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Abstract 
 
Purpose: The purpose of this thesis was to describe and to create an understanding what affects 
the consumer behaviour before and during the vacation with focus to the sustainability aspect.  
 
Methology: A qualitative method was used including semi-structured interviews with the 
purpose of understanding what effects the individual consumer choice and thereby their 
consumer behaviour before and during a vacation connected to the sustainability aspect. To be 
able to comprehend the underlying factors affecting the consumer behaviour and to which 
extent considerations was taken to their everyday sustainability consideration a content analysis 
was used. Using a content analysis gave the opportunity to be able to use the empirical material 
by dividing it into categories and themes connected to the theory to be able to see what is 
affecting the consumer behaviour and sustainable orientation.  
 
Findings: The results suggest that consumer behaviour and willingness to make consumption 
choices with consideration to the sustainability aspect is low in consumption connected to a 
vacation. Instead the study implicates that the complexity of the consumer behaviour and the 
consumption values connected to the vacation consumption is stronger than the willingness to 
be a sustainable tourist.  
 
Research implications: The findings of this thesis suggest how future research in finding a 
broadening understanding in how the consumer behaviour is based on and how the 
sustainability aspect differs from the everyday consumption during and under a vacation.  
 
Contributions: The thesis has contributed with additional research in the sustainable consumer 
behaviour with focus in consumer behaviour in tourism.  
 
Keywords: consumer behaviour, sustainable consumer behaviour, sustainable tourism, 
consumption values, sustainable consumption  
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1 Inledning och problematisering  
I detta kapitel redogörs studiens bakgrund, problem, syfte och frågeställningar. Kapitlet inleds 
med att introducera läsaren för turismen och behovet av att implementera hållbar turism i 
turistbranschen, där fokus ligger på individers påverkan genom deras konsumentbeteende. Det 
hållbara konsumentbeteendet inom turismen blir således studiens forskningsområde, vilket 
mynnar ut i en problemdiskussion och därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar 
som är grundläggande för verkställandet av studien. Avslutningsvis presenteras de 
avgränsningar som studien förhåller sig till samt en disposition över hur arbetet är disponerat.  

1.1 Bakgrund  
Turistbranschen är en av de snabbaste växande branscherna globalt som inte visar några tecken 
på att denna tillväxt kommer att avstanna, där människor gör allt fler resor på sin fritid 
(www2.unwto.org, u.å.; Tillväxtverket.se, 2015; Gössling, 2002). Genom den tekniska och 
ekonomiska utvecklingen har resandet blivit tillgängligt för en allt bredare population (SvD.se, 
2013). Turismen har spridit sig till ett brett geografiskt spektrum, där turistbranschen blivit en 
viktig ekonomisk inkomstkälla som  skapar arbetstillfällen och tillväxt till turistdestinationerna 
(Hall & Lew, 2009; UNEP & UNWTO, 2005; Dielemans, 2008). Samtidigt som 
turistbranschen innebär positiva fördelar finns det samtidigt en negativ aspekt av turismens 
fortskridande utveckling (Hall & Lew, 2009). Som turismens utformning är idag menar forskare 
att det kan innebära en signifikant negativ påverkan på turistdestinationen. Detta i form av en 
ökad förbrukning av naturens resurser, utsläpp, föroreningar samt att den biologiska 
mångfalden och det ursprungliga kulturella arvet hotas i för att göra plats för turismens 
etablissemang (Hall & Lew, 2009; Gössling, 2002; Hunter, 1997; Poon Tip, 2009; Weaver, 
2006). Den negativa aspekten kan exempelvis innefattas av de transportbaserade utsläppen som 
konsumenter bidrar med för att kunna bege sig till resmålet (Hall & Lew, 2009), eller de 
aktiviteter som individerna väljer att göra på turistdestinationen (Gössling, 2002). Behovet av 
att skydda och värna om den inhemska miljön och sociala arvet har ökat i och med turismens 
framväxt (SvD.se, 2013; Hall & Lew, 2009). I anknytning till turismens framväxt ökar det 
betydelsen av att se turism ur ett hållbart perspektiv där hänsyn tas till de sociala, ekonomiska 
och miljömässiga aspekterna (Gössling, 2002).  

I Europeiska rådets formulering av begreppet hållbarhet från Brundtlandskommissionen (1987) 
understryks vikten av att den resursförbrukning och miljöpåverkan som orsakas på grund av 
den mänskliga faktorn ska minimeras där ett långsiktigt fokus eftersträvas. Något som är 
grundläggande inom hållbarhetsbegreppet är att framtida generationer inte ska påverkas 
negativt av den aktuella resursanvändningen (UN.net., 1987). Det eftersträvas även att minska 
det ekonomiska gapet som finns mellan länder där hållbarhet innebär att de länder som är 
underutvecklade uppnår en stabil ekonomisk tillväxt (Hunter, 1997; Sdt.unwto.org, u.å.; 
UN.net, 1987; kth.se, 2017). Med andra ord innebär hållbarhet att behoven som uppstår i nuet 
ska tillgodoses på ett sätt där naturens resurser används varsamt. Detta samtidigt som den 
producerade slutprodukten eller tjänsten inte bidrar till föroreningar och giftiga avfall, varken 
nu eller i framtiden (Oslo Symposium, 1994). För att uppnå en hållbar utveckling kräver det att 
tekniska, politiska och individuella medel utvecklas för att skapa förutsättningen för en 
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framgångsrik implementering av hållbarhet inom turismen som går under benämningen hållbar 
turism (Buckley, 2012; Hunter, 1997). 

Hållbar turism introducerades under 1980-talet och fick sedan fäste under mitten på 1990-talet 
där hållbar turism gick från att enbart vara ett forskningsbegrepp till att utvecklas till ett 
institutionaliserat begrepp (Weaver, 2006). Begreppet hållbar turism (eng. översättning; 
sustainable tourism) innefattar de principer, policys och de styrmedel som berör en 
turistdestinations resurser där målsättning blir att minimera den påverkan individer har genom 
sin konsumtionen av en semesterresa (Hunter, 1997). Den hållbara turismen innebär att de 
negativa aspekterna med turismen minimeras och att resandet sker på ett sätt som i utbyte 
innebär positiva aspekter för turistdestinationen, exempelvis tillväxt för lokala aktörers 
verksamheter (Poon Tip, 2009). Enligt SvD.se (2013), Hall och Lew (2009) samt UNEP och 
UNWTO (2005) finns det idag valmöjligheter för konsumenter att konsumera sin resa hållbart, 
där det finns ett utbud resealternativ där konsumenter har en minskad negativ miljöpåverkan på 
turistdestinationen. Detta samtidigt som denna typ av turism hjälper till att värna om den lokala 
kulturen och miljön. 

Individer i egenskap som resekonsument har genom sitt konsumentbeteende och agerande en 
direkt påverkan i vilken utsträckning konsumtionen ökar eller minskar avtrycket på samhället 
(Buckley, 2012; Young et al. 2009; Jackson, 2015; Lin & Huang, 2011; UNEP & UNWTO, 
2005). Individernas konsumentbeteende kan innebära en påverkan på den globala 
uppvärmningen samt andra miljö- och samhällsproblem. Den rådande ”slit-och-släng”-trend i 
samhället är bland annat en stor bidragande faktor till uppkomsten av dessa problem (Lin & 
Hsu, 2013; Partidario, Vicente & Belchior, 2010). Kopplat till en semesterresa har varje 
köpbeslut som konsumenterna tar har en bidragande faktor till en mer eller mindre hållbar 
konsumtion (Young et al. 2009; Budeanu, 2007; Dielemans, 2008; Weaver, 2006). Hållbar 
konsumtion innebär att individer väljer produkter och tjänster som har en minskad negativ 
påverkan på miljön och den sociala omgivningen där långsiktig ekonomisk utveckling 
eftersträvas (Young et al. 2009).  

För att individerna ska börja konsumera hållbart krävs det att de är villig att ändra sitt 
konsumentbeteende mot ett mer hållbarhetsinriktat och ansvarstagande beteende. Detta för en 
uppnå en långsiktig hållbar utveckling inom turistbranschen och att minska den aggregerade 
negativa påverkan som turismen förorsakar (Buckley, 2012; Aagerup & Nilsson, 2016; 
Budeanu, 2007; Gössling, 2002; Partidario, Vicente & Belchior, 2010; Young et al. 2009). 
Medvetenheten kring vilken påverkan som individerna har i sina konsumtionsval och positiva 
attityd gentemot hållbarhet menar bland annat Hur, Kim och Park (2013) samt Miller (2003) 
har ökat benägenheten att hållbarhetskonsumera vardagliga konsumtionsvaror och tjänster. Den 
utveckling som sker där individer blivit mer hållbarhetsmedveten har efterfrågan efter hållbara 
turismalternativ ökat,  vilket påverkat framväxten av hållbar turism (Weaver, 2006; Miller, 
2003; Poon Tip, 2009).  

Beståndsdelarna inom hållbarhetsbegreppet har två definitioner som nyttjas inom 
hållbarhetsforskningen. Betydelsen av begreppet innebär detsamma, men där definitionen 
skiljer sig en aning mellan dessa två definitionerna. Dels definieras hållbart genom att vara 
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bestående av tre beståndsdelar; en ekonomisk-, miljö och ekologisk aspekt (Tillväxtverket.se 
2015; UN.net, 1987; kth.se, 2017; Buerke et al., 2016). Andra forskare (Sheth et al., 2010; 
Partidario, Vicente & Belchior, 2010; Hall & Lew, 2009; Buckley, 2012; Ritchie & Crouch, 
2006) samt världsorganisationer som UNWTO (United Nations World Tourism Organization) 
och UNEP (United Nations Enviroment Programme) definierar hållbar utveckling bestående 
av tre aspekter; socio-kulturell (eller social), ekonomisk och miljöaspekt. Vidare i studiens 
genomförande kommer UNWTO:s, Sheth et al. (2010), Partidario, Vicente och Belchior (2010), 
Hall & Lew (2009), Buckley (2012) samt Ritchie och Crouch (2006) definition och av hållbar 
utveckling att nyttjas.  

Hur individer väljer att resa och de konsumtionsval som görs har en påverkan precis som övrig 
konsumtion sett till ett hållbarhetsperspektiv (Buckley, 2012; Young et al. 2009; Jackson, 2015; 
Lin & Huang, 2011; UNEP & UNWTO, 2005). Frågan är om individerna anpassar sitt 
konsumentbeteende gentemot ett mer hållbart sådant eller om det är andra aspekter som 
påverkar konsumentbeteendet. 

1.2 Problematisering 
Att konsumenter ska ändra sitt turistbeteende mot ett mer hållbart och miljövänligt 
konsumentbeteende har i tidigare forskning bemötts av motstånd från konsumenterna trots att 
de haft en positiv attityd gentemot hållbarhet (Miller et al. 2010; Budeanu, 2007; Juvan & 
Dolnicar, 2014; Young et al. 2009; Sheth et al. 1991). Dessa forskare menar att det grundar sig 
i flera faktorer, dels på grund av att individer kunde ha en skeptisk inställning där det ansågs 
att det egna konsumentbeteendet inte behövde ändras mot ett mer hållbarhetsinriktat sådant om 
inte andra människor och turistetablissemanget ändrade sig mot det hållbara (Budeanu, 2007; 
Miller et al. 2010). En annan viktig orsak till att hållbar turism och förändring i 
konsumentbeteende motsattes av att individer var på grund av att de ansåg sig vara berättigad 
att få välja resa och utformningen av den efter behov och inte behöva ha med påverkan de hade 
på turistdestinationen i övervägandet (Miller et al. 2010). Enligt Miller et al. (2010) och 
Budeanu (2007) anser individerna att rätten över att få välja hur de vill utforma sin semesterresa 
vara viktigare än att anpassa sin resa efter hållbarhetsaspekten. Sammantaget menar forskare 
inom området att individer positiva inställning mot att agera efter ett hållbart 
konsumentbeteende inom turismen inte institutionaliserades i verkligheten på grund av att 
individerna påverkas av andra faktorer (exempelvis pris och utbud) som kom före 
hållbarhetsaspekten (Miller et al. 2010; Budeanu, 2007; Juvan & Dolnicar, 2014; Han & 
Kiatkawsin, 2017). 

Hållbart konsumentbeteende under en semesterresa innebär att resekonsumenter gör aktiva val 
vid köpet av resor samt konsumtion under resan som har en direkt påverkan på den miljön, 
ekonomin samt den inhemska sociala omgivning och kulturella sfären (Hall & Lew, 2009). För 
att studera effekterna i hur konsumentbeteendet påverkar turistkonsumtionen ur ett 
helhetsperspektiv menar Budeanu (2007) att resekonsumenternas tankar och handlingar 
behöver studeras före, under och efter resans gång (Budeanu, 2007). Det som denna studie 
syftar till att undersöka är hur det reella konsumentbeteendet ter sig inför och under en resa. 
Det med fokus på hur individer ser på vad det egna agerande kan innebära för konsekvenser för 
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turistdestinationen samt i vilken grad hänsyn tas till hållbarhet. Individernas ställningstagande 
gentemot hur de ställer sig till hållbarhet under resans beståndsdelar, från valet av resekaraktär 
till de val som resekonsumenten behöver göra på turistdestinationen innefattas enligt Budeanu 
(2007) av större och mindre beslut som individerna behöver ta som påverkar 
konsumentbeteendet. Konsumentbeteendet efter resans gång som Budeanu (2007) behandlar 
kommer inte behandlas för denna studies genomförande. 

Juvan och Dolnicar (2014) och Miller et al. (2010) har i sin forskning om hållbart 
konsumentbeteende inom turismen har bland annat utgått från den teoretiska modellen Theory 
of Planned behaviour (TPB) (Ajzen, 1985; 1991). Denna teori som syftar till att förklara orsaker 
bakom individers intention som är till grund för utfallet i beteendet, där individerna enligt Ajzen 
och Fishbein (1977) samt Ajzen (1991) antas vara rationella beslutfattare. Vidare argumenterar 
Miller et al. (2010) utifrån Ajzens (1991) Theory of Planned Behaviour för att förklara gapet 
som kan uppstå inom hållbar turism mellan attityd och beteende. Det är något som forskare som 
bland annat Miller (2003) samt Juvan och Dolnicar (2014) beskriver som problematisk på grund 
av att individers beteendemässiga intention (behavioural intensions) inte behöver vara 
överensstämmande med beteendet. Forskning borde fokusera på att använda det faktiska 
beteendet som utgångspunkt. Intention-beteendesambandet har påvisats vara svagt enligt 
forskningen om hållbart konsumentbeteende i allmänhet (Biel & Dahlstrand 2005; Young et al. 
2009; Carrigan, Moraes & Szmigin, 2012; Sheth et al. 2009; Zammit-Lucia, 2013; Hur, Kim & 
Park, 2013; Lin & Huang, 2011) samt inom konsumentbeteendeforskningen som fokuserar sig 
inom hållbar turismen (Juvan & Dolnicar, 2014; Miller et al. 2010; Budeanu, 2007; Han & 
Kiatkawsin, 2017).  

Konsumentbeteendet vid resor påverkas av flera faktorer, både av interna (psykologiska) och 
externa faktorer. För att förstå vad som ligger bakom ett hållbart konsumentbeteende behöver 
komplexiteten av de influerande faktorerna enligt Pizam och Mansfeld (1999) samt Khan 
(2006) inkluderas i konsumentbeteendeforskningen. Vidare har Stern (2000), Stern och Dietz 
(1994) samt Stern et al. (1999) forskning inkluderas när individers konsumentbeteende i 
relation till hållbar turism studerats. Att Stern et al. (1999) värdebaserade teori, Value-belief-
norm Theory (VBN) inkluderats baseras på att skapa en ökad förståelse för de individer som är 
positivt inställda gentemot att inneha ett hållbart konsumentbeteende i samband med 
semesterresor. Budeanu (2007), Han och Kiatkawsin (2017) och Han (2015) har utgått från 
VBN teorin för att förklara individer i egenskap som turisters intention till att agera efter ett 
hållbart konsumentbeteende.  
 
Den värdebaserade teorin går in på socio-psykologiska faktorer som ligger till grund för det 
hållbara konsumentbeteendet (Stern et al. 1999). Konsumentbeteendet innefattas av ett 
komplext nätverk av faktorer som påverkar utfallet i konsumentbeteendet (Kollmuss & 
Agyeman, 2002; Khan, 2006). Som bland annat Budeanu (2007) samt Han och Kiatkawsin 
(2017) i sin forskning inom hållbart konsumentbeteende med fokus på turism har kunnat 
konstatera är att intentionen och beteendet inte behöver vara överensstämmande. Individers 
benägenhet att vara hållbara i sitt konsumentbeteende i samband med en semesterresa kan 
påverkas av olika faktorer som ställer sig mellan intentionen och beteendet. För att inbringa en 
djupare förståelse i denna studie i vad konsumentbeteendet grundar sig i kompletteras Ajzens 
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(1991) och Stern et al. (1999) teorier med Sheth et al. (1991) teoretiska modell, Theory of 
consumption values (TCV). Denna teori syftar till att kartlägga vilka värdeskapande faktorer 
kopplade till det värde som tjänsten inbringar som påverkar individernas konsumtionsval. Det 
är något som inte Ajzens (1991) eller Stern et al. (1999) teorier inte behandlar. Där ges det som 
ersättning en mer översiktlig bild över vad som formar konsumentbeteendet. Detta med 
utgångspunkt att konsumentbeteendet enligt dessa tidigare teorier sker genom ett karakteristiskt 
och rationellt tillvägagångssätt.  

TCV teorin (Sheth et al. 1991) har applicerats inom det allmänna forskningen kring hållbart 
konsumentbeteende (Young et al. 2010; Lin & Huang, 2011; Aagerup & Nilsson, 2016; Hur, 
Kim & Park, 2013). TCV avser till att förklara varför konsumenter väljer att konsumera som 
de gör, där teorin utgår från att det finns olika värdeaspekter som påverkar utfallet i 
konsumentbeteendet (Sheth et al. 1991). Som Sheth et al. (1991) menar att konsumentbeteendet 
påverkas av andra värdegrundade aspekter vilket kan påverka individernas benägenhet att 
hållbarhetskonsumera. Detta har tidigare forskning kunna konstatera i deras strävan efter att 
skapa en djupare förståelse inom hållbart konsumentbeteende (Young et al. 2009; Hur, Kim & 
Park, 2013; Lin & Huang, 2011).  

Kollmuss och Agyeman (2002) hävdar att för förstå vad det är som ligger bakom ett hållbart 
konsumentbeteende (pro-enviromental behaviour) kan inte enbart en teoretisk modell eller 
forskningsramverk användas. För att förstå komplexiteten bakom hållbart konsumentbeteende 
behöver flera teorier användas för att tillsammans söka svar på detta (Kollmuss & Agyeman, 
2002). För att komma underfund med komplexiteten i att förstå de bakomliggande faktorerna 
som påverkar konsumentbeteendet kommer denna studie behandla de teoretiska modellerna; 
Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1991), Value-belief-norm Theory (Stern et al. 1999) och 
Theory of consumption values (Sheth et al. 1991). Forskning inom hållbart 
turistkonsumentbeteende som utgått från VBN teorin eller TPB, alternativt dessa teorier 
kombinerat (Han, 2015; Juvan & Dolnicar, 2014) anses sakna en förmåga att inkludera 
konsumentens attraktion för icke-hållbara alternativ (Han, 2015). Att således använda sig av 
Sheth et al. (1991) teori om konsumtionsvärden (TCV) kan sträva efter att inbringa en djupare 
inblick i konsumentbeteendets komplexitet och vilka faktorer som påverkar utfallet i 
konsumentbeteendet. För denna studie kan TCV användas för att studera i vilken grad som 
hållbarhetsaspekten kan ha en inverkan på konsumentbeteendet, eller om det är andra faktorer 
som spelar en betydande roll som påverkar om individer inkorporerar hållbarhetsaspekten i 
konsumentbeteendet.  

Forskning inom hållbart konsumentbeteende har tenderat att inrikta sig på miljöaspekten inom 
hållbarhet som innebär att övriga beståndsdelar hamnar i skymundan vilket bland annat 
benämns inom forskningen som green consumer behaviour eller pro-enviromental behaviour 
(Lin & Huang, 2011; Partidario, Vicente & Belchior, 2010; Hur, Kim & Park, 2013; Aagerup 
& Nilsson, 2016; Lin & Hsu, 2015; Stern, 2000; Han & Kiatkawsin, 2017; Miller et al. 2010; 
Stern & Dietz, 1994; Stern et al. 1999; Han, 2015). Gällande studier som gjorts inom det 
hållbara konsumentbeteendet i samband med turism har denna forskning fokuserat på enskilda 
beståndsdelar som en resa innefattas av istället för att studera turismen ur ett bredare spektrum 
(Han & Kiatkawsin, 2017; Budeanu, 2007; Juvan & Dolnicar, 2014). Det som denna studie vill 
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bidra till med forskningen är att utgå från hållbarhetsbegreppets samtidiga beståndsdelar 
(sociala, ekonomiska och miljöaspekten) samt hur det uppvisats i konsumentbeteendet vid köp 
av resa och under en semesterresa, det vill säga om det finns med i individernas intention och 
således konsumentbeteende. För att sträva efter att finna en ökad förståelse om individernas 
inställning och agerande efter ett hållbart konsumentbeteende i egenskap som turister behöver 
det skapas en förståelse över vad det är som påverkar individers konsumentbeteende och utfallet 
av deras handlande. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse vad det är som påverkar 
konsumentbeteendet i samband med konsumtionsval som görs inför och under en semesterresa. 
Detta kopplat till hur konsumtionsvalen påverkas av den individuella benägenheten till att vara 
hållbar i sitt konsumentbeteende.  

