiv. Därför har du 

blivit utvald att få svara på den här enkäten då du vid något tillfälle har deltagit i 

ekoturism.            

 

Vi vill uppmana dig att tänka på din senaste resa som du bokade via en ekocertifierad 

verksamhet.  

 

Tack för din medverkan, vi är väldigt tacksamma för att du tog dig tiden att besvara vår 

enkät! 

 

1. Ser du dig själv som en turist som värnar om miljön? 

 

o Ja 

o Nej 

o Varken eller 

 

2. Hur stor betydelse har miljö- och hållbarhetsfrågor i din vardag? 

T.ex. källsortering, lokaltrafik, konsumtion av lokala och/eller ekocertifierade produkter 

m.m. 

 1 2 3 4 5  

Ingen betydelse alls      Stor betydelse 

 

 

3. Följdfråga till fråga 2, prioriteras hållbarhet likvärdigt på resan? 

 

o Ja 

o Nej 
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4. Vilket var ditt främsta motiv att välja en ekocertifierad verksamhet? 

 

o Skapa nya kontakter med likasinnade 

o Beskåda natur och djurliv 

o Lära sig om destinationens kultur och människor 

o Annat 

 

5. Hur stor är din kunskap om ekoturism? 

 

 1 2 3 4 5  

Jag är inte alls insatt i ämnet      Jag är väldigt insatt i ämnet 

 

6. Vilka av följande alternativ anser du vara viktigast? 

 

o Ansvarsfullt beteende mot natur och kultur 

o Interaktion med andra människor 

o Komfort (ex. långa duschar, sköna sängar) 

o Mer miljövänlig transport (t ex tåg, cykel, kollektivtrafik mm) 

o Att lära känna sig själv (genom nya upplevelser och lärdomar, ändrade 

perspektiv/åsikter/värderingar) 

o Övrigt: 

 

7. Vilket var ditt främsta transportmedel på destinationen? 

 

o Bil 

o Kollektivtrafik 

o Cykel 

o Vandring 

o Båt 

o Övrigt: 
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8. Reflekterade du över ekoverksamhetens aktiviteters inverkan på miljön? 

Ex. båtturer för att beskåda djurliv, utflykter m.m. 

 1 2 3 4 5  

Inte 

alls 
     

Väldigt 

mycket 

 

9. Reflekterade du över dina egna handlingars inverkan på destinationen? 

 

 1 2 3 4 5  

Inte 

alls 
     Ja verkligen 

 

10. Följdfråga till fråga 9. Påverkade detta dina handlingar? 

 

o Ja 

o Nej 

 

11. Konsumerade du lokalproducerade produkter/tjänster under din vistelse? 

 

 1 2 3 4 5  

Inte 

alls 
     

Väldigt 

mycket 

 

 

Kommentarer 
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Bilaga 2 Mail till ekoverksamheter 
 
Hej!	  

Vi är två studenter som läser turismvetenskap på Linnéuniversitetet. Vi håller nu på att 

skriva vårt examensarbete där vi har valt att inrikta oss på ekoturism. Genom att 

undersöka ekoturistens motiv och beteenden vill vi få ökad förståelse för ekoturistens 

deltagande i hållbart resande. Fenomenet är något som vi har kommit till att bli väldigt 

intresserade av då vi anser att ekoturism är en väsentlig faktor för ett mer hållbart 

resande och för en mer grön utveckling av både industrin och näringslivet. För att kunna 

bidra med sådan information anser vi att det är viktigt att studera ekoturisten. Genom att 

förstå hur ekoturisten prioriterar, vad som driver dem med mera kan vi tillsammans få 

en större bild av vad näringslivet kan göra för att möta deras behov.	  

	  

Vi vill be om er hjälp för att kunna komma i kontakt med ekoturisten och är tacksamma 

för all den hjälp vi kan få. Vi kommer att kontakta er via telefon i början på nästa vecka. 

Fram tills dess får ni gärna fundera på hur just ni vill hjälpa oss i vårt arbete.	  

	  

Vi ser fram emot att få prata med er och hoppas på ett givande samarbete!	  

Tack på förhand och trevlig helg!	  

	  

Med vänliga hälsningar	  

Helena Dacke (h_dacke@hotmail.com)	  

Sandra Norin (sandra_norin@msn.com) 
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