1.4 Frågeställningar 
v Vad påverkar individens konsumtionsval inför och under en semesterresa? 
v Hur reflekteras det vardagliga konsumentbeteendet och den allmänna 

hållbarhetsorienteringen i konsumentbeteendet vid konsumtion inför och under en 
semesterresa? 

1.5 Avgränsningar  
Avgränsningar till studien görs att enbart se till semesterresor, det vill säga de resor som 
individerna gör frivilligt under sin ledighet (Hall & Lew, 2009). Det innebär att resor som görs 
av individer dagligen för att transportera sig från en plats till en annan samt att arbetsrelaterade 
resor bortses för denna studie. Att enbart fokusera på det som kommer gå under benämningen 
semesterresor ger därmed studien ett mer djupgående fokus på hur konsumentbeteendet ter sig 
vid vad som kan antas vara en specifik omständighet, bestående av både större och mindre 
konsumtionsval.  

1.6 Disposition 
Studiens disposition är konstruerad med ett teorikapitel där den teoretiska förankringen för 
denna studie presenteras. Detta kapitel är bestående av olika teorier kring konsumentbeteende 
som mynnar ut i hållbart konsumentbeteende och avslutningsvis presenteras en analysmodell. 
Analysmodellen i teorikapitlet blir till grund för insamlingen av det empiriska materialet och 
analysen av detta. Vidare introduceras ett metodkapitel där studiens val av metod och studiens 
metodiska val presenteras och motiveras. Efter metodkapitlet följer är ett empirikapitel 
innehållande den insamlade empiriska data som blir till grund för analyskapitlet där den 
teoretiska förankringen knyts samman med studiens empiri. Avslutningsvis för denna studie är 
ett diskussions- och slutssatskapitel där slutsatser presenteras och som avslutas med ett 
diskussionsavsnitt som innehåller en avslutande diskussion innefattande en del som ger förslag 
på framtida forskning inom det valda forskningsområdet för denna studie.  
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2 Teoretisk referensram  
I detta kapitel redogörs de teorier som ligger till grund för denna studie. Kapitlet inleds med 
att beskriva konsumenter i egenskap som turister och de val som det hållbara 
konsumentbeteendet inom turismen grundar sig i. Vidare presenteras ett mer djupgående 
resonemang kring hållbart konsumentbeteende där de teoretiska modellerna, Theory of 
Planned Behaviour, Value-belief-norm Theory och Theory of consumption values som blir till 
grund för det teoretiska ramverket. Forskning om hållbart konsumentbeteende och hållbar 
turism appliceras genomgående i detta kapitel. Avslutningsvis sammanlänkas de teoretiska 
modellerna med den forskning som används inom forskningsområdet i en sammanfattning av 
referensramen och en analysmodell för att visa hur begreppen i denna studie är länkade till 
varandra. 

2.1 Konsumenter i egenskap som turister 
Pizam och Mansfeld (1999) tar upp Cohens studie (1972) där turisters konsumentbeteende 
förklaras genom att skapa kategorier av olika turistroller. De fyra turistrollerna är; (1) den 
organiserade massturisten som är beroende av den turistmiljö som skapats och konsumerar till 
stor del all-inclusive eller färdiga researrangemang; (2) den fria massturisten som kännetecknas 
som föregående men är något mer självständig; (3) den utforskande turisten som vill upptäcka 
nya platser och prioriterar därmed inte bekvämligheter som de ovannämnda gör och (4) den 
självständiga, avvaktande turisten som reser utanför turistetablissemanget (Pizam & Mansfeld, 
1999). Beroende på vilken turistroll som individerna befattar sig med kommer dennas påverkan 
på omgivningen att variera, vilket grundar sig i att olika typer av resor har olika påverkan som 
är mer eller mindre hållbara (Budeanu, 2007; Hall & Lew, 2009).  

Budeanu (2007) samt Hall och Lew (2009) menar att konsumenter i egenskap som turist har i 
sitt konsumentbeteende en inverkan på turistdestinationen som kan vara negativ sett ur en 
hållbarhetsaspekt. Det är något som även Dielemans (2008) och Weaver (2006) lyfter i sin 
forskning, det vill säga den negativ påverkan turismen kan innebära. Enligt Dielemans (2008) 
är en all-inclusive resa som charterresor något som kan ur ett hållbarhetsperspektiv vara 
negativt och missgynnade för den lokala platsen som besöks. Dielemans (2008) grundar detta 
antagande på att denna typ av turism påverkar miljön och den socio-kulturella omgivningen 
negativt i form av bland annat nedskräpning, resursslöseri samt störning av den naturliga socio-
kulturella omgivningen. Samtidigt som detta sker menar Dielemans (2008) att det lokala 
samhället inte får ta del av de ekonomiska medel som turismen genererar. Detta benämns som 
ekonomiskt läckage som enligt Dielemans (2008) och Weaver (2006) uppstår när resebolagen 
som bistår med charter och all-inclusive resor har sitt säte i ett annat land, där vinsterna således 
lämnar det landet som turismen sker inom samt att lokala substitutverksamheter missgynnas. 
Hall och Lew (2009) som i sin forskning utgår från turism i allmänhet menar att turismen är 
positivt då det genererar inkomster och vinster när individer konsumerar produkter och tjänster 
kopplade till destinationens verksamheter och befolkning. Vid fler köpbeslut som behöver tas 
skapas det fler möjligheter att ta fler köpbeslut baserat på individernas konsumentbeteende 
(Budeanu, 2007), vilket sker om individerna reser utanför de all-inclusive och färdiga 
researrangemang. Young et al (2009) menar att varje enskilt köpbeslut som individerna gör 
bidrar till antingen en mer eller mindre hållbar konsumtion. 



	 8	

Budeanu (2007) har sammanställt en modell över olika val som individer behöver ta vid en 
semesterresa och som är kopplade till hur dessa val av aspekter påverkar turistdestinationen. 
Det är flera aspekter inom en resa som behöver tas hänsyn till för att minska den negativa 
påverkan turismen har på miljön (bland annat föroreningar, påverkan på den biologiska 
mångfalden etc.). Den sociala omgivningen kan besväras av den kulturella skillnad som kan 
uppstå mellan turister och den inhemska befolkningen samt hur den socio-kulturella miljön 
behöver lämna plats för turistetablissemanget (Budeanu, 2007). Individer behöver ta ställning 
till aspekter som vilken typ av resa som ska konsumeras (Choice of holiday product), val av 
logi (Choice of accommodation), transportalternativ både till destinationen och under resans 
gång (Choice of transport), val av underhållning/aktiviteter (Choice of entertainment) samt val 
av produkter och andra tjänster som konsumeras under resan (Choice of products and services) 
(Budeanu, 2007). Pizam och Mansfeld (1999) menar att en drivande faktor bakom 
konsumentbeteendet gällande de konsumtionsval och benägenheten att ta hänsyn till 
hållbarhetsaspekten som görs i samband med en semesterresa är individernas strävan efter att 
tillgodose ett behov som uppstått och tillföra maximal nytta för individen.  

Figur 1; Översatt figur av Budeanu (2007) ”Tourist holiday choices and associated enviromental impacts.”som 
visar hur konsumenternas konsumtionsval vid semesterresa påverkar ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Miller et al. (2010) preciserar fyra målsättningar bestående av ändringar som individer kan göra 
i sitt konsumentbeteende för att implementera hållbar turism och bli en mer hållbar 
resekonsumenter. Dessa målsättningar består av att; främja den inhemska turismen, minska 
antalet resor eller alternativt kombinera resor, välja hållbara transportmedel samt att under resan 
välja hållbara aktiviteter. Om den hållbara turismens utveckling ska kunna bli möjligt kräver 
det att turister är villiga att ändra sitt konsumentbeteendet och följaktligen deras 
konsumtionsmönster som de agerar utifrån under sin semesterresa (Miller et al. 2010). 
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2.2 The Theory of Planned Behaviour   
Hållbar konsumtion ställer krav på konsumenter att ändra sitt konsumentbeteende där det 
eftersträvas att konsumtionen inte har en negativ påverkan på omgivningen. Ett exempel är att 
konsumtionen inte bidrar till föroreningar eller innebär skadar miljön (Young et al. 2009). Den 
hållbara konsumtionen har aspirationen att produkten eller tjänsten som konsumeras har ett 
minimalt slitage på naturens resurser (Lin & Hsu, 2013). För att konsumenterna ska konsumera 
hållbart innebär det dessutom att de minskar sin konsumtion och inte överkonsumerar 
(Partidario, Vicente & Belchior, 2010; Sheth et al. 2010).  

2.2.1 Theory of Reasoned Action  
Ajzen och Fishbeins (1977) konsumentbeteendeteori, Theory of Reasoned Action är 
framträdande inom den tidiga konsumentbeteendeforskningen. Theory of Reasoned Action 
syftar till att det finns en stark korrelation mellan attityd och beteende. Ajzen och Fishbeins 
(1977) attityd-beteende teori avser att intentionen till ett särskilt beteende skapas genom den 
attityd det finns till att prestera ett beteende tillsammans med denna subjektiva norm (Ajzen & 
Fishbein, 1977). En attityd innefattas av den inställning eller förväntan en individ har till ett 
objekt eller företeelse (Staats, 2003; Stern & Dietz, 1994). Den subjektiva normen innebär den 
personliga perceptionen över vad betydelsefulla personer i dennas omgivning har för 
förväntningar på individen att utföra ett särskilt beteende. Beteendet blir således influerat av de 
förväntningar som finns på respektive individ (Staats, 2003), där beteendet påverkas av den 
individuella tolkningen av den sociala omgivningens påtryckningar och normer (Ajzen & 
Fishbein, 1977). De individer och referensgrupper som kan vara viktiga är för beteendet kan 
exempel vara familj, vänner och organisationer (Staats, 2003). Intention är den avsikt som 
konsumenten har att utföra ett specifikt beteende (Staats, 2003), vilket enligt Ajzen (1985; 
1991) grundar sig i individernas egna psykologiska och personliga karaktär samt av den sociala 
omgivningen. 

Attityd-beteendesambandet utspelar sig inom ett samband som Ajzen och Fishbein (1977) 
preciserar som fyra beståndsdelar: handlingen (action) som individen utför, målet (target) som 
handlingen är riktad mot, det sammanhang (context) handlingen utförs i, samt tidpunkten (time) 
som handlingen är utförd inom. Är dessa beståndsdelar överensstämmande kommer 
intentionen-beteendesambandet vara i korrelation med varandra (Staats, 2003). Individer kan 
genom sitt beteende visa ett ofördelaktig respektive fördelaktigt ställningstagande gentemot 
något. Det menas att genomförs en specifik handling görs antagandet att individerna har ett 
fördelaktigt ställningstagande mot det som handlingen är riktad mot (Staats, 2003).  

2.2.2 The Theory of Planned Behaviour 
Ajzens (1985) teoretiska modell över konsumentbeteendet, The Theory of Planned Behaviour 
(TPB) är en vidareutveckling av Ajzen och Fishbeins (1977) konsumentbeteendeteori Theory 
of Reasoned Action. I Ajzen och Fishbeins (1977) Theory of Reasoned Action antas det att 
individen har en kontroll över dennas handlingars utfall vilket Ajzens (1991) kan visa att det 
finns situationer där individer inte nödvändigtvis har kontroll över sina handlingar (Ajzen, 
1991; Jackson, 2005). TPB grundar sig i att förutom attityd och subjektiva normer är upplevd 
kontrollerat beteende (perceived behavioural control) till grund för  konsumenternas 
intentioner och därmed beteende (Ajzen, 1985; 1991). Upplevd kontroll baseras på individens 
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upplevda möjlighet att framgångsrikt omvandla intention till beteende, vilket baseras på 
individernas övertygelser att inneha kapaciteten till att utföra det planerade beteendet (Ajzen, 
1991). Det finns interna respektive externa omständigheter som begränsar individers möjlighet 
till att vara självbestämmande över sitt beteende. Exempel på interna aspekter som individer 
inte alltid har kontroll över är individers attityd samt andra psykologiska element. Exempel på 
en extern aspekt är den norm som omedvetet skapas hos individerna genom den sociala 
omgivningen. Att mäta den upplevda, faktiska kontrollen som individerna besitter till att utföra 
ett beteende blir mer således mer substantiellt (Ajzen, 1991).  

Dessa tre beståndsdelar i TPB (attityd, subjektiva normer och upplevd kontroll) menar Ajzen 
(1991) grundar sig i det som benämns som behavioural-, normative- och control beliefs. 
Behavioural beliefs antas påverka individers attityd gentemot beteendet, normative beliefs som 
utgörs av föreställning av normen, och control beliefs vilket förser individer med den 
grundläggande uppfattningen av uppfattad kontroll (Ajzen, 1991). Grundläggande i Ajzens 
(1991) teoretiska modell är att individernas övertygelser (beliefs) skapar attityder, normer och 
upplevd kontroll vilket påverkar intentionen och således beteendet (Ajzen, 1991). Figur 2 visar 
en illustration över The Theory of Planned Behaviour och dess beståndsdelar är sammanlänkade 
med varandra baserat från Ajzen (1991).  

 

Figur 2; The Theory of Planned behaviour, Ajzen (1991). 
 

2.2.3 Intention-beteendesambandet i hållbart konsumentbeteende forskning 
I Ajzens forskning från 1985 menar Ajzen att konsumenters intentioner, attityder och normer 
har en tendens att ändras under dennas livstid. Det är beroende på exponering av exempelvis 
ny kunskap vilket kan ändra de ursprungliga attityder och normer och följaktligen 
konsumentbeteendet (Ajzen, 1985). Ajzen (2011) har vidare i sin konsumentbeteendeforskning 
konstaterat att sambandet mellan intention-beteendesambandets inte alltid är i korrelation med 
varandra. Individer kan exempelvis inneha en attityd som i sin tur inte reflekteras i 
konsumentbeteendet (Ajzen, 2011). Det säger emot den tidigare forskning och det antagandet 
som gjorts att individers attityd och intention leder till det förväntade beteendet (Ajzen & 
Fishbein, 1977; Ajzen, 1991). Ajzen (2011) menar att det bland annat kan bero på att individer 
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inte alltid är rationell i sitt beteende. Bland annat impulsivt handlande påverka utfallet i 
beteendet (Ajzen, 2011). Resultat från studier som gjorts avseende att studera intention-
beteendesambandet inom hållbart konsumentbeteende har funnit att intention-beteendet 
sambandet kan vara svagt förankrat med varandra (Biel & Dahlstrand 2005; Young et al. 2009; 
Carrigan, Moraes & Szmigin, 2012).  

Beroende på i vilken omfattning som konsumenter behöver lägga ner i tid och anstränging i 
intention-beteendeprocessen har de sociala (externa) och psykologiska (interna) faktorerna ett 
större inflytande på konsumentbeteendet (Partidario, Vicente & Belchior, 2010). Partidario, 
Vicente och Belchior (2010) resonemang stöds även av Han och Kiatkawsins (2017) forskning 
gällande hållbart konsumentbeteende inom turismen. Är det ett konsumtionsbeslut som kräver 
ett lägre engagemang från konsumenterna ökar sannolikhet att intention-beteendeprocessen 
grundar sig i normer och rutiner baserat på tidigare erfarenheter från tidigare köp (Partidario, 
Vicente & Belchior, 2010; Han & Kiatkawsin, 2017). Vidare menar Partidario, Vicente och 
Belchior (2010) samt Han och Kiatkawsin (2017) att detta innebär att sannolikheterna att 
intention-beteendesambandet kommer vara överensstämmande ökar. Kräver köpprocessen 
istället ett högre engagemang från konsumenterna grundar sig konsumentbeteendet i en 
planerad och bestämd beslutsprocess, där andra värdegrundade aspekter får ett större inflytande 
i konsumentbeteende. Det resulterar i att intention-beteendesambandet inte behöver vara 
överensstämmande (Partidario, Vicente & Belchior, 2010). Enligt Han och Kiatkawsin (2017) 
antas en resa kräva ett högt engagemang, vilket leder till att beslutsfattandet blir mer komplext 
än det engagemang som krävs vid vardagliga beslut vilket påverkar sambandet mellan intention 
och beteende. 
 
För att förstå varför konsumenter väljer att hållbarhetskonsumera eller inte menar Lin och 
Huang (2011) att det behöver skapas en förståelse om vad det är som motiverar dem till att 
agera som de gör. Innehar konsumenter en positiv attityd till hållbar turism och är medveten 
om de fördelar som konsumtion av hållbara produkter och tjänster medför, borde det således 
leda till att fler väljer att konsumera detta och att efterfrågan således ökar (Han & Kiatkawsin, 
2017). Sheth et al. (2009), Zammit-Lucia (2013) och Young et al. (2009) menar att även om 
konsumenter har en positiv attityd gentemot hållbar konsumtion har det inte resulterat i att 
marknaden för hållbara produkter och tjänster har haft samma ökning. Samma resultat har 
fastställts i forskningen inom hållbart konsumentbeteende inom turism, där den hållbar turism 
eller benägenheten att resa hållbart inte har ökat, trots en att de visat en positiv inställning 
gentemot det (Budeanu, 2007; Han & Kiatkawsin, 2017; Juvan & Dolnicar, 2014; Miller et al. 
2010).  
 
Individernas intention-beteendesamband skiljer sig beroende på om det är beslut som ska tas i 
individernas hemmamiljö eller på turistdestinationen. En orsak till att en individs 
konsumentbeteende i egenskap som turist skulle gå emot dennas intention och inställning mot 
genomförandet av ett mer hållbarhetsinriktat konsumentbeteende kan bero på flera faktorer 
(Juvan & Dolnicar, 2014; Miller et al. 2010; Budeanu, 2007). Genom att individerna gör en 
instinktiv skillnad mellan sitt beteende vid vardagliga beslut och det uppvisade beteendet vid 
en semesterresa menar Miller (2003) görs för att säkerhetsställa att individernas personliga 
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behov tillfredsställs i samband med semesterresan. En annan orsak till att intention-
beteendesamband inte varit överensstämmande menar Budeanu (2007) samt Juvan och 
Dolnicar (2014) var på grund av att individerna vid genomförande av studierna tenderade att 
vilja ge sken av att vara mer hållbarhetsorienterad i sitt beteende än vad denna egentligen är. 
Med andra ord har de velat leva upp till den uppfattade normen att vara hållbara och svarat efter 
intentionen och inte efter deras beteende (Budeanu, 2007; Juvan & Dolnicar, 2014). Under en 
semesterresa tenderar individerna att åsidosätta och distanserar sig från det annars normala 
normer och beteende som de annars följer (Juvan & Dolnicar, 2014; Miller et al. 2010; Miller, 
2003). Samtidigt menar Han och Kiatkawsin (2017) att individer kan ha intentionen att inneha 
ett hållbart beteende stärks hos dem om de känner att deras agerande har en direkt effekt för en 
förbättrad miljö och omgivning. I Juvan och Dolnicars (2014) studie studerades individer som 
var aktiva inom någon miljöorganisation, det vill säga individer som arbetar med att förbättra 
miljön och att få andra till att göra detsamma. Ett intressant resultat där attityd-beteendegapet 
från Theory of Planned Behaviour undersöktes visade att likaså de som är till stor grad var 
hållbarhetsorienterade i det vardagliga sammanhanget misslyckades att implementera det i 
konsumentbeteendet under en semesterresa på grund av att individen gjorde en skillnad i det 
vardagliga beteendet och det beteende som individerna hade vid en semesterresa (Juvan & 
Dolnicar, 2014).  
 
Att konsumentbeteendet skiljer sig från att införliva intentionerna och deras attityd till ett 
sammanfallande konsumentbeteende, med fokus på hållbarhetskonsumtion är på grund av att 
konsumetensbeteendet är komplext och att individer kan påverkas av andra faktorer 
hållbarhetsaspekten vid konsumtion (Aagerup & Nilsson, 2016; Hur, Kim & Park, 2013; Lin 
& Huang, 2011; Young et al. 2009). De faktorer som individerna påverkas av kommer 
presenteras mer ingående i avsnitt 2.4.  
 
2.3 Value-Belief-Norm Theory  
För att skapa en djupare förståelse i vilka faktorer som är med och påverkar förutsättningen för 
ett hållbart konsumentbeteende kan Ajzens (1991) modell kompletteras med Stern och Dietz 
(1994), Stern et al. (1999) och Sterns (2000) forskning om den värdebaserad teorin. Denna teori 
utgår från att förklara vad de individer som är positivt inställda till ett miljövänligt eller hållbart 
konsumentbeteende grundar det i. Stern et al. (1999) teoretiska modell, Value-belief-norm 
Theory (VBN) används för att skapa en förståelse för det publika stödet gentemot miljövänligt 
(pro-enviromental) beteende. Vidare utgår teorin från vilka bakomliggande socio- psykologiska 
faktorer som är till grund för konsumentbeteendet (Stern et al. 1999; Stern, 2000).  

VBN teorin studerar sambandet mellan värde (value), övertygelser (beliefs) och individens 
personliga norm (med fokus på pro-enviromental norms) som i sin tur påverkar beteendet (Stern 
et al., 1999). Vidare avser Stern et al. (1999) till att förklara stödet för sociala miljörörelser 
genom VBN-teorin. Den miljövänliga normen (pro-enviromental norm) hos individer kan leda 
till ett hållbart beteende som Stern et al. (1999) kopplar till den sociala miljörörelsen. Det 
miljövänliga beteendet indelas i olika kategorier som beteendet kan studeras utifrån. En av 
dessa beteende utgår från ett individperspektiv som Stern et al. (1999) benämner som den 
privata-sfärs beteende (Stern et al. 1999). Den privata-sfärens beteende innefattas av individers 
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personliga konsumtionsmönster som kan ha en negativ påverkan på omgivningen (Stern et al. 
1999), vilket är det som denna studie bland annat vill studera. Begreppet ”pro-
enviromentalism” som brukas inom forskningen av Stern et al. (1999), Stern och Dietz (1994) 
samt Stern (2000) kan kopplas till hållbarhetsbegreppet där miljö är en av aspekterna inom 
hållbarhet. Utöver det är miljörörelse/miljövänlighet ett begreppet som fokuserar på miljö, men 
som samtidigt strävar efter att uppnå samma mål som hållbarhetsaspekten.  

De övertygelser individer har i hur utfallet av den egna attityden kommer att påverka 
värderingen, är det som sammanlänkar värde och attityd med varandra (Stern & Dietz, 1994). 
Enligt VBN teorin är sedan den personliga, moraliska normen som grundar sig i värde och 
övertygelser den faktor som blir länken till beteendet och till om individer är positivt inställda 
till hållbart handlande (Stern, 2000). Individers värdegrund kombinerat med deras övertygelser 
konstruerar en norm och följaktligen en attityd och beteende (Stern & Dietz, 1994; Stern et al. 
1999).  

Individers inställning gentemot hållbarhet kan baseras vad Stern och Dietz (1994) definierar 
som en egoistisk, (traditionell) eller altruistiskt-biosfär inställning som påverkar individernas 
konsumentbeteende. Innehar individer en egoistisk värdegrund innebär det att de enbart är 
mottaglig mot ett hållbart konsumentbeteende om det innebär någon personlig vinning av det, 
där det egoistiska värdet prioriteras i första hand (Stern & Dietz, 1994). Det innebär således att 
eventuella förändringar mot ett mer hållbart beteende inte kommer införlivas hos individerna 
om det hotar det egoistiska värdet (Stern & Dietz, 1994). Stern och Dietz (1994) definierar det 
traditionella värdet som när individer värdesätter att vörda de normer och traditioner som de  
fått från dennas sociala omgivning och berörda referensgrupper. Den altruistiska-biosfära 
värdet innebär att individer sätter sitt handlade i relation med den känsla av moralisk 
förpliktelse gentemot andra individer och omgivningen. Detta innefattande det djur- och växtliv 
som finns runtomkring, det vill säga biosfären (Stern & Dietz, 1994).  

Beroende på vilken av dessa värdegrunder som individer värdesätter högst kommer att påverka 
utformningen av deras benägenhet till ett hållbart konsumentbeteende, där främst det egoistiska 
och det altruistiskt/biosfära värdet tas i beaktning (Stern & Dietz, 1994). I vilken grad dessa 
värderingaspekter tas till hänsyn är beroende på vilka av dessa värdegrunder som anses 
väsentliga för individerna (Stern & Dietz, 1994). Vidare menar Stern och Dietz (1994) att 
värdeorientering påverkar den beteendemässiga intentionen, både direkt och indirekt genom 
individernas övertygelser och normbildning. Har individerna en hög grad av en hållbar 
värdeorientering (altruistiskt-biosfära värdet) kan det resultera i att benägenheten att söka 
kunskap kring de konsekvenser som de egna handlandet ger för utfall på miljön och 
omgivningen. Detta menar Stern och Dietz (1994) kan resultera i nya, hållbara övertygelser och 
normer.  

Värde kan influera individuella övertygelser, där individer som är innehavande en hög grad av 
traditionella, egoistiska eller materiella värderingar tenderar att göra motstånd och förneka den 
egna miljöpåverkan som de själva orsakar (Stern & Dietz, 1994). Väljer individer att sträva 
efter dennas egoistiska värden kommer det att ha en negativ påverkan på inställningen gentemot 
uppvisandet av ett hållbart beteende (Stern, 2000). För att individer ska övergå till att prioritera 
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miljö- och hållbarhetsaspekten behöver de åsidosätta eller offra de traditionella, egoistiska och 
materiella värderingarna (Stern & Dietz, 1994). Motsvarande från de individer som väljer 
egoistiska värderingar finns det de individer som värderar den biosfära och altruistiska aspekten 
i första hand. Dessa individer innehar en acceptans över den påverkan det personliga beteendet 
har på miljön och har en villighet för att vara mottagliga för den kunskap som finns kring 
hållbarhetstänket och att värna samt skydda biosfären. Med andra ord innebär den 
värdebaserade teorin att miljö-/hållbarhetsanpassade attityder är ett resultat av underliggande 
värderingar hos individerna. Det innebär att om de skulle inneha en annan värdeorientering 
resulterar det således i en annan attityd (Stern & Dietz, 1994). VBN-teorin har applicerats in i 
studier gällande det hållbara konsumentbeteendet inom turism där individers intention till att 
agera efter ett mer hållbar konsumentbeteende studerats (Budeanu, 2007; Han & Kiatkawsin 
2017; Han, 2015).  

Juvan och Dolnicar (2014) motiverar till att komplettera Ajzens grundläggande forskning 
(1985; 1991) gällande konsumentbeteendet när hållbar turism ska studeras med VBN-teorin. 
Detta då VBN-teorin kan vara med och förklara skillnaden i individers eventuella korrelation 
mellan intention-beteendesamband. Vidare menar Juvan och Dolnicar (2014) att VBN-teorin 
kan användas för att det dels kan vara att individer tror att en semesterresa inte har någon 
negativ påverkan på miljön, eller att de saknar känslan av ansvarstagande för problematiken 
och således inte känner någon förpliktelse att bidra med en lösning på problemet. 

2.4 Theory of consumption values  
Sheth et al. (1991) menar att konsumtionsvärden kopplade till den nytta som tjänsten (eller 
produkten skapar) har en avgörande roll i konsumenters val att konsumera eller inte samt vad 
som får konsumenter att välja en viss produkt eller tjänst över någon annan motsvarade 
substitut.  

Konsumenters strävan efter värdeskapande och att tillfredsställa ett behov menar Sheth et al. 
(2010) är vad som ligger till grund för konsumtion. Värde anses vara ett viktigt element för att 
motivera till ansvarsfullt och hållbart konsumentbeteende (Buerke et al. 2016). De 
värdehöjande aspekterna som är till grund för konsumentbeteendet är att det ska skapa ett 
funktionellt (functional), situationsbaserat 1  (conditional), socialt (social), emotionellt 
(emotional) samt ett kunskapsmässigt2 (epistemic) värde för konsumenten  (Sheth et al. 1991; 
Gonçalves, Lourenço & Silva, 2015). Vidare menar Sheth et al. (1991) att en, flera eller 
samtliga av dessa värdeaspekter påverkar konsumentbeteendet. Kännetecknade för dessa 
värdeskapande aspekter är att de förklarar konsumentbeteendet och att det handlar om att 
konsumenterna strävar efter att uppnå maximala nytta i sina konsumtionsval (Pizam & 
Mansfeld, 1999; Sheth et al. 1991; Jackson, 2005). 

																																																													
1	Conditional value kan även översättas på svenska som villkorligt värde, men sett till begreppets kontext ansetts 
att situationsbaserat värde passar bättre till förklaringen en mer adekvat översättning.  
2	Epistemic value översätts på svenska till epistemiskt vilket kopplas till epistemologi vilket är läran om 
kunskap. För att epistemiskt inte finns med i ordlistan och sett till innehållet inom värdeaspekten så anses 
begreppet kunskapsmässigt värde mer adekvat.  
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För att konsumenter ska välja att konsumera hållbart krävs det att de värdeaspekter kopplat till 
den nytta som skapas vid konsumtionen som Sheth et al. (1991) behandlar blir uppfyllda till en 
viss grad där hållbarhetsvärdet behöver inkluderas värdeaspekterna. De olika värdeaspekterna 
har olika stor möjlighet att påverka konsumentbeteendet (Young et al. 2009). 

 

Figur 3; The five values influencing consumer choice (Sheth et al. 1991). 

2.4.1 Funktionellt värde 
Funktionellt värde anses vara den främsta av de fem konsumtionsvärdena som påverkar utfallet 
i konsumtionsvalet. Syftet för konsumenterna är att handla utilitaristiskt där de känner att 
konsumtionen har inbringat maximala fördelar (Jackson, 2005). Det funktionella värdet 
innefattas av att konsumenter tar hänsyn till praktiska attribut som exempelvis reliabilitet, 
varaktighet och pris (Sheth et al. 1991). Det är bland annat viktigt för konsumenterna att 
produkten eller tjänsten har ett godtagbart pris och kvalité för att det ska anses som ett 
godtagbart köp (Young et al. 2009). För att konsumenter ska konsumera ”gröna” eller hållbara 
produkter och tjänster menar Gonçalves, Lourenço och Silva (2015) att det krävs att 
kärnprodukten i sig är tillfredställande och motiverande för köp. 

Det funktionella värdet har en stor påverkan på om konsumenter väljer att konsumera hållbart 
eller inte (Young et al. 2009; Lin & Huang 2011; Hur et al. 2013). I och med att det funktionella 
värdet har en stor betydelse i om konsumenterna tillämpar ett hållbart konsumentbeteende eller 
inte blir det viktigt att de hållbara produkterna och tjänsterna marknadsförs på ett sätt där de 
andra nyttomaximerande aspekterna lyfts fram. Det kan exempelvis handla om 
resurseffektivitet eller andra funktionella fördelar som den hållbara konsumtionen kan innebära 
(Hur et al. 2013). Skulle resebolagen implementera nya handlingsmönster där konsumenterna 
vid köp inför och under resan behöver ta aktiva val, exempelvis att betala för förbrukad mängd 
energi som konsumerats på hotellet kan leda till att gamla handlingsmönster bryts och nya 
sociala normer introduceras (Miller et al. 2010; Han, 2015; Juvan & Dolnicar, 2014).  
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Resultat från tidigare studier, bland annat från Hur et al. (2013), Han och Kiatkawsin (2017) 
samt Partidario, Vicente och Belchior (2010) som menar att priset spelar en väsentlig roll för 
konsumentbeteendet. Dessa forskare menar då att det kan vara en orsak till varför anpassningen 
till hållbar konsumtion går långsamt. Specifikt gällande konsumtion som ställer krav på ett 
högre engagemang från konsumenterna (Han & Kiatkawsin, 2017). Enligt Partidario, Vicente 
och Belchior (2010) samt Han och Kiatkawsin (2017) blir priset en av de största barriärerna att 
hantera eftersom det finns ett motstånd mot att betala ett högre pris för en produkt eller tjänst 
som det finns motsvarande produkter eller tjänster tillgängliga för ett billigare pris. Individernas 
ekonomiska livssituation blir följaktligen en barriär mot att främja den hållbara turismen (Han 
& Kiatkawsin, 2017). Det blir viktigt att lyckas få konsumenterna att kunna förbise det 
ekonomiska egenintresset för att de ska börja konsumera hållbart (Partidario, Vicente & 
Belchior, 2010). Hur et al. (2013) menar att för att framgångsrikt få konsumenter hållbara 
kräver det att konsumentbeteendet behöver skifta fokus från det funktionella värdet till en annan 
värdeaspekt som väger högre än det funktionella. Ett exempel som Hur et al. (2013) tar upp är 
att tilltala individerna emotionellt.  Har konsumenterna ändrat sitt konsumentbeteende och 
övergått till en mer hållbar konsumtion blir priset inte en lika väsentlig påverkande faktor för 
deras köpbeslut (Hur et al. 2013). De konsumenter som är hållbarhetsorienterade väger den 
sociala och ekologiska (benämns i denna PM som miljö) hållbarhetsaspekterna före den 
ekonomiska aspekten och blir följaktligen mer noggrann med vilket varumärke de konsumerar. 
Dessutom ökar konsumenternas villighet till  att betala ett högre pris (Hansmann, Koellner & 
Scholz, 2006). Som Stern (2000) menar finns en villighet hos vissa konsumenter att offra 
ekonomiska fördelar för att skydda miljön.  
 
2.4.2 Situationsbaserat värde  
Situationsbaserat värde är ett konsumtionsvärde som uppkommer hos konsumenterna som en 
respons från en specifik situation eller omständighet som de befinner sig i (Sheth et al. 1991). 
Det kan dels vara nya situationer eller omständigheter som uppstått, alternativt en 
återkommande situation som konsumenterna upplevt förut, vilket denna har erfarenhet från och 
agerar således efter hur den återkommande situationen tidigare löstes (Sheth et al. 1991). 
Produkten eller tjänstens värde för konsumenterna uppkommer i och med att en situation eller 
specifik omständighet uppstår (Sheth et al. 1991). Enligt Lin och Huang (2011) samt Young et 
al. (2009) antas det ha en påverkan på individernas attityd och beteende gentemot hållbarhet, 
det på grund av att den specifika situationen som uppstått. De tar upp bland annat inträffandet 
av miljökatastrofer som ett exempel som kan skapa värde hos individerna att göra något åt det 
framöver och därmed ökar benägenheten till att hållbarhetskonsumera. Det situationsbaserade 
värdet kopplas till produktens karaktär, där värde för konsumenterna kan uppstå i och med att 
det bland annat finns en kunskap hos dem angående den globala växthuseffekten samt andra 
miljöhot som uppmärksammats (Lin & Huang, 2011).  

2.4.3 Socialt värde  
När individer konsumerar sker det ofta i samband i interaktion med andra vilket innebär att 
relationsskapandet och den sociala konstruktionen i samhället spelar en betydande roll för 
konsumenternas köpbeteende (Svensson & Östberg, 2013). Utfallet av individers intention-
handlingsmönster kan påverkas av bland annat av de situationsbetingade omständigheter, där 
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de påverkas olika beroende på om de blir observerad eller inte vid konsumtionen (Ajzen, 1991). 
Yttre påtryckningar från kulturella faktorer och olika sociala konstellationer som nära anhöriga, 
referensgrupper, kulturer med flera kan även ha en påverkan på konsumentbeteendet (Pizam & 
Mansfeld, 1999; Kollmuss & Agyeman, 2002; Sheth et al. 1991).  

Konsumenternas tillhörighet till en eller flera sociala grupper som finns i samhället har i sin tur 
en påverkan på konsumentbeteendet (Sheth et al. 1991). De sociala grupperna som individer 
tillhör eller önskar sig att tillhöra indelas efter social klass och efter referensgrupper där dessa 
grupperingar är med och påverkar konsumenternas beteende och agerande (Sheth et al. 1991). 
De sociala grupperna är konstruerade och indelade efter kulturella, socio-ekonomiska samt 
demografiska faktorer (Sheth et al. 1991). Det demografiska segmentet indelar konsumenterna 
efter kön, ålder, utbildning, inkomst, profession, civil status etc. Konsumenter är tillhörande i 
olika grupper beroende vilket demografiskt segment som anses (Khan, 2006). Socio-
ekonomiska och kulturella faktorer där subkulturer är en underbegrepp av kultur innefattas av 
konsumenters nationalitet eller religiösa övertygelser. Det kan även handla om kulturella 
skillnader inom dessa kulturbenämningar där individer delas in efter social klass och 
familjesituation (Khan, 2006). Inom de sociala grupper finns det en inbyggd förväntan att 
individerna framgångsrikt interagerar och anpassar sig till gruppens normer (Schulz, 2015).  

Referensgrupper är formationer av människor som befinner sig i en individs närhet, vilket bland 
annat kan vara familj, vänner, medarbetare där samtliga referensgrupper är med och påverkar 
beteendet (Schulz, 2015). Referensgrupper och sociala grupper är viktiga påverkande 
komponenter i konsumentbeteendet där individer har en tendens att påverkas av de 
referensgrupper och sociala grupper som de är tillhörande. Det på grund av att det finns en 
inbyggd förväntan inom referensgruppen hur individerna ska agera (Schulz, 2015).  

Beroende på i vilken grad produkten eller tjänsten har en social anknytning till andra i 
konsumenternas omgivning kommer det sociala värdet ha olika stor påverkan för 
konsumentbeteendet (Sheth et al. 1991). Konsumenter påverkas av dennas sociala omgivning 
gällande vilka normer och beteende som anses önskvärda vilket individerna agerar utefter 
(Svensson & Östberg, 2013). Att konsumenterna ska konsumera hållbart kan grunda sig att de 
följer de sociala normerna. På så sätt upprätthåller de en önskvärd image inom sin respektive 
referensgrupp (Young et al. 2009; Hur et al. 2013), precis som det finns i sociala grupper 
(Schultz, 2015).  

Ett sätt att försöka förstå konsumentbeteende är genom det sociala värdet, där den 
symboliska/sociala aspekten anses kunna ha en påverkan på köpbeteendet, där konsumtion är 
en reflektion över vem en konsument är samt vill representera (Aagerup & Nilsson, 2016). 
Finns det en önskan att uttrycka sig som en medveten konsument som tar hänsyn till hållbarhet 
för att förbättra sin image gentemot de sociala normerna och referensgrupper, kommer 
individen bli mer benägen till att införliva det (Hur et al. 2013). Konsumenters 
konsumtionsmönster visar vilken livsstil som de lever, vilket är grundläggande för en individ 
för att skilja sig från andra (Partidario, Vicente & Belchior 2010). Den sociala påverkan 
gällande hållbar konsumtion menar Aagerup och Nilsson (2016) kan vara lägre då en del av 
konsumtion sker privat och inte direkt ur den sociala omgivningens betraktelse. Det blir således 



	 18	

inte alltid synliggjort om vem samt i vilken grad hållbara produkter och tjänster konsumeras 
(Aagerup & Nilsson, 2016). Det beteende som konsumenter uppvisar inom den privata sfären 
har ur ett globalt perspektiv en liten, men befintlig miljöpåverkan. Samtidigt är det viktigt att 
den enskilda individen ändrar sitt konsumentbeteende mot ett hållbarhetsvänligt beteende, på 
grund av att flertalet enskilda individers konsumtion i slutändan blir en konsumtionsgrupp som 
har en påverkan i samhällets konsumtionsmönster (Stern, 2000). Det innebär att det finns ett 
behov att sträva efter att fler har ett hållbar konsumentbeteende för samhället ändra den sociala 
konstruktionen gentemot en mer hållbar utveckling (Partidario, Vicente & Belchior 2010).  

De normer och värderingar som den sociala omgivningen skapar kan ha en påverkan på 
inställning till hållbart konsumentbeteende (Partidario, Vicente & Belchior 2010), men där det 
sociala värdet inte har en lika stor påverkan på konsumentbeteendet hos de individer som redan 
är positivt inställda till hållbarhet och implementerar det i deras konsumtionsmönster (Aagerup 
& Nilsson, 2016). Hos de miljövänliga konsumenterna är det interna, personliga normer och 
värderingar som påverkar konsumentbeteendet (Aagerup & Nilsson, 2016). Att det sociala 
värdet har betydelse är något som även Lin och Hsu (2013) kom fram till i sin forskning, men 
att det inte är den avgörande faktorn för att få konsumenter att handla hållbart eller inte. Istället 
att det är de personliga och psykologiska förväntningarna samt andra interna faktorer som har 
en stor påverkan på konsumentbeteendet (Lin & Hsu, 2013).  

2.4.4 Emotionellt värde  
Det emotionella värdet är en underliggande aspekt i konsumentbeteendet och går att kopplas 
till övrig forskning kring hållbart konsumentbeteende och hållbar turism. Individers 
emotionella värde är enligt Kollmuss och Agyeman (2002) samt Sheth et al. (1991) en aspekt 
som spelar en betydande roll i utformningen av konsumentbeteendet. Det emotionella värdet 
uppstår när konsumenter väljer att tillgodose det egna emotionella behovet (Biel & Dahlstrand, 
2005), där konsumtionen ger någon typ av önskvärd emotionell respons (Sheth et al. 1991). För 
att konsumenter ska välja att hållbarhetskonsumera, i denna studies fall hållbara turistresor, 
behöver det emotionella aspekten tillgodoses (Lin & Hsu, 2013; Lin & Huang, 2011).  

I forskning som gjorts kring hållbart konsumentbeteende spelar den emotionella aspekten en 
viktig roll i om konsumenter väljer att  hållbarhetskonsumera eller inte (Lin & Huang, 2011; 
Gonçalves, Lourenço och Silva, 2015; Bei & Simpson 1995; Lin & Hsu, 2013; Partidario, 
Vicente & Belchior 2010). Den emotionella reaktionen från individerna kan antas vara en av 
de barriärer för en lyckad implementering av hållbart konsumentbeteende, där individer genom 
försvarsmekanismen motsätter sitt ansvarstagande i den påverkan som de själva orsakar 
(Kollmuss & Agyeman, 2002). En av de psykologiska försvarsmekanismerna är förnekelse som 
kommer hindra individerna från att ändra sitt konsumentbeteende mot en mer hållbar inriktning 
på grund av att de förnekar att det finns ett problem (Kollmuss & Agyeman, 2002). Att skapa 
en defensiv inställning blir det ett sätt att förhindra att andra känslor som skuld övertar och får 
individerna att må dåligt över sina konsumtionsval (Kollmuss & Agyeman, 2002).  

Forskning inom konsumentbeteendet inom hållbar turism har studerat vad som motiverar 
konsumenter att agera som de gör. Juvan och Dolnicar (2014) samt Miller et al. (2010) menar 
att individer väljer att distansera sig från sitt allmänna beteende och skapar ett separat 
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semesterbeteende, vilket kan vara i konflikt med det annars vanliga beteendet. Känslan av 
maktlöshet att den enskilda handlingen kan leda till förändring och oförmåga att ta ansvar var 
till grund för individernas förnekande till ansvarstagande. Där tog istället andra aspekter som 
externa påtryckningar, begränsningar i tid ocg ekonomiska resurser över och ansågs komma 
före hållbarhetsaspekten (Juvan & Dolnicar, 2014; Kollmuss & Agyeman, 2002). 

Konsumenter är mer villiga att inneha ett hållbarhetstänk vid konsumtion om de är tillräckligt 
motiverade och engagerade i miljöproblematiken, samt i den egna miljöpåverkan som deras 
konsumtion orsakar (Bei & Simpson, 1995; Stern & Dietz, 1994). När konsumenterna väljer 
att konsumera hållbart baseras det sig på att de har en positiv inställning till att göra en skillnad 
för miljön och motiveras till att vara hållbara konsumenter (Bei & Simpson 1995; Lin & Huang, 
2011, Young et al. 2009). För att implementera hållbart turistbeteende krävs det att 
konsumenterna kan se bortom de egna egoistiska värderingarna (Stern et al. 1999; Stern, 2000). 
Där bland annat individers vetskap om att deras hållbara handlingar inbringar en positiv 
inverkan på miljön och omgivningen påverkar konsumentbeteendet positivt (Lin & Hsu, 2013). 

2.4.5 Kunskapsmässigt värde  
Det kunskapsmässiga värdet innebär att individerna är nyfiken av sin natur och vill tillgodoses 
med information, nyheter och kunskap (Sheth et al. 1991). Under en konsuments livslängd 
exponeras den av ständig ny kunskap och nyfikenhet och strävan efter att prova något nytt eller 
att skapa ny kunskap påverkar konsumentbeteendet. Att en individer i egenskap som 
konsumenter kan ändra sitt konsumentbeteende går att förklaras genom det det 
kunskapsmässiga värdet påverkar. Det då ett behov uppstått hos individerna som kan ha sin 
grund i ny kunskap som de exponeras för genomgående (Sheth et al. 1991; Ajzen 1985). 
Kunskap angående hållbarhetsfrågan spelar en avgörande roll enligt Kollmuss och Agyeman 
för implementeringen av ett hållbart konsumentbeteendet.  

Något som konsumenter kan uppleva som problematiskt, och som påverkar benägenheten att 
inneha ett hållbart konsumentbeteende, är att individer uppfattar sig ha en bristande kunskap 
och information kring hållbara produkter och tjänster (Lin & Huang, 2011; Partidario, Vicente 
& Belchior, 2010; Kollmuss & Agyeman, 2002). Skulle kunskapen och medvetenheten kring 
de fördelar hållbara produkter och tjänster medför samt den hur den egna konsumtionen kan 
påverka negativt, pekar det på att attityden till hållbart skulle blir mer positiv, vilket Hansmann, 
Koellner och Scholz (2006) samt Lin och Huang (2011) menar skulle reflekteras i 
konsumentbeteendet. Samtidigt är den individuella kunskapsnivån över den negativa påverkan 
som de har på miljön och omgivningen i hemmamiljön större än vad den är vid en semesterresa 
(Miller et al. 2010; Juvan & Dolnicar, 2014). Enligt Stern och Dietz (1994) samt Han och 
Kiatkawsin (2017) har yngre människor högre tendens att inneha en positiv attityd gentemot 
miljö och hållbarhet, vilket baseras på att kunskapen är högre hos de yngre i jämförelse hos de 
äldre. Den ökade kunskapen influerar därefter individernas övertygelser och normer (Stern & 
Dietz, 1994; Han & Kiatkawsin, 2017). 

Individer som har intentionen att agera hållbart menar Lin och Huang (2011) behöver lägga ner 
mer resurser i form av tid för informationssökning för att finna hållbara produkter. För att 
konsumenter ska kunna få tillgång till kunskap kring hållbar konsumtion ställer det samtidigt 
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krav på att denna information ska finnas lättillgängligt för dem att ta del av (Young et al. 2009). 
Skulle konsumenterna få ökad kunskap i vilken utsträckning som det egna konsumentbeteende 
kan påverka ur en negativ bemärkelse vid semesterresor och val av aktiviteter under resan, 
skulle det kunna främja den hållbara turismens framväxt. Detta i kombination av att fler hållbara 
alternativ synliggörs (funktionella värdet) är det möjligt att det kan främja den hållbara 
utvecklingen inom turistbranschen (Juvan & Dolnicar, 2014).  

Olika sociala och statliga organ och institut som exempel media, politiska organ och  
miljöorganisationer har en påverkan på vilken information och kunskap som konsumenterna 
exponeras för, vilket i sin tur påverkar konsumentbeteendet samt attityden gentemot hållbarhet 
(Lin & Hsu, 2013). Genom att öka konsumenternas medvetenhet kring hållbarhetsfrågan kan 
det reflekteras positivt i konsumentbeteendet inom turism (Miller et al. 2010). Externa 
kommunikationskanaler som når konsumenterna får ett ansvar att försöka styra dem till att 
handla mer hållbart och miljövänligt. Stater och institutioner som exempelvis EU och FN kan 
genom lagar, regler och policys tvinga konsumenter till ett ändrat köpbeteende (Lin & Hsu, 
2013; Hur et al. 2013), vilket i sin tur kan främja den hållbara turismens utveckling (Weaver, 
2006). Samma resultat visade Miller et al. (2010) studie gällande hållbar turism där 
respondenterna ansåg att ansvaret angående hållbarhetsproblematiken till största del skulle tas 
av politikerna och makthavarna. Vidare menade respondenterna för den studien att 
makthavarna skulle föregå med gott exempel för andra att följa där de skulle förverkliga deras 
hållbarhetspolitik till verklighet (Miller et al. 2010).   

2.5 Sammanfattningen av referensramen  
Vid konsumtion av en semesterresa och de köpbeslut som en resa innefattas av behöver 
individerna ta beslut baserat på det egna konsumentbeteendet och i vilken grad som 
konsumtionen ska ha för påverkan på omgivningen och om hållbarhetsaspekten ska tas med i 
beräkningen (Budeanu, 2007). Genom att kategorisera turister i olika turistroller för att förklara 
konsumentbeteendet vid en semesterresa (Pizam & Mansfeld, 1999) aspirerar det till att koppla 
detta till individernas val vid en semesterresa och vilken grad som det kan innebära en negativ 
påverkan sett ur ett hållbarhetsperspektiv (Dielemans, 2008). Reser individerna inom färdiga 
researrangemang med ett fåtal konsumtionsval kan det medföra att denna typ av resa kan ha en 
påtaglig inverkan på omgivningen. Om de väljer att resa utanför de färdiga arrangemangen och 
mer självständigt kan det innebära en mindre påverkan på omgivningen (Pizam & Mansfeld, 
1999; Budeanu, 2007; Dielemans, 2008; Weaver, 2006). Det innebär följaktligen att varje 
beslut som individerna tar vid konsumtionen i samband med en semesterresa kan vara mer eller 
mindre hållbarhetsorienterade beroende på vilka val som görs (Budeanu, 2007; Young et al. 
2009).  

Forskning av Ajzen och Fishbein (1977) med den teoretiska modellen Theory of Reasoned 
Action och Ajzens (1985; 1991) vidareutveckling av modellen Theory of Planned Behaviour är 
dominerande inom den fortsatta konsumentbeteendeforskningen. Ajzen och Fishbeins (1977) 
forskning avser att studera sambandet mellan individernas attityd och beteende. Attityder 
tillsammans med subjektiva normer skapar en intention hos individerna att uppvisa ett särskilt 
beteende (Ajzen & Fishbein, 1997), vilket Ajzen (1985; 1991) kompletterar med att tillägga 
den uppleva kontrollen som en ytterligare påverkande faktor till intentionen och således 
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konsumentbeteendet. När TPB-modellen applicerats in i den hållbara konsumentbeteende 
forskningen har intention-beteendesambandet från modellen använts för att undersöka om det 
är applicerbart inom det hållbara konsumentbeteendet. Sammanfattningsvis har forskning inom 
hållbart konsumentbeteende i allmänhet, och i synnerhet den som behandlar hållbart 
konsumentbeteende inom turism, konstaterat att intention-beteendesambandetinte ovillkorligen 
behöver vara i korrelation med varandra. Detta beroende på att andra faktorer påverkar 
konsumentbeteendet (Biel & Dahlstrand 2005; Young et al. 2009; Carrigan, Moraes & Szmigin, 
2012; Partidario, Vicente & Belchior, 2010; Han & Kiatkawsin,  2017; Juvan & Dolnicar, 2014; 
Aagerup & Nilsson, 2016; Hur, Kim & Park, 2013; Lin & Huang, 2011). Det kan bero på vilken 
grad av engagemang som individerna behöver lägga på konsumtionen, där intention-
beteendesambandet visat sig svagt i köpbeslut som kräver ett högre engagemang vilket en 
semesterresa antas kräva (Partidario, Vicente & Belchior, 2010; Han & Kiatkawsin, 2017). 

Individernas attityd och intention har inom studier gällande hållbart konsumentbeteende inom 
turism har enligt Han och Kiatkawsin (2017) konstaterats vara positivt hos individerna vilket 
borde resultera i att individernas beteende och således konsumtionsmönster ändras mot att 
konsumera hållbar turism (Han & Kiatkawsin, 2017). I motsats till den positiva inställning hos 
individerna och intentionen av att agera hållbart vid en semesterresa har det misslyckats att 
implementeras i konsumentbeteendet (Budeanu, 2007; Han & Kiatkawsin, 2017; Juvan & 
Dolnicar, 2014; Miller et al. 2010). Individer i egenskap som turister kan distansera sig från det 
annars vanliga konsumentbeteendet där hållbarhetsaspekten åsidosattes för att kunna införliva 
andra värdeskapande aspekter som anses vara viktigare (Juvan & Dolnicar, 2014; Miller et al. 
2010; Miller, 2003; Budeanu, 2007).   

Som komplement till TPB och den påvisade negativa korrelationen mellan intention-
beteendesambandet inom hållbar turism används Stern et al. (1999) värdebaserade teori VBN 
som syftar till att skapa förståelse för de som innehar ett hållbarhetsvänligt (pro-enviromental) 
beteende. VBN-teorin har använts som teoretiska ramverk i studier gällande hållbar 
konsumentbeteende inom turism för att öka förståelse i hur konsumenter förhåller sig till hållbar 
turism (Budeanu, 2007; Han & Kiatkawsin, 2017; Han, 2015).  

Att individer väljer att konsumera, vilket i denna studies fall är semesterresor grundar sig i att 
det finns ett uppkommit behov hos individerna där konsumtionen inbringar värde för denna 
(Sheth et al. 2010), vilket är till grund för att individerna ska motiveras att inkludera 
hållbarhetsaspekten i konsumentbeteendet (Buerke et al. 2016). Sheth et al. (1991) modell 
Theory of consumption values innefattas av att konsumentbeteendet skapas genom flera 
värdehöjande aspekter bestående av; funktionellt, situationsbaserat, socialt, emotionellt och 
kunskapsmässigt värde. TCV går ut på att dessa värdeaspekter påverkar konsumentbeteendet 
som utgår från att individerna vill skapa maximal egennytta från deras konsumtionsval (Sheth 
et al. 1991). För att inkorporera det hållbara konsumentbeteendet behöver hållbarhetsaspekten 
bli en betydande värdeaspekt där individerna kan åsidosätta andra värdeaspekter som annars 
påverkar utfallet i konsumentbeteendet, alternativt att hållbarhetsaspekten förenas med de 
befintliga värdeaspekterna (Lin & Huang 2011; Hur et al. 2013; Partidario, Vicente & Belchior, 
2010; Hansmann, Koellner & Scholz, 2006; Aagerup & Nilsson, 2016; Lin & Hsu, 2013; Bei 
& Simpson 1995; Young et al. 2009). TCV har inte används inom 
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konsumentbeteendeforskningen som fokuserar på hållbar turism (Miller et al. 2010;  Han & 
Kiatkawsin, 2017; Han, 2015; Juvan & Dolnicar, 2014). Däremot har denna forskning gällande 
hållbart turistbeteende behandlat de olika värdeaspekterna i de resultat som dessa studier har 
frambringat utan att kategoriserat dem efter Sheth et al. (1991) TCV. 
 
För att förstå konsumentbeteendet behöver komplexiteten som konsumentbeteendet innefattas 
av studeras (Khan, 2006) och med stöd från Kollmuss och Agyeman (2002), ett bredare fokus 
på teorier och forskningsramverk nyttjas för att kunna förstå det hållbara konsumentbeteendet 
inom turism. Det finns ingen färdigkonstruerad teoretisk modell över vad som grundar sig i det 
hållbara konsumentbeteendet inom turismen, det som forskare inom området kan enas om är 
att det en invecklad fråga som lämnar den fortsatta forskningen en utgångspunkt för att öka 
förståelsen inom området.  

2.5.1 Analysmodell  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4; Egen konstruerad figur över vad som påverkar utfallet i individens konsumentbeteende vid 
semesterresor där det antingen kan gå mot ett mer hållbart respektive icke-hållbart konsumentbeteende.  

För att få en mer överskådlig bild över de teoretiska modeller som används i denna studie har 
en egen konstruerad modell där de tre modellerna; Theory of Planned Behaviour, Value-belief-
norm Theory och Theory of Consumption values integrerats med varandra. Den 
egenkonstruerade modellen över konsumentbeteendet, som syftar till att beteendet antingen kan 
gå mot ett hållbart eller icke-hållbart konsumentbeteende. Att konsumentbeteendet har delats i 
två är baserat på att dessa teorier och i forskning där dessa modeller separat implementerats har 
påvisat att utfallet i konsumentbeteendet varierar där individerna antingen går åt det hållbara 
hållet eller mot det motsatta, det icke-hållbara hållet (Biel & Dahlstrand 2005; Young et al. 
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2009; Carrigan, Moraes & Szmigin, 2012; Partidario, Vicente & Belchior, 2010; Han & 
Kiatkawsin,  2017; Juvan & Dolnicar, 2014; Aagerup & Nilsson, 2016; Hur, Kim & Park, 2013; 
Lin & Huang, 2011).  

Grundläggande inom konsumentbeteendeforskningen där forskningen av Ajzen (1985; 1991)  
och den teoretiska modell som Ajzen utvecklade (Theory of Planned Behaviour) utgår från att 
det finns en korrelation mellan intention och beteende i och med att individerna är en rationell 
beslutsfattare. Intentionen i sin tur grundar sig i individers subjektiva norm, upplevda 
kontrollerade beteenden och attityder där dessa tre faktorer i sin tur uppstår hos individerna 
genom hur de förhåller sig till de övertygelser (behavioural-, normative- och control beliefs). 
Stern et al. (1999) menar som Ajzen (1985) att beteendet grundar sig i vilka övertygelser som 
individerna besitter, men där deras värdegrund anses vara det som påverkar övertygelserna. Det 
gör att dessa två teorier och forskningssynsätt har en olik syn på vad det är som är den 
grundläggande aspekten i konsumentbeteendet. Stern et al. (1999) samt Stern och Dietz (1994) 
VBN teorin utgår från att konsumentbeteendet grundar sig i att det är värdet som påverkar 
individernas övertygelser, som i sin tur formar deras normbildning vilket bildar ett hållbart 
(eller icke-hållbart) konsumentbeteende. I denna studies analysmodell finns de beståndsdelar 
som Ajzen (1985; 1991) och Stern et al. (1999) behandlar i respektive teori kring 
konsumentbeteende att finnas som påverkande aspekter för individernas intentioner. 

Individernas intention antas grunda sig i flera fundamentala psykologiska faktorer som i sin tur 
leder till en intention och således konsumentbeteende. För denna studie har Ajzen (1991) 
Theory of Planned Behaviour och Stern et al. (1999) Value-belief-norm Theory integrerats med 
varandra. De har sammankopplats genom att värde från VBN antas vara det grundläggande i 
skapandet av intentionen som i sin tur påverkar individernas övertygelser, som är den 
grundläggande beståndsdelen till Ajzens (1991) TPB-teori (se figur 2 i avsnitt 2.2.2). Vidare 
utgår VBN från att individernas övertygelser är till grund för den moraliska normen, vilket även 
stöds av TPB som benämner det som den subjektiva normen. TPB teorin inkluderar även attityd 
och upplevd kontroll som två aspekter som påverkar individens intention. Dessa samband 
mellan värde, övertygelser och således den subjektiva normen, upplevd kontroll och attityd 
kommer i denna studie ha störst fokus på begreppet värde, det vill säga den ursprungliga faktorn 
som har en påverkan på dessa övriga faktorer som sedan leder till ett konsumentbeteende.   

Ett förtydligande i analysmodellen som illustreras nedan är att begreppet värde förekommer 
dels som en påverkande, huvudsaklig faktor till en individens intention och samtidigt finns 
begreppet värde genom Sheth et al. (1991) värdeaspekter mellan intentionen och beteendet. 
Stern et al. (1999) definition kring värde är att individer kan sett ur ett hållbarhetsperspektiv 
innebära att de antingen har en altruistisk inställning där större hänsyn tas till omgivningen och 
hur det egna konsumentbeteende påverkar andra. Den andra värdeaspekten som individerna kan 
ha menar Stern et al. (1999) är en egoistisk värdegrund, där självförverkligande och den egna 
tillfredställelsen står i överhand. Stern et al. (1999) syn på värde är med djupt rotat i 
konsumenternas kognitiva karta och grundläggande syn på värde antas ligga till grund för 
konsumentbeteendet. Beroende på hur deras psykologiska värdegrund är rotad kan det påverka 
benägenheten att implementera ett mer eller mindre hållbart konsumentbeteende. Sheth et al. 
(1991) och Stern et al. (1999) menar både att värde är något som påverkar konsumentbeteendet, 



	 24	

men där Sheth et al. (1991) kopplar värdeaspekterna till det värde som tjänsten eller produkten 
inbringar i samband med konsumtionen, medan Stern et al. (1999) utgår från att värdet är en 
grundläggande psykologisk uppfattning hos individerna.  

Sheth et al. (1991) gör en bredare kartläggning i vad begreppet värde består av och utgår från 
att värde skapas i samband med den nytta som tjänsten inbringar individerna. Med andra ord 
handlar denna syn på värde enligt Sheth et al. (1991) om värdeaspekter, som anses vara av 
betydelse, och som kopplas till de värdehöjande aspekter som uppstår i samband med 
konsumtionen. Att använda sig av Sheth et al. (1991) i denna studie finner stöd i tidigare 
forskning inom hållbart konsumentbeteende (Lin & Huang 2011; Partidario, Vicente & 
Belchior, 2010; Hansmann, Koellner & Scholz, 2006; Aagerup & Nilsson, 2016; Lin & Hsu, 
2013; Bei & Simpson 1995; Young et al. 2009). Detta har implementerat TCV för att söka svar 
på varför individernas intention-beteendesamband som Ajzen (1991) påstår ska vara i 
korrelation inte alltid är överensstämmande.  

Den forskning som gjort kring hållbart konsumentbeteende inom individers vardagliga 
köpbeslut menar att andra aspekter utöver hänsyn till hållbarhetsaspekten är med och påverkar 
utfallet i konsumentbeteendet och benägenheten att hållbarhetskonsumera (Lin & Huang 2011; 
Partidario, Vicente & Belchior, 2010; Hansmann, Koellner & Scholz, 2006; Aagerup & 
Nilsson, 2016; Lin & Hsu, 2013; Bei & Simpson 1995; Young et al. 2009). Med stöd från 
tidigare forskning inom hållbart konsumentbeteende som använt sig av Stern et al. (1999) VBN 
teori eller Ajzens (1991) teori, kommer även Sheth et al. (1999) konsumtionsvärden sättas i 
relation till intention-beteendesambandet för denna studie. Den forskning som inriktats på 
hållbart konsumentbeteende inom turismen har påtalat faktorer som påverkar, men inte lyckats 
kategorisera dessa aspekter mer ingående som den allmänna hållbara konsumentbeteende 
forskningen gjort (Lin & Huang 2011; Partidario, Vicente & Belchior, 2010; Hansmann, 
Koellner & Scholz, 2006; Aagerup & Nilsson, 2016; Lin & Hsu, 2013; Bei & Simpson 1995; 
Young et al. 2009). Att implementera konsumtionsvärdena in i denna studie utöver VBN-teorin 
och TPB-teorin är för att undersöka om intentionen att konsumera hållbart med fokus på om 
individers konsumentbeteende i samband med en semesterresa resulterar i förväntat utfall, eller 
om det påverkas andra värdeskapande faktorer påverkar korrelationen mellan intention och 
beteende.  

Utöver att studera intention-beteendesambandet och om Sheth et al. (1991) konsumtionsvärden 
är med och påverkar utfallet i konsumentbeteendet blir det samtidigt viktigt att ha med i studien 
gällande om det är aspekter som påverkar individers intentioner, och om det är med och 
förklarar konsumentbeteendet, samt benägenheten till applicera in hållbarhetsaspekten. Studien 
strävar efter att söka svar på om det är värde kopplat till den nytta som tjänsten inbringar, eller 
om det är mer djupt rotat i en individs inre, i den grundläggande inställningen till värde som 
påverkar konsumtionsvalen med fokus på hållbarhetsaspekten. Sammanfattningsvis vill denna 
studie undersöka om individers grundläggande kognitiva egenskaper är det som påverkar 
konsumentbeteendet, eller om det är en skillnad i intention-beteendesambandet där individernas 
planerade agerande inte alltid överensstämmer med det faktiska beteendet. 
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Detta kan sammanfattas med följande punkter, där ovanstående analysmodell är en 
kombination av de nämnda teorierna:  

v Teorierna utgår från olika utgångspunkter, där Stern et al. (1999) och Ajzen (1991) 
utgår från att individen grundläggande, psykologiska faktorer är det som skapar 
konsumentbeteendet. Sheth et al. (1991) utgår från att konsumentbeteendet grundar sig 
i att den nyttja och värdeaspekter som tjänsten (eller produkten) är kopplad till är det 
som antas avgöra utfallet i konsumentbeteendet.  

v Sheth et al. (1991) teori om konsumtionsvärden kopplade till tjänsten anses ha en 
påverkan på konsumentbeteendet samt graden av hållbarhetsbeteende som integreras 
mellan Ajzens (1991) intention-beteende samband.  

v Stern et al. (1991) värdebaserade teori (VBN) som utgår från att värde är till grund för 
hållbart eller icke hållbart konsumentbeteendet används som grund.  

v Stern et al. (1999) inkorporeras med Ajzen (1991) modell (TPB) där koppling skapas i 
synen på individen övertygelser. 
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3 Metod 
Detta kapitel behandlar studiens metodologiska utgångspunkter som studien grundar sig på. 
Här ges en genomgående framställning hur genomförandet av studien har gått tillväga och där 
metodmässiga övervägandet som gjorts presenteras. Detta vilket påverkar utformningen av 
studiens tillvägagångssätt. Metodkapitlet inleds med en redogörelse av valet av 
forskningsmetod och ämne för att sedan redogöra för vilken litteratursökning som används. 
Vidare presenteras den metod som används vid datainsamlingen och kapitlet avslutas med att 
behandla det etiska dilemmat för studien samt en metodreflektion.  

3.1 Val av forskningsmetod 
Denna studie har utgått från en kvalitativ metod, vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som 
en metod som är subjektiv och tolkningsinriktad med fokus på att förstå hur den sociala 
verkligheten tolkas och skapar mening ur ett individperspektiv. Hedin (1996) menar att en 
kvalitativ ansats används för att söka svar på hur individen ser och tolkar verkligheten och syftar 
till att förklara, beskriva och tolka. Den kvalitativa ansatsen avser att beskriva och undersöka 
vad som påverkar individers konsumentbeteende vid en semesterresa, och deras benägenhet för 
att implementera hållbarhetsaspekten inför och under en semesterresa. Vidare undersöktes 
orsaker bakom individers agerande på ett mer djupgående plan med hjälp av studiens 
analysmodell. Inom den kvalitativa ansatsen användes en semi-strukturerad intervjuform mot 
ett öppnare håll i tillvägagångssättet i empiriinsamlingen.  

Inom detta metodval som valdes för denna studie har tillvägagångssättet för att koppla samman 
teorin och empirin skett genom en abduktiv ansats. Den teoretiska referensram utformning och 
den analysmodell som skapats genom sammanslagning av flera teorier är vad Åkerman (2014) 
benämner som att utgå efter en teoriutveckling. Detta i motsvarighet till att göra en 
teoriutveckling eller testning av redan befintlig teori (Åkerman, 2014). Den teori som 
utvecklades till en analysmodell för denna studie utvecklades efter det som Åkerman (2014) 
beskriver som en analytisk generalisering, där de teorier som valdes för denna studie fungerar 
som en riktlinje att analysera det resultat som framkommer.  
 
En del av den befintliga forskningen har använt en kvantitativ ansats för att studera det hållbara 
konsumentbeteendet i allmänhet (Hur et al., 2013; Hansmann, Koellner & Scholz, 2006; Young 
et al. 2009; Lin et al. 2015; Lin & Huang, 2011). Inom hållbart konsumentbeteende inom 
turismen har forskning av Han (2015) samt Han och Kiatkawsin (2017) även använt sig av en 
kvantitativ ansats. Genomförandet av dessa studier har gjorts genom enkäter som syftat till att 
fånga en bredare population och göra studien generaliserbar i allmänhet. En påtaglig brist i 
denna typ av studie menar Miller (2003), är att de inte lyckats gå in på djupet i varför individer 
svarar som den gör. Utöver det finns det en risk att respondenterna uttrycker sig under 
intervjuerna på ett sätt som inte behöver vara i samband med det agerande individerna sedan 
skulle agera utefter i praktiken (Miller, 2003). Det innebär att en kvantitativ ansats för att 
studera konsumentbeteendet skapar mer av ett konstaterande, och inte någon djupgående 
förståelse i individers konsumentbeteende, och vad det grundar sig i. Miller (2003) utgick i sin 
studie från en kvalitativ metod där intervjuer genomfördes i fokusgrupper med syfte att 
undersöka ställningstagandet gentemot hållbar konsumtion inom turismen. Vidare menar Miller 
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(2003) att en svaghet i den tidigare forskningen som utgått från en kvantitativ ansats är att 
respondentens svar kan skilja sig från det faktiska beteendet. Detta är något som Juvan och 
Dolnicar (2014) lyfter i sin studie, och för att undvika denna skillnad i respondentens svar och 
faktiska beteendet har de använt sig av en kvalitativ metod. Då denna studie syftar till att få en 
vidare förståelse och söka svar som grundar sig i individers tankar och handlingar behöver 
studien inneha ett djup där det faktiska och utförda konsumentbeteende studeras, vilket gör en 
kvalitativ ansats substantiell för denna studie.  

3.2 Ämnesval 
Att ämnesvalet hamnade med fokus på hållbarhet är något som varit ett genomgående ämne för 
mig som författare i tidigare akademiska arbeten. Det är även ett ämne som jag har ett intresse 
för i allmänhet. Valet att skriva inom marknadsföring och om specifik hållbar turism baserades 
på att det från början fanns en färdigkonstruerad idé över vad som eftersträvades att undersöka. 
Genom att först välja att studera ämnet hållbar turism och konsumenten i egenskap som turist 
växte konsumentbeteendeforskningen och teorin fram. Detta gav en grund för vilken inriktning 
och från vilken forskningsgren den hållbara turismen skulle undersökas från. Ämnet hållbar 
turism valdes på grund av att det är ett ämne som tidigare studerads på universitetsnivå som 
fristående kurs. Samtidigt som det är relevant i och med att individers resande ökar 
(Tillväxtverket.se, 2015). Det har även blivit mer uppmärksammat i den negativa påverkan som 
turismen medför (Hall & Lew, 2009). Hall och Lew (2009) har varit den grundläggande och 
introducerande litteraturen för studien att utgå från. Studien har således utgått från uppkomsten 
av ett ämne där den teoretiska processen växt fram under studiens gång och utformats därefter.  

Processen inleddes med att hitta ett ämne och därefter relevant litteratur inom området där 
forskningen kring hållbart konsumentbeteende i allmänhet och forskning som behandlade 
konsumentbeteendet inom hållbar turism som användes som sökningsgrund. Genom att utgå 
från dessa aspekter hittades ett mönster i forskningen på vilka resultat som de påvisat och vilka 
teorier som använts som teoretiskt stöd. I och med ämnena konsumentbeteende och hållbar 
turism samt detta breda vidd, gjordes avgränsningar i vilken omfattning av data som studien 
skulle innefattas av. Forskning inom hållbart konsumentbeteende och konsumentbeteendet 
inom hållbar turism som behandlade bland annat teorierna Theory of Planned behaviour (Ajzen 
& Fishbein, 1977; Ajzen, 1985; Ajzen, 1991), Value-belief-norm Theory (Stern et al. 1999; 
Stern, 2000; Stern & Dietz, 1994) Theory of consumption values (Sheth et al. 1991). Dessa 
teorier ansågs som relevanta för denna studie och togs därmed in i datainsamlingen.  

Det som framkom vid inledningsskedet var att flera forskare har försökt söka svar på vilka 
faktorer som påverkar det hållbara konsumentbeteendet genom att studera olika 
referensgrupper samt produkt- och tjänsttyper (Aagerup & Nilsson, 2016; Lin & Huang, 2011; 
Young et al. 2009; Kollmuss & Agyeman, 2002; Hur, Kim & Park, 2013; Gonçalves, Lourenço 
& Silva, 2015; Lin & Hsu, 2013). Där fanns det forskare inom området som inriktat sig på att 
studera detta med fokus på turism (Budeanu, 2007; Han, 2015; Han & Kiatkawsin, 2017; Juvan 
& Dolnicar, 2014; Miller et al. 2010). Forskning inom hållbar turism med fokus på 
konsumentbeteendeforskning är begränsad eller tenderar den befintliga forskningen specifikt 
inriktad på delar inom hållbarhetssynen eller aspekter inom turismens beståndsdelar. 
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3.3 Litteratursökning 
För att kunna analysera och tolka forskningsresultatet menar Bryman och Bell (2013) att det 
kräver att studien innefattas av en genomgripande teori som blir till grund för att skapa 
förståelse för det valda forskningsämnet. Den egna kunskapen som fanns inom 
forskningsområden var begränsat, där grundläggande förkunskaper fanns gällande hållbar 
turism, men var bristande i konsumentbeteendeforskningen. Att kunskapen inom det område 
som studien behandlar är begränsat är något som Bryman och Bell (2013) benämner är 
förkommande vid inledningsskedet av en studie. Bryman och Bell (2013) betonar vikten av 
genomförandet av en litteraturgenomgång som ger en inblick inom forskningsområdet och vilka 
nyckelord som blir viktiga för studiens genomförande. Litteratur och vetenskapliga artiklar för 
denna studie hämtades till stor del från Örebro Universitets databas Summon. Databasen 
Google Scholar och Googles allmänna sökmotor användes som komplement för att finna 
relevanta artiklar inom studiens forskningsområde. Att Summon var den främsta  sökmotorn 
var på grund av att det gav tillträde till hela artiklar i jämförelse med Google Scholar och den 
generella sökmotorn på Google. Där kunde tillgängligheten på artiklarna till viss del var 
begränsade. Utöver de artiklar och litteratur som fanns tillgängliga på nätet användes även 
andra tryckta böcker inom marknadsföringsgrenen samt inom hållbar turism. Vetenskapliga 
artiklar inom områdena lästes igenom vilket ledde till en förbättrad inblick inom 
forskningsområdet och vilka primära källor som var viktiga för studien.  

En del av den litteratur som används i denna studie, och där främst forskningen som berör det 
teoretiska ramverk som applicerats i studien publicerades för upp till 40 år sedan (Ajzen & 
Fishbein, 1977). Förutom Ajzen och Fishbein (1977) har studien grundat sin teoretiska ramverk 
på bland annat forskningar av; Ajzen (1985), Ajzen (1991), Sheth et al. (1991), Stern och Dietz 
(1994) och Stern et al. (1999). En bedömning gjordes att dessa teorier och forskningsartiklar 
kunde appliceras och antas vara relevant i denna studie. Denna bedömning baserades på att 
forskning som undersökt det hållbara konsumentbeteendet inom hållbar turism utgått från 
forskningen av Ajzen (1985), Ajzen (1991), Stern et al. (1999) och Stern och Dietz (1994) 
(Budeanu, 2007; Juvan & Dolnicar, 2014; Han, 2015; Han & Kiatkawsin, 2017). Forskning 
inom det mer vardagligt hållbart konsumentbeteende hade utgått från Sheth et al. (1991) 
teoretiska modell (Young et al. 2009; Lin & Huang, 2011; Hur, Kim & Park, 2013). Ett annat 
tillvägagångssätt för att studera de äldre artiklarnas relevans är att se antalet gånger som 
artiklarna blivit citerade. Exempelvis Sheth et al. (1991) har på Google Scholar citerats 2881 
gånger, Stern et al. (1999) har citerats 1788 gånger och Ajzen (1985) samt Ajzen (1991) har 
citerats 18150 respektive 46365 gånger.  

För att finna den litteratur som var relevant för studien innebar det en avgränsning i 
litteratursökningen i att hitta det som var relevant samt att begränsa litteraturens vidd. Genom 
att ha tagit del av andra sökmotorer och av den litteratur som fanns tillgänglig på biblioteket 
kan detta ha påverkat den utformning som denna studie tog. Den litteratur som användes för 
denna studie har tolkats som adekvat. Det baserat på slutsatsen att den forskning som finns 
inom området är ofta refererade i efterföljande och mer aktuella studier. Till en början var 
litteratursökningen aningen snäv, där enstaka grundläggande begrepp för studien användes som 
sökgrund som hållbar turism och hållbart konsumentbeteende. I och med 
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litteraturundersökningen växte sökbegreppen. Det blev därefter tydligt vilka begrepp som 
således var relevanta för denna studie. Något som framkom under denna process var att hållbart 
konsumentbeteende kunde benämnas olika inom den forskning som gjorts inom området. 
Utöver sustainable tourism behaviour (Budeanu, 2007; Miller et al. 2010), kunde det även 
benämnas som green consumption behaviour/ green consumer behaviour/ green buying 
behaviour (Aagerup & Nilsson, 2016; Hur, Kim & Park, 2013; Gonçalves, Lourenço & Silva, 
2015; Lin & Hsu, 2013), eller pro-enviromental behaviour (Stern & Dietz, 1994; Stern et al. 
1999; Stern, 2000; Han & Kiatkawsin, 2017). Bryman och Bell (2013) menar att begrepp växer 
fram i och med att kunskap från artiklar hämtas där det blir tydligt vilka begrepp som blir vanligt 
förekommande inom forskningsområdet. I och med att artiklar och annan litteratur kring 
området hållbar turism och hållbart konsumentbeteende växte fram blev det klart vilka teorier 
som används i att förstå konsumentbeteende och hållbarhet kopplat till konsumentbeteendet vid 
semsterresor. De sökord som användes under sökprocessen av litteratur var:  

Consumer behaviour, Green consumer behaviour, green buying behaviour, sustainable 
consumer behaviour, sustainable tourism, sustainable tourism consumer behaviour, pro-
enviromental behaviour, travelers pro-enviromental behaviour, Theory of Planned Behaviour, 
Value-belief-norm theory. 

3.4 Val av respondenter  
Vid en kvalitativ studie är fokus gällande urvalet inte på antalet respondenter, utan det 
eftersträvas istället att studera individer mer ingående om deras skildringar inom 
forskningsområdet och det som studien vill söka svar på (Hedin, 1996; Bryman & Bell, 2013). 
Hedin (1996) betonar vikten av att få med respondenter som antas ha mycket att berätta inom 
forskningsområdet in i studien. I och med att antalet respondenter var få för att gå på djupet i 
hur respondenterna tycker och tänker, vilket gör att denna typ av studie samtidigt inte statistiskt 
generaliserbar (Hedin, 1996). Studien har utgått från ett bekvämlighetsurval vilket Bryman och 
Bell (2013, s.204) definierar som ”…består som namnet antyder av sådana personer som för 
tillfället råkar finnas tillgängligt för forskaren”. En nackdel med att använda sig av 
bekvämlighetsurval där individer slumpmässigt väljs ut som respondenter i studien är att det 
inte är generaliserbart som Hedin (1996) även betonar, utan där det enbart presenterar några 
slumpmässigt utvalda individers syn på den valda forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2013). 
Avsikten med genomförandet av studien var att se individers tolkning av det som Bryman och 
Bell (2013, s. 501) benämner som den sociala verkligheten. Då studien syftade till att öka 
förståelsen kring hur individer reser, samt vad det är som påverkar utfallet i individers beteende 
kopplat till hållbarhetsaspekten, är det inte någon specifikt intervjuobjekt som denna studie 
kräver. Det blir däremot intressant att finna respondenter som är vana resenärer och utifrån det 
bygga upp det empiriska materialet efter individernas syn på sitt egna konsumentbeteende.  

Resultat från tidigare forskning har visat att det funktionella värdet, där priset som största 
påverkan faktor inom detta värde verkar som en barriär gentemot att konsumenter 
implementerar hållbarhetsaspekten vid konsumtion (Hur et al. 2013; Han & Kiatkawsin, 2017; 
Partidario, Vicente & Belchior, 2010; Young et al. 2009). Han och Kiatkawsin (2017) studerade 
unga vuxnas intention att inneha ett hållbart konsumentbeteende under semesterresor, där 
urvalsgruppen bestod av universitetsstudenter. Det som Han och Kiatkawsin (2017) kom fram 



	 30	

till att priset är en av de största barriärerna för studenterna för att de skulle vara villiga att resa 
hållbart. För att sträva efter att undvika att få samma utfall som Han och Kiatkawsin (2017) 
fick i sin studie på universitetsstudenter, kom urvalet i denna studie att bestå av respondenter i 
olika yrkesgrupper. Några av respondenterna arbetade och har en fast inkomst, medan andra 
studerade. Likaväl bestod respondenterna av både män och kvinnor, samt som var i varierade 
åldrar. Men syftet för denna studie har inte varit att skapa ett representativt urval utan en bredd 
av olika åsikter och tankesätt för att få fram en rik empirisk datainsamling. Att urvalsgruppen 
innefattas av ett brett omfång av individer innebär således inte per automatik att studien är 
generaliserbar eller representativ. Att inkludera olika personer med olika demografiska faktorer 
var för att kunna få flera olika aspekter och synsätt i hur de förhåller sig till hållbart resande. 
De kriterier som var för urvalet var att de respondenter som deltog hade självständigt bokat en 
resa och att denna resa eller resor betraktades av dem själva som en semesterresa. Vid 
utfrågningen om respondenterna ville delta i studien och säkerhetsställdes samtidigt om 
individerna uppfyllde de kriterier som studien krävde. 

Totalt intervjuades åtta respondenter för denna studie som presenteras i tabellen nedan. Just att 
det blev åtta intervjuobjekt grundade sig i att efter att det upplevdes ha uppnått empiriska 
mättnad i och med att respondenterna svarade till stor del lika på frågorna. De hade med andra 
ord ett liknande synsätt på sitt konsumentbeteende kopplat till hållbarhetsaspekten. Empirisk 
mättnad beskriver Bryman och Bell (2013) är när det inte har framkommit nya åsikter eller 
insikter i intervjuerna och det befintliga materialet är tillräckligt för att dra slutsatser för studien. 
I och med att det empiriska material som samlats in ansågs vara tillfredsställande för att kunna 
analyseras och svara på studiens forskningsfrågor, ansågs den empiri som insamlats vara 
tillräcklig.  

Tabell 1; Urvalet för studien. 

3.5 Konstruktion och bearbetning av intervjuguide  
För att få med det som denna studie eftersträvade efter att söka svar på skapades en 
intervjuguide. Med hjälp av en intervjuguide menar Bryman och Bell (2013) att det går att 
säkerhetsställa att studiens teman behandlades, men där respondenterna samtidigt fick 
möjlighet att flexibelt och självständigt utforma sina svar och således intervjustrukturen. Den 
intervjuguide som konstruerades användes på samtidiga respondenter, där innehållet bestod av 
studiens forskningsområde, men där intervjuerna mellan respondenterna kunde se olika ut 



	 31	

beroende på hur omfattande respondenten svarade på intervjufrågorna. Intervjuguiden utgick 
från det teoretiska kapitlet med avsikt att kunna sammankoppla det till forskningsfrågorna och 
analysen av den insamlade data.  

En intervjuguide är utformad för att finnas som stöd i vilka frågor och teman som ska infattas i 
den semi-strukturerade intervjun (Bryman & Bell, 2013). De frågor och teman i intervjuguiden 
hade en öppen karaktär. Det gav respondenterna frihet att utforma sina svar utan att den leds in 
på ett önskvärt spår. Intervjuguiden gav samtidigt ett stöd i att skapa en avslappnad samtalsmiljö 
där respondenterna skulle känna sig bekväma under samtalet. Detta är något som Hedin (1996) 
menar är viktigt för att kunna genomföra intervjuerna väl. De teman och frågor i intervjuguiden 
behöver konstrueras i avseende att det täcker forskningsområdet och samtidigt att det sker ur 
intervjupersonens perspektiv (Bryman & Bell, 2013).  Frågorna som ställdes var riktade mot 
respondenterna att svara efter utfört beteende vid en semesterresa. Det var för att undvika att 
respondenterna inte skulle svara att de var hållbara om de inte agerade utefter det. Strukturen 
på intervjuguiden bestod av att först fråga om hur individerna har rest och frågor relaterat till 
genomförda semesterresa för att få svar på hur de faktiskt reser. Sedan ställdes allmänna frågor 
kring hur individerna såg på hållbarhetsbegreppet samt om någon hänsyn togs till att agera och 
inneha ett hållbart konsumentbeteende vid vardagliga köp. Avslutningsvis ställdes frågor 
gällande hur individerna tog ställning till om de agerade hållbart i sitt konsumentbeteende under 
en semesterresa. Att ha denna struktur gav en möjlighet att till en stor grad undvika att styra 
individerna till att svara på ett önskvärt sätt. Att fråga efter utfört beteende istället för 
intentionen att agera hållbartm undviker sannolikheten att respondenterna klassar sig själv som 
mer hållbarhetsvänlig än vad de egentligen är (Juvan & Dolnicar, 2014).  

Intervjuguiden konstruerades på ett sådant sätt där ledande frågor i stor grad försökte undvikas 
och där frågorna i intervjuguiden utgick från att ställa öppna frågor som gav respondenterna 
möjlighet att svara fritt. Att ledande frågor bör undvikas i utformningen av intervjufrågor är på 
grund av att det kan leda respondenterna att svara i en specifik riktning, där de kan uppleva att 
de måste svara på ett specifikt sätt (Bryman & Bell, 2013).  Genom att konstruera öppna frågor 
för intervjuerna gav en inblick i vad respondenterna anser är väsentligt (Bryman & Bell, 2013), 
som i studiens fall innefattas av hållbart konsumentbeteende inom turism. Fördelar med att 
använda öppna frågor är att det lämnar utrymme för oförutsedda svar eller reaktioner från 
respondenterna, där de områden och teman som respondenterna ansågs vara viktiga betonades 
(Bryman & Bell, 2013). En nackdel med att använda sig av öppna frågor menar Bryman och 
Bell (2013) är att det dels är tidskrävande, där varje svar från respondenterna måste 
transkriberas och kodas vilket ställer krav på intervjuaren att ha tillräckligt med tid inom 
studiens ram.  

3.6 Datainsamling  
3.6.1 Övergripande tillvägagångssätt  
Studiens datainsamling i helhet grundade sig i både primär- och sekundärdata. Den 
sekundärdata som användes var för den teoretiska kunskap som användes under studien. Valet 
över datainsamling gällande primärdata blev att genomföra personliga intervjuer. Intervjuer är 
vanligt förekommande när en kvalitativ ansats genomförs. Det användes för att få en djupare 
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förståelse i hur individerna tänker och ser på det forskningsområde som ska studeras (Bryman 
& Bell, 2013).  

Genomförandet av intervjuerna skedde genom fysiska träffar med undantag för en av 
respondenterna som befann sig utomlands, där genomfördes istället intervjun med videosamtal 
över Facebook. För den intervju blev det inte ett personligt möte, men där respondenterna och 
intervjuaren kunde interagera på ett mer synligt sätt än vad ett telefonsamtal hade inneburit. 
Bryman och Bell (2013) belyser en problematik med att använda sig av telefonsamtal som 
intervjumetod. De menar att intervjuaren missar respondentens kroppsspråk och reaktioner som 
kan vara viktiga för studiens datainsamling och där det kan ge kunskap i vad respondenten anser 
vara viktigt och reagerar på. Genom att använda sig av videosamtal gick det att se respondenten 
och således dennes kroppsspråk samt reaktioner på studiens intervjufrågor.  

Plats och tid för intervjuerna varierade där intervjuerna anpassades efter respondenternas 
önskemål och tillgänglighet. Då intervjuerna hade som syfte att ha en öppen karaktär med 
strävan efter att verka som ett naturligt samtal mer än en intervju blev det viktigt att 
respondenterna kände sig bekväm med val av plats, och att de kände sig avslappnade (Hedin, 
1996).  

3.6.2 Intervjuer  
Studiens intervjustruktur var en semistrukturerad intervju med riktning mot en öppen struktur, 
vilket kännetecknas av att betoning ligger i att intervjun är flexibelt utformad vilket ger 
respondenterna möjlighet att självständigt svara fritt (Bryman & Bell, 2013). En 
semistrukturerad intervju innebär att intervjustrukturen utgår från förbestämda frågeområden 
och teman. Fokus blir med denna typ av intervju att hålla frågorna öppna istället för att fråga 
precisa och ingående frågor (Hedin, 1996). En fördel med denna typ av intervjuform är att 
intervjuerna sker mer naturligt, där strukturen på intervjun varierar beroende på 
respondenternas svar (Bryman & Bell, 2013; Hedin, 1996).   

Det är viktigt för den som intervjuar att de grundläggande aspekterna som intervjun ska 
innefattas av är genomtänkta innan intervjuerna genomförs (Hedin, 1996). Vidare lyfter Hedin 
(1996) olika exempel på detta som förberedelse av respondenterna innan intervjun. Där lyfts 
syftet för studien och intervjun fram, eller information hur intervjun kommer gå till och hur 
materialet ska behandlas. Respondenterna fick information angående vad studien syftade till att 
studera, men för att undvika att leda in dem på ett visst spår och att försöka få dem svara 
sanningsenligt och opåverkat, så gavs ingen mer ingående information bland annat om vad 
hållbart konsumentbeteende innefattas av för aspekter. Detta för att som intervjuare inte ge 
respondenterna de faktorer som studien vill söka efter som hade en påverkan på  
konsumentbeteendet och benägenheten till att vara hållbar. 

Intervjuerna inleddes med att respondenterna fick berätta hur de har rest tidigare. För att 
underlätta för respondenterna och för att de skulle veta hur de skulle ställa sig till resandets 
breda innebörd, bads de inledningsvis att berätta om den senaste semesterresa som de gjort. 
Utöver det tillbads de att berätta vad som låg bakom den konsumtionen. På detta sätt gav det 
en möjlighet för respondenterna att börja med att utgå från den senaste semesterresan och sedan 
komma in på hur de reser mer allmänt. Genom att inleda med att fråga om tidigare resor i 
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allmänhet innan hållbarhetsaspekten inkluderades i intervjun, var för att respondenten inte 
skulle påverkas att svara på ett sätt som inte överensstämmer med det faktiska 
konsumentbeteendet. Denna intervjuteknik stöds som tidigare nämnt av tidigare studier som 
gjorts inom hållbart konsumentbeteende inom turismen (Miller, 2003; Juvan & Dolnicar, 2014). 
Genom att fråga respondenterna om deras tidigare konsumentbeteende vid semesterresor, 
inkluderades det av frågor kopplade till Ajzen (1991) TPB gällande konsumentbeteendet, samt 
Sheth et al. (1991) TCV. Sedan bads respondenterna att berätta hur de förhöll sig till hållbarhet 
gällande hållbar konsumtion i vardagliga köpbeslut för att få reda på hur hållbarhetsorienterade 
individen var i allmänhet. Vidare ställdes frågor för att svara på hur individen förhöll sig till 
hållbarhet i sitt konsumentbeteende i samband med semesterresor samt hur de såg på hållbarhet 
och hållbar turism. Genom att fråga respondenterna om deras ställningstagande till 
hållbarhetskonsumtion var dessa teman och frågor kopplade till Stern et al. (1999) VBN-teori, 
Sheth et al. (1991) TCV samt Ajzens (1991) TPB. Den konstruerade intervjuguiden användes 
som stöd under intervjun som spelades in för transkribering för analys av empirin.  

Förutom de frågor och teman som intervjuguiden innefattades av ställdes även spontana frågor 
under intervjuerna. De kunde variera mellan respektive intervju vilket baserades på 
respondenternas svar. I och med att frågorna som fanns som stöd i den egenkonstruerade 
intervjuguiden var öppna frågor, krävdes det ibland att dessa frågor vidareutvecklades för de 
gånger som respondenterna inte riktigt förstod vad som efterfrågades. Genom att utveckla dessa 
frågor och eventuellt ge flera exempel på situationer och liknade så kunde respondenterna vid 
de tillfällen som oklarheter uppstod förstå frågan bättre. Bryman och Bell (2013) behandlar 
detta i att ha olika typer av frågor under intervjun där de spontant ställda frågorna kan vara ur 
en tolkande karaktär. Som intervjuare så följdes respondenternas svar upp med 
vidareutvecklande frågor på det som de hade börjat tala om eller så behandlades svaren med en 
kort tystnad. Att vara tyst i några sekunder ger respondenterna en chans att tänka efter och 
eventuellt utveckla sitt svar (Bryman & Bell, 2013), vilket i studiens fall var bra för att ge 
respondenterna möjlighet att kunna skapa en egen uppfattning över de öppna frågorna som 
ställdes. Utformningen av intervjuerna blev en aning olika mellan respondenterna, där deras 
svar styrde utformningen av intervjun. Utöver att spontana frågor tillkom och att 
intervjuobjektet styrde intervjustrukturen nyttjades inte samtliga frågor i intervjuguiden. De 
intervjufrågor som ställdes blev situationsanpassade, där vissa av frågorna i intervjuguiden blev 
överflödiga eller passade inte in i intervjukontexten. Det innebar att alla intervjuer fick samma 
grundläggande frågor och teman att svara på, men där innehållet i respondenternas svar 
bestämde utformningen av intervjuerna. Det som respektive respondent valde att fokusera på 
studerades mer ingående med spontana frågor. Längden på intervjuerna varierade på grund av 
att utformningen av respektive intervju var skiftande, där intervjuerna kunde mellan 25-45 
minuter. 

3.7 Transkribering av det insamlade empiriska materialet  
Efter att intervjuerna genomförts transkriberades det insamlade materialet. Samtliga intervjuer 
transkriberades efter att de hade genomförts. Detta med hjälp av den ljudinspelning som 
användes för intervjuerna. Att materialet valdes att transkriberas var på grund av att det blev 
tydligare och lättare att analysera den insamlade empirin. Det blev mer överskådligt att ha den 
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skriftligt istället för att lyssna om på ljudfilerna flera gånger. En fördel med att transkribera 
intervjuerna i efterhand menar Bryman och Bell (2013) är att anteckningar inte behöver göras 
under intervjuerna. Detta leder enligt Bryman och Bell (2013) till att ett mer naturligt samtal 
förs. Det skapar möjligheter för intervjuaren av ge respondenterna mer uppmärksamhet och 
således högre kvalité på intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). Transkribering av den insamlade 
empirin är ett tidskrävande förlopp som kräver att det finns god tid för detta moment under 
studiens genomförande (Bryman & Bell, 2013; Hedin, 1996). För att lättare kunna ha kontroll 
över tidsåtgången för denna process valdes transkriberingen att genomföras genomgående 
under intervjuernas förlopp. Genom att löpande transkribera det insamlade materialet gavs det 
möjligheten att påbörja analysarbetet. Det ger en inblick i relevanta teman för studien som 
kunde bidra till vidareutformning av fortsatta intervjuer. Samtidigt innebär den löpande 
transkriberingen att det inte blir överväldigande vilket det hade varit om all data först samlats 
in och sedan transkriberats (Bryman & Bell, 2013). Genom att genomföra transkriberingen nära 
efter att intervjun genomförts gavs möjligheten att enklare kunna bearbeta materialet och lättare 
få ner transkriberingen. Transkriberingen innefattade förutom det som respondenterna sa även 
situationer där respondenterna svarade osäkert, skrattade, tog tid att svara eller gjorde något 
annat som stack ut.  

3.8 Analys av det empiriska materialet  
Efter insamling av det empiriska materialet, och att intervjuerna hade transkriberats, påbörjades 
analysarbetet. Under transkriberingarna skapades en uppfattning och överblick över innehållet 
av det insamlade materialet. Där framträdde sammanhang mellan respondenternas och mönster 
kunde identifieras. I och med att det empiriska materialet samlades in under en period som 
sträckte sig över några veckor, där transkriberingen gjordes parallellt med denna processen, 
skapades ett behov av att göra en ytterligare genomläsning av det empiriska materialet. Detta 
för att lättare kunna göra en egen kartläggning över innehållet.  

3.8.1 Innehållsanalys som analysverktyg 
En innehållsanalys användes för att ge en subjektiv tolkning och förståelse över den data som 
insamlats (Graneheim & Lundman, 2003). En kvalitativ innehållsanalys användes för att söka 
efter de teman som studien behandlar. Det innebära att texten kan analyseras baserat från det 
manifesta eller det latenta innehållet i texten (Bryman & Bell, 2013; Graneheim & Lundman, 
2003; Potter & Levine-Donnerstein, 1999). Beroende på vilket fokus som väljs för en studie, 
att fokusera på det manifesta eller latenta innehållet påverkar innehållsanalysens utformning 
och abstraktsnivån i analysarbetet (Graneheim & Lundman, 2003). Bryman och Bell (2013) 
samt Graneheim och Lundman (2003) förklarar det manifesta innehållet som den faktiska text 
som framkommit i en undersökning som ligger till grund för analysen. Det latenta innehållet 
innebär de underliggande betydelser och meningen i texten. Väljs det latenta innehållet för 
analysen kommer det ställa mer krav på forskarens egna tolkningsförmåga, då det innebär att 
forskaren måste se bakom den uttalade texten för att finna underliggande mening och betydelse 
(Potter & Levine-Donnerstein, 1999). Gällande det latenta innehållet gör Potter och Levine-
Donnerstein (1999) en skillnad mellan två typer av latent innehåll. Det ena fokuserar på mönster 
som uppvisas i det faktiska innehållet och i den andra typen ställs högre krav på den som tolkar 
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det empiriska materialet, samt hur den som analyserar texten väljer att tolka det underliggande 
innehållet (Potter & Levine-Donnerstein, 1999).  

I denna studie lades fokus både på det manifesta och latenta innehållet. Detta på grund av att 
det ansågs av vikt att både studera vad respondenterna faktisk sa, men samtidigt uppvisade 
respondenternas svar på hur de agerade och konsumerade vid semesterresor, som kunde kopplas 
till forskningsområdet och till studiens analysmodell. En annan aspekt som kan kodas genom 
det latenta innehållet i denna studie är att individerna sällan utgick från att tala om hållbart 
konsumentbeteende på det sätt som det beskrivs i akademiska och forskningstermer. Detta ökar 
betydelsen att inkludera det latenta innehållet för det empiriska resultatet. Det innebar således 
att när ett mönster i det insamlade empiriska materialet uppenbarade sig, gav det en inledning 
för ett potentiellt mönster och citat med samma innebörd söktes. Det för att finna ett 
genomgående mönster bland flera intervjuer. Detta tillvägagångssätt innebär att det blir en 
subjektiv bedömning av materialet, då det är upp till en själv att tolka materialet och vad den 
underliggande meningen är. Samtidigt balanserades detta upp genom att det manifesta 
innehållet användes i analysarbetet som ger en objektiv bedömning över det empiriska 
materialet. Enligt Graneheim och Lundman (2003) är forskarens egna subjektiva bedömning 
och egna tolkningsförmåga väsentlig för genomförandet av en innehållsanalys, vilket kommer 
det att påverka analysens struktur (Potter & Levine-Donnerstein, 1999). Hade fallet i denna 
studie varit att det hade varit flera författare bakom denna studie, hade studiens giltighet och 
trovärdighet kunna verifierats i vad Potter och Levine-Donnerstein (1999) benämner som 
intersubjektivitet som innebär att samtliga författare är eniga. På grund av att det enbart fanns 
en författare bakom denna studie blir det svårt att uppnå intersubjektivitet som Potter och 
Levine-Donnerstein (1999) beskriver. För att på något sätt säkerhetsställa studiens giltighet och 
trovärdighet har istället den tidigare forskning som används för denna studie applicerats för att 
söka om denna studies resultat kan efterliknas och innefattas av samma tendenser som den 
tidigare forskningen som återfinns i den teoretiska referensramen. 

Syftet med en innehållsanalys är att koda och kategorisera det empiriska materialet för att skapa 
gemensamma teman och ämnesområden (Bryman & Bell, 2013). I en innehållsanalys är det 
viktigt att inte redan vid analysens början ha en förutbestämd bild över hur kategoriseringen av 
koder och teman ska utformas. Det ska istället växa fram under bearbetningens gång (Hsieh & 
Shannon, 2005). Grundläggande för en innehållsanalys är att välja en enhet för analys 
(Graneheim & Lundman, 2003), vilket i denna studies fall var ett antal respondenters intervjuer 
som transkriberades för vidare analysbearbetning.  

En innehållsanalys byggs upp genom att meningsenheter identifieras i insamlade materialet för 
att sedan skapa kondenserade meningsenheter, som antingen kan tolkas från det manifesta 
innehållet eller det latenta innehållet (Graneheim & Lundman, 2003). Vidare bygger författarna 
upp innehållsanalysen genom de kondenserade meningarna kategorisera dessa meningar till 
koder och teman, där de olika teman kan indelas i sub-teman/sub-kategorier.  

3.8.2 Innehållsanalys i denna studie 
Som nämnt i ovanstående avsnitt användes en innehållsanalys som analysverktyg för denna 
studie. Genom att utgå från en innehållsanalys var för att analysera det empiriska resultatet 
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kopplat till studiens teoretiska referensram och forskningsfrågor. De teman och koder som 
innehållsanalysen påvisade kunde följaktligen kopplas till den teoretiska grunden och de 
huvudsakliga begrepp som referensramen behandlar. Genom att analysera den insamlade data 
på genom en innehållsanalys inbringar det en möjlighet att utveckla den befintliga teoretiska 
grund och att koppla det till det empiriska materialet (Hsieh & Shannon, 2005). Utförandet av 
innehållsanalys för denna studie gick till att materialet läste igenom för att få en övergripande 
bild över vad det empiriska materialet innehöll. Vidare tog meningsenheter ut som antingen 
hade ett manifest eller latent innehåll, vilket kunde kopplas till studiens teoretiska ansats och 
det som studiens ville söka svar på. Dessa meningsenheter reducerades till en kortare mening 
för att finna det väsentliga med texten. Koder uppenbarade sig i de kondenserade meningarna 
där viktiga ord och begrepp selekterades. Vid vissa av dessa koder fanns det behov av att dela 
in detta i sub-kategorier och därefter få fram det tema som den ursprungliga meningsenheten 
innefattades av.  

 

Figur 5; Exempel genom matris på hur bearbetning av empirin genomfördes genom en innehållsanalys. 

3.9 Etik  
Forskningsetik blir viktigt att ta hänsyn till vid genomförandet av forskning och speciellt när 
det är en kvalitativ forskningsansats som genomförs där individernas tankar och den 
information som den delger är vad som ligger till grund för studien (Hedin, 1996). 
Forskningsetiken kan delas in i fyra etiska krav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav innefattas av 
att respondenterna ska informeras om forskningens syfte och respondentens roll i studien. 
Utöver det ska de informeras om att de kan välja att avbryta sin medverkan under studiens gång 
(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informerades innan genomförandet av intervjun om 
vad studien syftade till att undersöka och att medverkan är frivillig där de kunde välja att avbryta 
eller återkalla sin medverkan. Intervjuerna genomfördes under förutsättningar som 
respondenterna föredrog som styrde hur och när intervjuerna utfördes. Det är även essentiellt 
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att respondenterna lämnar sitt samtyckte till upplägget för intervjun och att den information 
som insamlats får vara till för studiens resultat (Vetenskapsrådet, 2002). Det är viktigt att det 
sker en öppen dialog mellan intervjuaren och respondenterna, där ingen information 
undangöms från respondenten (Bryman & Bell, 2013). Respondenterna informerades hur 
intervjun skulle genomföras och att intervjun spelades in för transkribering, vilket skedde 
genom samtyckte från respondenterna.  

Vidare menar Bryman och Bell (2013) samt Vetenskapsrådet (2002) att respondenternas 
identitet ska skyddas, där intervjuaren ska behandla uppgifter om de medverkade konfidentiellt 
och där de skulle få vara anonyma i sina svar. Beroende på vad det är för typ av studie som 
avhandlas kan anonymitet utlovas (Vetenskapsrådet, 2011).  I denna studies fall är det inte den 
enskilda individernas identitet som är det väsentliga utan där syftet är att söka efter 
ställningstagande till en viss fråga. Respondentens identitet behandlades med respekt där enbart 
de demografiska faktorerna kön, ålder och yrkesbefattning användes offentligt i studien som 
återfinns under metodavsnittet Urval 3.4.  

3.10 Metodreflektion 
En svårighet som en forskare möter vid genomförandet av en studie menar Bryman och Bell 
(2013) är att säkerhetsställa om respondenterna svarar sanningsenligt. Detta antas för denna 
studie att respondenterna gick i och med att intervjun var strukturerad på ett sätt där individen 
skulle svara efter egna reflektioner och erfarenheter istället för vad som ansågs önskvärt för 
studien. Genom att fråga efter tidigare erfarenheter och redan genomfört konsumentbeteende 
undveks att individen svarade efter intention, och inte faktiskt beteende, som är en problematik 
som Miller (2003) samt Juvan och Dolnicar (2014) lyfter i deras forskning. 

En svårighet för denna studie var att finna de rätta svenska översättningar på de begrepp som 
brukats i studien. Teoriernas engelska benämning lämnades orört, men när självständiga 
begrepp nyttjades valdes det att översättas till svenska. Det med anledning att det ansågs ge 
uppsatsen ett bättre flyt i texterna. Problemet var att det fanns några begrepp som var svåra att 
översätta. Det engelska ordet ”beliefs” som förekommer ofta i texterna varit svårt att finna den 
korrekta svenska översättningen, vilket för denna studie blev övertygelser med stöd från flera 
översättningssidor (Glosbe.com, u.å., Sv.bab.la, u.å., Folkets-lexikon.csc.kth.se, u.å., Ne.ord.se, 
u.å.) Andra översättningar som var svåra att finna korrekta översättningar var i Sheth et al. 
(1991) teori, där conditional value samt epistemic value översattes på svenska till 
situationsbaserat och kunskapsmässigt värde. Dessa översättningar ansågs vara mest lämpad 
för kontexten av Sheth et al. (1991) värdeaspekter.  
 
En nackdel med kvalitativ metod är att det inte är generaliserbart, vilken en kvantitativ metod 
antas vara (Bryman & Bell, 2013). Hade en kvantitativ metod istället valts hade det varit möjligt 
att nå ut till en bredare population och öka studiens generaliserbarhet. Bryman och Bell (2013) 
belyser alternativa kriterier för bedömning av genomförande av en kvalitativ studie. De tar upp 
att begrepp som validitet, generaliserbarhet och reliabilitet som är vanligt förekommande i 
kvantitativa studier, vilket kan ersättas med andra bedömningskriterier (Bryman & Bell, 2013). 
Studien som genomfördes var en kvalitativ studie, där syftet inte har varit att skapa en studie 
för generalisering för den totala populationen. Utan istället låg fokus på att tolka och skapa en 
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djupare förståelse i hållbar konsumentbeteende och studera mer bakomliggande faktorer som 
låg bakom det.  
 
Bryman och Bell (2013) hänvisar som ersättning till de kvantifierade begreppen till Guba och 
Lincolns (1994) grundläggande kriterier, äkthet och trovärdighet där trovärdighetsbegreppet 
består av fyra beståndsdelar; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
konfirmering/bekräftelse. Tillförlitlighet är hur forskaren har tolkats respondenternas resultat 
och att i enlighet med respondenternas syn (Bryman & Bell, 2013). För denna studie spelades 
intervjuerna in och därefter transkriberades för att få med de citat och kunna göra analysen efter 
det som faktiskt hade sagt och inte personliga tolkningar av det som respondenterna talade om 
vid intervjuerna. Överförbarhet är hur väl studiens resultat kan sättas in i en annan kontext och 
in i en annan miljö (Bryman & Bell, 2013). Att studera hållbart konsumentbeteende i samband 
med en semesterresa och består av olika större och mindre köp, vilket något som kan appliceras 
på andra produkter och tjänster, som nyttjas i andra situationer. Pålitlighet är en motsvarighet 
till reliabilitet som innebär att det har görs en komplett redogörelse över forskningsprocessen 
(Bryman & Bell, 2013). För denna studie har det gjorts ett tydlig och informationsrikt 
metodkapitel, som förklarar genomförandet av de olika forskningsprocesserna. 
Konfirmering/bekräftelse innefattas av i vilken utsträckning som studiens resultat kan styrkas 
samt att forskaren agerar i god tro, där inte personliga värderingar eller den teoretiska 
förankringen är med och styr (Bryman & Bell, 2013). Som forskare för denna studie fick de 
intervjuer som genomfördes styra intervjustrukturen. Bland annat behandlade respondenternas 
syn på hållbarhet i samband med semesterresande sist i intervjuguiden. Detta för att inte styra 
respondenterna efter att svara på ett önskvärt sätt så att det överensstämde med studiens 
analysmodell.  

Forskarens uppfattningar av det empiriska materialet enligt Bryman och Bell (2013) är det som 
påverkar vad som anses relevant för studien. Det kan vara en svårighet att begripa vad 
materialets latenta innehåll är samt urskilja materialet till kategorier (Hsieh & Shannon, 2005). 
För denna studie fanns det en god teoretisk grund, som i sin forskning inom forskningsområdet 
hade i flera fall bemött och klassificerat begrepp som även förekomma i denna studie. Detta var 
till stöd för att stärka denna studiens trovärdighet. Den som tolkar texterna för insamlingen av 
data kan göra detta på olika sätt vilket i sin tur påverkar vilken utformning och innebörd som 
tolkas utifrån detta (Graneheim & Lundman, 2004). För att säkerhetsställa att personliga åsikter, 
och selektion av arbetet med det empiriska materialet så valde jag att inkludera flertalet citat 
genomgående i empirin. Detta för att visa för läsaren vart sammanställningen av empirin 
grundar sig i. De transkriberade intervjuerna lästes igenom för att finna det samband som kunde 
länka dem emellan och därefter tog specifika citat.  
 
Avslutningsvis kan metodkapitlet sammanfattas följande:  

v En kvalitativ metod valdes för denna studie med motiveringen att skapa en förståelse 
över hur en individ ser, tolkar och förstår sitt egna konsumentbeteende kopplat till 
hållbarhetsaspekten.  

v Ämnet valdes och därefter växte den teoretiska förankringen fram. De teoretiska 
grunder som utgår från primärkällor där klassisk, grundläggande forskningen inom 
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konsumentbeteende kompletteras med mer modern forskning inom allmänt hållbart 
konsumentbeteende, samt den som är inriktad på hållbart konsumentbeteende inom 
turism.  

v Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval där intervjuer genomfördes med hjälp av en 
intervjuguide. Intervjuerna spelades in för transkribering och vidare bearbetning av det 
insamlade materialet.  

v En innehållsanalys valdes som analysverktyg för att tolka och bearbeta det manifesta 
och latenta innehållet.  

v God forskningsetik och metodreflektion av studiens genomförande, där min roll som 
forskare och hur bearbetningen av det insamlade materialet behandlas.  
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4 Empiri 
Detta kapitel behandlar studiens empiriska resultat som framkommit i genomförandet för 
denna studie. Den empiriska data som resultatet grundar sig på utgörs av de åtta intervjuer 
som gjorts hos resekonsumenter. Detta med fokus på tidiga semesterresor som de gjort samt 
deras benägenhet att implementera hållbarhetsaspekten in i deras konsumentbeteende. 
Inledningsvis presenteras de resultat som framkommit gällande individer i egenskap som 
turister. Faktorer som individerna ansett vara viktiga vid köpbeslut inför och under en 
semesterresa presenteras. I detta avsnitt presenteras även vilken typ av resor som individerna 
förhåller sig till, och andra aspekter som behandlar beskrivningen av deras tidigare 
konsumtionsmönster i samband med en semesterresa. Vidare redogörs för de resultat som 
framkommit i studien gällande individernas benägenhet till att hållbarhetskonsumera i 
samband med vardagliga beslut. Avslutningsvis går det empiriska kapitlet in på hur individerna 
ser på hållbarhetsaspekten i samband med semesterresor, och i vilken omfattning som hänsyn 
tas till hållbarhet vid genomförd semesterresa.  

4.1 Övergripande empiri  
För att göra det empirikapitlet överskådligt och enkelt att tyda är detta kapitel uppdelat efter 
samma huvudteman som intervjun strukturerades utefter. Eftersom att intervjufrågorna kunde 
variera mellan intervjuerna har det ansetts vara mer överskådligt att dela in efter huvudteman 
och inte efter frågorna. Det vill säga att avsnitten är strukturerade efter ”Individerna i egenskap 
som turister”, ”Individernas benägenhet till hållbart konsumentbeteende gällande vardaglig 
konsumtion” och ”Konsumentbeteendet i relation till hållbarhetsaspekten vid semesterresor”. 
Avslutningsvis ges en sammanfattning av dessa ovannämnda avsnitt för att knyta samman den 
empiriska data som framkommit för denna studie och för att lyfta fram de betydelsefulla 
empiriska fynden.   

4.2 Individerna i egenskap som turister 
Det resultat som framkom i intervjuerna visade att respondenterna hade ur en övergripande 
anblick en lika syn på varför de reser, och vad som är viktigt att en semesterresa ska innefattas 
av. Respondenterna reste olika frekvent, där resorna var bestående av både inrikes- och 
utrikesresor. För flera av respondenterna förknippade de en semesterresa med att åka 
utomlands. Det som framkom i insamlingen av empirin var att respondenterna till stor del inte 
hade en direkt karakteristiskt typ av resa, utan att de resor som individerna genomförde 
varierade mellan olika typer av resor. Det baserades på att respondenterna utformade typen av 
resa beroende på vad syftet med semesterresan var. Var syftet med resan att få avkoppling så 
prioriterades aspekter som bekvämlighet högt. Semesterresor som bland annat gjordes för att 
träffa vänner innefattades av mindre krav på vad resan skulle innefattas av, och kriterierna på 
olika reseattribut var inte lika höga. Var syftet med resan istället att resa att upptäcka nya platser, 
kulturer etc. så var detta en annan typ av resa där exempelvis bekvämlighetsaspekten inte stod 
lika högt i jämförelse med resor som hade syftet att vara avkopplande. 

”Det beror på. Ibland åker jag för att träffa vänner som nu, ibland åker jag bara för att se 
nya ställen så det beror lite på vad det är för typ av semesterresa som jag gör.” (Respondent 

7) 
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”Om jag ser tillbaka på det här året som har varit så har vi rest charter och vi har också rest 

självständigt där vi bokade separat då flyg och hotell, och sen så har vi också rest såhär 
skidresa med bil… Och där bokar man ju det också separat. Så det är lite blandat.” 

(Respondent 4) 

Det insamlade materialet från intervjuerna visade att individerna kopplade semesterresor med 
ledighet, och att det var en chans att få en paus och distansera sig från det allmänna vardagslivet. 
Kopplingen av att få komma bort ansågs vara primärt för att känslan av ledighet skulle infinnas. 
Varför respondenterna valde att resa var dels på grund av att det fanns en nyfikenhet att 
upptäcka nya platser och kulturer, att träffa nya människor med olika bakgrund och att få 
uppleva något nytt. Respondenterna ansåg att det var väldigt viktigt att kunna få möjligheten 
att resa och att det var något som betyder mycket för dem.  

”För jag gillar att upptäcka nya, jag gillar att se från olika perspektiv. Se hur andra personer 
har det på andra platser, det är väl nått produkten måste innefatta.” (Respondent 7) 

”Okej, nej men det var nog för att jag ville komma iväg och få lite miljöombyte och känna att 
jag var lite ledig. Jag behövde ett break från min vardag… jag är en sån person som behöver 

komma iväg för att förstå att jag är ledig.”(Respondent 3)  

”Ja oftast reser man för att man vill ha semester, alltså slappna av så det är ju viktigt att det 
ska på något sätt kunna slappna av på min resa. Men också att jag ska… få uppleva 

någonting, annorlunda mat, få uppleva hur andra människor lever, få… det är många grejer 
som är viktigt. Men det viktigaste är att kunna ha semester liksom och ha det lugnt och 

skönt.” (Respondent 5)  

Individerna gjorde olika typer av resor, från en veckas sol- och badsemester på någon 
turistdestination, som de reste dit genom charter eller dylika reseanordningar till självständigt 
komponerade semesterresor. Flera tyckte att friheten att självständigt kunna strukturera och 
skapa sin egna semesterresa helt efter egna preferenser var viktigt, där några av respondenterna 
tog avstånd från att resa med charter eller dylikt. Istället föredrogs friheten att kunna bestämma 
alla reseaspekter självständigt och oberoende från researrangemanget.  

”Självständiga resor…” (Respondent 1) 

”Jaha, ja resorna för sig är alltid självständigt komponerade. Jag köper aldrig färdiga 
paket.” (Respondent 7) 

Samtidigt kunde det finnas situationer där behovet enbart var att komma bort och distansera sig 
från vardagspulsen. Detta med ett begränsat tidsspann att resa på kunde det anses vara en 
belastning att behöva lägga ett högt engagemang på att komponera en självständig semesterresa. 
Det fanns de respondenter som föredrog att undgå den ansträngning en självständig 
semesterresa kunde innefattas av och valde därmed färdiga researrangemang. Vid denna typ av 
resa valde individerna således att boka en färdig resa som något av resebolagen erbjöd. En resa 
skulle följaktligen vara enkel och bekväm, dels när det kom till själva utformningen av att boka 
resan och de aspekter som resan innefattas av (boende, transfer, flyg, aktiviteter etc.) som skulle 
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vara enkelt. Samtidigt på ett djupare plan gav det individerna möjlighet att slippa stressen med 
planerandet och strukturera ihop sin resa, utan kunde istället fokusera mer på att koppla av. De 
aspekter som respondenterna då valde att prioritera högt när faktorer som distans och önskan 
att komma iväg var enkelhet, tidseffektivitet och bekvämlighet, vilket charter och färdiga 
resepaket kunde bistå med.  

”….Alltså jag tänker jag som liksom bokar charter då vill ju ha det där bekvämliga, jag vill 
inte har några förseningar, jag vill inte liksom ta mig från A till B utan att jag ska behöva bli 

upprörd att någonting inte går som det ska. Jag är väl kanske lite lat då och jag orkar inte 
sitta och jämföra och… försöka matcha och så… Men nu säger jag ju emot mig själv lite 

eftersom att jag vill ha billigt. Det ska vara bekvämt. Jag är en lat människa.” (Respondent 3) 

” När vi bokade det… Eller såhär var det faktiskt att, det var ju enkelt. Det är enkelt. Men det 
är också enkelt att boka hotell och resa var för sig faktiskt nu för tiden men… där gick det 
inte att boka det hotell vi ville bo på separat så därför bokade vi det som charter till slut.” 

(Respondent 4) 

När respondenterna tillfrågades om vad som de ansåg påverka deras val och utformning av 
deras val av semesterresa framkom det att flera faktorer som hade en inverkan i deras 
konsumtionsval. Det var dels att få se nya platser, där destinationen i sig var en faktor som 
påverkade individernas val av semesterresa. Att komma till en ny plats gav individerna en 
möjlighet att få se något nytt och annorlunda från den egna, inhemska hemmamiljön och 
kulturen som de vanligtvis lever i. Det gav en möjlighet för dem att skaffa nya erfarenheter och 
kunskap kring hur det är på andra platser.  

”Jag tror framförallt att platsen som spelar roll, vart man reser. För jag tror att det finns 
vissa människor som är mer så här ”Vi ska ut och resa så då försöker jag hitta en billig resa 

och sen hamnade vi här”. Medans jag mera går på ”Okej, jag ska hit”, och sen börjar 
utforska alternativen därifrån.” (Respondent 1) 

”Jag skulle säga. Jag vill träffa nya människor. Jag vill lära känna andra kulturer absolut, 
och det har ju med människor att göra. Jag är också intresserad av att se hur andra 

människor upplever… världen för det kan vara väldigt olikt. Och sen skulle jag säga att visst, 
det är ju absolut så att man kollar på Thailandsresor på vintern, för att man vill till ett annat 

klimat men under sommaren är det inte lika viktigt.” (Respondent 6) 

Respondenterna ansåg även att andra faktorer både påverkade valet och typen av resa utöver 
önskan att besöka och upptäcka specifika platser, eller att få distans från vardagen för 
avkoppling, vilket bland annat var den sociala aspekten. Den sociala aspekten baseras dels på 
en yttre påverkan från omgivningen, samt att respondenternas val av resa påverkas av att deras 
semesterresor ofta gjordes i samband med någon annan person. Resesällskapets önskemål om 
resa spelade då in i de konsumtionsval som en resa innefattas av. Den yttre påverkan i samhället 
kan även påverka individernas val av resa och hur de reste. Detta baserat på att personer i deras 
omgivning gav positiv eller negativ feedback på en destination vilket påverkade individens 
önskan att besöka en specifik plats. En annan extern påverkan som påverkade flera av 
respondenterna i valet av resa var den marknadsföring, samt det utbud som resebolagen erbjöd. 
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Individerna exponerades för detta, vilket kunde skapa ett behov hos dem att vilja besöka en viss 
plats. En annan social aspekt som individerna tog upp som påverkade var om det fanns 
oroligheter i ett land eller att vissa länder hade bristande respekt för vissa mänskliga rättigheter. 
Länder i krig och som kännetecknas som osäkra påverkade även några av individernas val av 
resor. Även om det fanns en önskan att besöka det landet eller regionområdet så valdes det bort 
på grund av dessa omständigheter. Med andra ord spelade trygghetsaspekten och individernas 
säkerhet en betydande roll, vilket ansågs vara en grundläggande princip vid konsumtion av en 
semesterresa. Denna aspekt som kan ses som den del av den sociala aspekten inom 
hållbarhetsbegreppet kommer behandlas mer ingående i avsnitt 4.4.  

”Ja det är ju det svåra faktiskt... Men det är dels lite olika att man kanske har hört att någon 
annan som har varit på ett ställe, eller att man bara har snubblat över någon bild och bara 

”Gud vart är den här tagen?” och bara ”Det där ser så himla härligt ut och dit vill jag 
åka”.. Eller om dem jag åker med också, att det kanske är någon annan som har en önskan.” 

(Respondent 2) 

Jordanien skulle jag vilja åka till och det känns inte supersäkert att åka till just nu. Så då men 
ja. Så man blir ju lite begränsad av vad som sker i världen liksom om det är en säker plats att 

åka till.” (Respondent 5) 

Två faktorer som respondenterna enhälligt ansåg vara faktorer som påverkade valet och typen 
av resa, samt som ansågs vara faktorer som begränsar individerna i sitt semesterresande, var tid 
och eller kombinerat med pris. Det ansågs att semesterresor som de genomfört har skett med 
förutsättningen att det var tidsbegränsat. Det vill säga att det inte funnits obegränsat med tid för 
att resa. Något som framkom var att distansen till destination även påverkade individernas val 
av resmål, vilket baserades på tidsaspekten. Hade individerna ett kortare tidsintervall att resa 
inom valdes mer närliggande länder, men om tiden fanns till gjorde de längre och mer 
omfattande semesterresor. Respondenterna för denna studie antingen studerade eller arbetade 
heltid, vilket krävde att individerna inte kunde vara lediga under obegränsad tid, utan hade 
enbart ett specifikt tidsspann att resa inom. Vidare så var priset en betydande faktor gällande 
valet av resa och hur individerna reste. Även att individerna eftersträvad efter att göra en viss 
typ av resa, resa på ett specifikt sätt eller till en specifik plats styrde priset vilken resa som var 
praktiskt möjligt, sett ur individernas ekonomiska position.    

Kostnaderna skulle jag säga och alltså tiden, när det passar, alltså ”timing”. (Respondent 8) 

Mitt val av resa, faktorer, det är tiden. Det är självklart en kostnadsfråga och den kommer 
nog som nummer 2. Sen bekvämligheten på 3e plats, hur enkelt det är för mig att ta mig till 
flygplatsen till exempel och det dom tre som är dom, som jag grundar allt ifrån sen är det 

kuriosa att se utsläpp och liknande, men det är inget som jag tar hänsyn till egentligen.…Sen 
vet jag att till exempel när jag ville till Rumänien förut då är det inte att flygbolag som reser 

dit, det är också en begränsning. ( Respondent 7) 

”Ja, men det är oftast är det väl ekonomin… Det är ju det som begränsar mig. Annars skulle 
jag resa 40 gånger per år. Nej men… att det är för dyrt att resa. Respondent 5) 
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”Jag vet inte, när jag brukar kolla på resor så kollar jag mest på tiden. När jag kan åka och 
då brukar jag kolla flera resmål som passar under den tiden.” (Respondent 8) 

När det kom till graden av engagemang som en semesterresa ansågs innebära för individerna 
fanns det en tvetydighet i vilken grad av engagemang det ansåg krävas av dem. Flera ansåg att 
en semesterresa innefattades av ett högt engagemang innan resan gällande transport och boende, 
det vill säga de övergripande aspekterna inom en semesterresa. Andra menade att graden av 
engagemang inte behövde vara så högt. I och med enkelheten att boka resor nuförtiden samt 
spontaniteten att bara att boka en resa var förekommande i intervjusvaren. Det betonades att 
typen av resor som individerna gjorde påverkade graden av engagemang som individen la ner. 
De som reste för att uppleva bekvämlighet och avkoppling en viss tidsperiod tenderade att vilja 
ha det enkelt, och bokade således charter eller andra färdiga resepaket som fanns som utbud 
hos resebolagen, vilken ansågs kräva ett lägre engagemang. Samtidigt ansåg flertalet av 
respondenterna sig ha ett högre engagemang när det kom till att välja vilken av de färdiga 
paketresorna de skulle boka. När det väl var bestämt krävde det inte mycket mer från dem, då i 
stort sätt alla aspekter av resan var inkluderade. När respondenterna ville inkludera 
upptäckandet av andra kulturer och platser tenderade de att engagera sig mer vid köpet av resan, 
och bokade de olika delarna som en resa innefattas av genom självständiga och enskilda 
konsumtionsbeslut. Detta krävde ett högre engagemang från individerna både inför och under 
resan.  

”Mycket högt engagemang innan jag åker, eftersom att jag brukar boka allting själv och sen 
när jag väl är på resan är det mer avslappnat, och då vet jag vad jag kommer vilja göra när 
jag är där, jag vet hur jag kommer dit, jag vet hur jag tar mig hem. Allting sånt där har jag 

redan funderat ut innan jag åker... Men sen kan jag också vara impulsiv, låt oss säga ”nu kan 
jag åka, även fast jag inte trodde att jag skulle göra det.”, då kanske det inte är samma 
planering. Oftast tar jag reda på mycket information innan jag åker.” (Respondent 8) 

”Alltså jag tycker att det, med den teknik som finns idag så är det ju superenkelt, knappt 
något engagemang alls skulle jag säga... Men sen så är del väl mer att det är hela processen 
utav att det finns så otroligt många bra val som gör att det drar ut på tiden kanske. Så att ofta 
är det så att det kanske tar väldigt lång tid att faktiskt komma till skott på vart man vill åka. 

Men sen när vi har bestämt oss då går allting väldigt enkelt.” (Respondent 6) 

”Jag tror att jag engagerar mig ganska mycket. Högt skulle jag säga.” (Respondent 4) 

”Ja det är nog medel. Jag är ganska spontan och har ju köpt många reser väldigt såhär ”Ja 
men nu åker jag dit” och så. Det är inte såhär supermycket engagemang i mitt val utan det 

blir ganska spontant.” (Respondent 5) 

Oavsett vilken semesterresa som individerna valde så var de konsumtionsval som gjordes på 
destinationen ofta spontana och kännetecknande med ett lågt engagemang, där individerna 
tenderade att agera efter det som föll in i situationen. Vissa konsumtionsval kunde vara 
planerade på platsen, bland annat för att kunna uppleva specifika sevärdheter, eller äta på 
restauranger som var utmärkande för destinationen som de besökte. Något som framkom var 
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att individerna kunde göra konsumtionsval som de vanligtvis inte skulle göra i sin vardag, 
exempelvis åka mer taxi eller äta ute på restaurang mer frekvent i jämförelse i deras vardag.  

”Ja men då är jag inte, där jag väl kanske inte lika mera engagerad i dom köp utan där är 
jag mer så här att, jo men jag unnar mig saker och allt är inte superplanerat och liksom…” 

(Respondent 3) 

”Ja det var nog spontana köp för det mesta och sen hade jag fått lite tips sen innan och då 
blev det så här att vi hade ett mål, ”Vi ska till den här restaurangen” och då åkte vi dit 

liksom. Men annars spontant.” (Respondent 2) 

”Nej, mer spontant. Herregud det finns ju liksom en, det ligger ju något i luften som gör att 
man gör köp som man aldrig skulle göra hemma.” (Respondent 6) 

4.3 Individernas benägenhet till hållbart konsumentbeteende gällande vardaglig 
konsumtion 
För att kunna sätta individernas benägenhet till att hållbarhetskonsumera vid en semesterresa i 
relation till det vardagliga ansågs det relevant att först ta reda på hur de ser på hållbarhet. Dels 
hur de tolkar begreppet hållbarhet och om de tar hänsyn till hållbarhet i sitt vardagliga 
konsumentbeteende och agerande. Begreppet hållbarhet sågs övergripande av respondenterna 
som något som ofta förknippas med ett miljömässigt tänk, där betoning låg på att individerna 
har en medvetenhet kring hur den egna konsumtionen och agerandet innebär en påverkan på 
miljön. Hållbarhet för individerna kunde innebära den konsumtion som gjordes behövde ske 
med ett ansvarsfullt tänk och inte missbrukade jordens resurser. Bland annat respondent 7 
beskrev hållbarhet som ett ”ett slutet kretslopp”, där det som förbrukas ska komma tillbaka 
genom återvinning. Utöver en minskad miljöpåverkan kopplades hållbarhet till att inte 
överkonsumera, samt att försöka att minimera de negativa effekterna som konsumtion kan 
medföra. Med undantag för någon enstaka av respondenterna som inte visste vad hållbarhet 
innebar, fanns det generellt en god kunskap kring vad hållbarhetsbegreppet på ett övergripande 
plan innebär. På det sätt som hållbarhetsbegreppet beskrivs i den teoretiska förankringen, det 
vill säga bestående av en social (eller socio-kulturell), ekonomisk eller miljömässig aspekt, var 
inget som respondenterna direkt inkluderade i sitt svar. Till stor del förekom den miljömässiga 
aspekten, medan de resterande två aspekterna inte direkt framkom i respondenternas svar. En 
respondent (respondent 4) inkluderade rättviseaspekten i sitt svar över hållbarhet, men utöver 
det var den sociala (socio-kulturella) aspekten precis som den ekonomiska aspekten inte 
inkluderat i respondentens svar. Sammanfattningsvis så innebar hållbarhet för respondenterna 
en medvetenhet över hur konsumtion påverkar miljön, där ett långsiktigt tänk inkluderas och 
behovet av att värna om de resurser som nyttjas. 

”Hur jag beskriver hållbarhet? Det är väl ett slutet kretslopp, tänker jag i huvudet. Att man 
kan återvinna och att allt kommer tillbaka, det är väl det enklaste sättet så att inte gå in på 

djupet.” (Respondent 7) 

”Att man väljer saker som är… Ja alltså det bästa är ju att inte konsumera överhuvudtaget 
faktiskt. Eller undvika all form av onödig konsumtion skulle jag säga. Men… men ska man 

göra det då i alla fall då bör det vara miljömässigt bra och det bör vara utifrån ett 
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rättviseperspektiv, och om det handlar om mat till exempel så kan man fundera utifrån något 
slags… Djurrättsperspektiv…Etik kring det.” (Respondent 4) 

”På något sätt så förankrar jag det med långsiktighet på något sätt att det, och att någon 
slags medvetenhet också att det är… handlar kanske om att i dom sakerna att vara medveten 
om dom sakerna man gör och hur dom påverkar. Att förstå och också vilja förstå hur dom val 

jag gör, hur det sätter ringar på vattnet, hur det påverkar min närhet och sen även hur det 
påverkar då på ett mer makroperspektiv… Nej men förstå hur hela kedjan påverkar och sen 
ha en vilja att faktiskt förändra sig om det skulle vara så att man insett att det inte påverkar 

på ett bra sätt hela tiden.” (Respondent 6) 

När det kom till ställningstagande till att agera hållbart i sin vardag och inneha ett hållbart 
konsumentbeteende så hade respondenterna ett ambivalent ställningstagande till detta. 
Respondenterna tog hänsyn till vissa aspekter i sitt vardagliga agerande och konsumtionsval, 
vilket hade en positiv inverkan sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Graden av hållbarhetsagerande 
varierade mellan individerna. När de tillfrågades om de ansåg sig själva vara en hållbar 
konsument så varierade även respondenternas svar, där några ansåg sig agera utifrån 
hållbarhetsaspekten. De ansågs sig alla göra något i deras vardag som var positivt ur ett 
hållbarhetsperspektiv, men att det samtidigt fanns rum för förbättringar.  

”Nej, jag skulle absolut kunna förbättra, jag vet dock inte om jag är villig att  göra den 
ändringen.” (Respondent 8) 

Nja, agerandet är sådär. Vi konsumerar hållbart. Vi lever ganska hållbart. Vi cyklar ju 
överallt. Äter hållbart. Konsumerar hållbart, ingen överkonsumtion på prylar direkt.” 

(Respondent 4) 

” Jag skulle nog kunna se mig som en hållbar konsument.” (Respondent 7) 

Något som flertalet respondenterna svarade att de gjorde och ofta tog hänsyn till i någon grad 
hållbarhetsagerande var genom att källsortera. I vilken utsträckning som de i valde att 
källsortera varierade, där det samtidigt framkom att det fanns rum för förbättring och att 
källsortera i en högre grad.  

”Ja men jag sopsorterar, det tycker jag väl ändå har och göra med hållbarhet att det skulle 
liksom om det inte hade spelat någon roll hade jag inte sopsorterat.” (Respondent 3) 

”Ja. Jag sorterar absolut, men jag skulle kunna bli ännu bättre på att sortera.” (Respondent 
5) 

Som är nämnt ovan tog respondenterna hänsyn i olika grad i att vara hållbara i det vardagliga 
konsumentbeteendet, där betydelsen av att själva konsumera och agera hållbarhet varierade. 
Varför individerna valde att agera och konsumera hållbart i vissa vardagliga situationer kunde 
bland annat bero på att de hade blivit mer uppmärksamma på vilken påverkan den vardagliga 
konsumtionen har för påverkan på miljön. Detta dels sett ur det egna perspektivet och på ett 
makroperspektiv, det vill säga hur det påverkar omgivningen. Något intressant som framkom 
hos en del av respondenterna svar var betydelsen av att följa de normer eller trender som finns 
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i samhället, vilket influerade och således påverkade individernas vardagliga 
konsumentbeteende. 

”Ja, ja det här med ekologisk mat känns ju väldigt mycket som en trend.” (Respondent 3)  

”Man kanske väljer och köpa ekologiskt, även fast dom är lite dyrare, så kanske man väljer 
att lägga ner dem pengarna istället på att köpa ekologiska produkter eller närodlat som man 

vet är bättre produkter, rent ut sagt… Det har blivit mycket med saker som inte innehåller 
någon GMO, som inte är besprutade, inte behandlade på samma sätt, ingen palmolja, har 

blivit väldigt alltså folk har blivit väldigt uppmärksamma för… Det är en trend som har gjort 
att man har blivit mer eftertänksam. Så trenden har gjort att man har uppmärksammat ett 
problem. Och man har blivit uppmärksam om att man kanske inte borde köpa vissa grejer 

eller försöka göra andra val.” (Respondent 1) 

Det framkom att respondenterna konsumerade hållbara produkter till en viss grad, vilket de 
tenderade att  koppla till deras konsumtion av vissa livsmedel. Det kunde dels bero på grund av 
personliga orsaker, som ofta blev primära i valet för individerna i valet att konsumera hållbart 
(begrepp som närodlat, lokalt och ekologiskt går under denna benämning) eller att icke-hållbart. 
Den egoistiskt grundande orsaken bestod av hälsoskäl, där hållbara produkter ansågs var bättre 
att få i sig då de innehåller mer naturliga ämnen och inte innehåller olika kemikalier eller 
bekämpningsmedel. Något som även inkluderas i varför respondenterna valde att konsumera 
hållbara livsmedel var ur ett etiskt eller rättviseperspektiv, där hänsyn togs till de producenter 
som stod bakom de livsmedelsprodukter som respondenterna köpte. Respondenterna värnade 
om de lokala producenterna samt att ansågs vara av betydelse att de arbetare som var delaktig 
i framställningen av varan hade skäliga arbetsvillkor. Det etiska perspektivet kopplade 
individerna även till att flera valde att köpa svenskt kött före det importerade, vilket flera av 
respondenterna ansåg vara viktigt. Att de djur som slaktas för att sen säljas till dem ska ha 
behandlats etiskt riktigt ansågs vara viktigt i konsumenternas konsumtionsval.   

” Jag skulle nog vilja erkänna att jag kan bli mycket bättre, men jag försöker att… tänka på 
vad jag köper. Men jag köper inte allt ekologiskt, men däremot är jag väldigt noggrann med 
till exempel kött och sånt. Jag köper inte mycket kött, jag gör det ibland och jag köpa svenskt 
och jag försöker att välja KRAV och ekologiskt i den mån. Men jag måste säga även där att 
det är en pengafråga… Ja men dels för miljöaspekten då även om det blir en påverkan, även 

fast det är svenskt men sen också för djurets skull…Och för min hälsas skull förresten.” 
(Respondent 2) 

”Ja, jag väljer att, jag försöker att köpa närproducerat och ekologiskt bland annat och det 
kan man ju säga är ett indirekt hållbart tänkande… Det baserar egentligen inte på att jag vill 
vara, tänka hållbarhet utan snarare att jag vill ha bra villkor för dom som producerat. Det är 

en, ja rättvis tanke bakom det.” (Respondent 7) 

”Ja, jag handlar ju mestadels ekologiskt, då det är någonting jag tänker är bra för då den 
hållbarhet…Det är både för mig själv att jag inte vill jag, men även som människa inte vill 

stoppa i mig alla dom här gifterna. Men också för världen… Sen försöker jag också tänka på 
hur långt en produkt har transporterat… Inte alltid men till viss del.” (respondent 5) 
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Flera respondenter tog upp valet av den vardagliga transporten som något de gör som påverkar 
sett ur ett hållbarhetssynsätt. Att cykla eller åka kollektivtrafik istället för att ta bilen i möjligaste 
mån var vanligt förekommande i respondenternas svar.   

”Ja men jag cyklar till jobbet, jag tänker att jag har liksom, äger ingen bil så att på det 
sättet.” (Respondent 2) 

”Cyklar gärna dit det går att cykla, istället för att ta bilen. Men jag har ägt en bil och 
använder den.” (Respondent 8) 

När respondenterna blev tillfrågade vad de själva ansåg spela en större eller mindre roll ur ett 
hållbarhetsperspektiv ansåg flertalet att transporten var den främsta faktorn i vardagen som 
hade störst negativ påverkan. Respondenterna som hade detta ställningstagande ansåg att 
genom att minska de privata transporterna (bil) och i utbyte åka mer kommunalt eller cykla 
skulle ha störst positiv inverkande sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta med fokus på 
miljöaspekten. Det fanns undantag för detta resonemang där en respondent menade att 
bilåkandet spelade minst roll på grund av att denna respondenten ansåg att så många ändå gjorde 
det, vilket gjorde att det i slutändan inte spelade någon roll om respondenten själv åkte bil eller 
inte.  

” Tyvärr måste jag nog säga att det känns som att bilen spelar minst roll för att det känns 
som att så många skiter i det.” (Respondent 3) 

”Ja transporten tror jag är den värsta, absolut.” (Respondent 4) 

”Nej men rent som sagt, ta kollektivtrafiken, om jag jämför det med att jag skulle ta bil varje 
dag och liksom den då koldioxidpåverkan, så herregud det är ju det som blir mest 

anmärkningsvärt än och jag då kanske köper ett broccolihuvud som kommer från nära än att 
jag skulle köpa något broccolihuvud som kommer från Spanien någonstans. Så att ja, det är 

väl, där jag på något sätt drar mitt största strå till stacken.” (Respondent 6) 

4.4 Konsumentbeteendet i relation till hållbarhetsaspekten vid semesterresor  
Respondenterna var medvetna om den påverkan deras egna resande hade på omgivningen sett 
ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta främst ur ett miljöperspektiv vilket individerna trots detta tog 
lite hänsyn till under en semesterresa. Något som en del av respondenterna kunde ta hänsyn till 
under en semesterresa var gällande att konsumera lite kött på destinationen. Detta var de 
respondenter som svarade det var ett beteende som de hade med sig hemifrån och som följde 
med på resan. En problematik, som respondenterna ansågs finnas, var att det agerande och 
hållbara konsumentbeteende som individerna hade hemma ansågs svårt att implementera i 
samband med en semesterresa. I och med att de var på en annan plats än den ursprungliga 
hemmamiljön ansågs det svårt att genomföra samma hållbara handlingar på annan plats. 
Exempelvis möjligheten att kunna källsortera eller att kontrollera de livsmedel som 
konsumerades tyckte respondenterna vara svårt i samband med en semesterresa. Det eftersom 
att det ofta inte fanns några källsorteringsstationer samt att de ofta åt ute på restaurang där de 
inte hade någon insyn eller kontroll över vart råvarorna kom ifrån.  
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”För att när man kommer till en ny stad så blir det svårare att styra sina köp. Man äter oftast 
ute när man är där och kan inte styra över vad restaurangerna köper in för varor.” 

(Respondent 1) 

”Nej, jag tror inte alla… I Sverige tror jag att vi är duktiga på att handla hållbart och vårt 
samhälle jobbar för att alla ska göra det. Vilket gör att det finns hållbara alternativ. 

Utomlands skulle jag säga att det skulle vara mycket svårare för att det inte finns hållbara 
alternativ.” (Respondent 8) 

Att flyga var något som ansågs vara väsentlig för att komma till destinationen under den 
begränsade tidsperioden, och var svårt att ändra på även om det fanns en hög grad av 
medvetenhet kring den negativa påverkan som flyg förorsakar. När det kom till destination föll 
valet av transport på vad som ansågs vara mest effektivt för respondenterna för att komma till 
slutdestinationen.  

”Nej. Ja eller det är flygresan men annars nej. Ingenting vid destinationen.” (Respondent 1) 

”Ja men det skulle jag nog kunna säga att jag reflekterar med alltså att jag tänker att så här 
att jag vet att det inte är bra att flyga, det är ju verkligen inte alls bra. Det skjuter ju i höjden 

av hela fotavtrycket om man typ flyger en kort resa känns det som men jag ska inte, jag 
agerar inte ut efter det eftersom att jag ändå tänker utan jag reser ju ändå. Så att ja lite 

reflektion där men inte… jag agerar inte på det sättet som jag kanske borde, alltså som man 
vet om.” (Respondent 2) 

Även om det finns en medvetenhet kring att turismen kunde innebära en negativ påverkan, 
främst ur ett miljöperspektiv betonade respondenterna betydelsen av att kunna resa och att det 
var en viktig aspekt i deras liv.  

”Grymt viktigt. Det är ju såhär att när man rannsakar sig själv och frågar vad som är viktigt 
så kommer ju resa som grymt viktigt på den listan tycker jag.” (Respondent 6) 

Med andra ord fanns det en låg frekvens av respondenter som skulle kunna tänka sig att ändra 
sitt konsumentbeteende i samband med semesterresor. De flesta hade en stark vilja att fortsätta 
resa i samma frekvens eller mer än vad de redan gjorde. Bland annat framkom det att det fanns 
en ovilja att ändra sig när det kom till semesterresor och att det fanns en större villighet att ändra 
det vardagliga konsumentbeteendet mot ett mer hållbart sådant. Att resandet inte sågs som 
något allvarsamt menade en respondent kunde bero på att samhällsnormen är att resa vilket stod 
över viljan att vara hållbar.  

”…Varför jag inte ser på det som så allvarligt, och det är för att det kanske finns en liksom 
norm att resa. Det någonting som man gör, på samma sätt som att man äter mat ungefär, att 
det är någonting av vår liksom årliga vardagen på något sätt. Så att nej, det är väl det sista 

jag skulle börja kompensera med just ur miljötänk... Så där har ingen relation till just det, till 
flygandet och till dom miljöaspekterna.” (Respondent 6) 

När det gällde den socio-kulturella aspekten tog vissa av respondenterna hänsyn till 
samhällskulturen i viss mån. Det fanns en medvetenhet kring av det finns länder som är 
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bristande när det gäller mänskliga och demokratiska rättigheter för invånarna i landet, både i 
länder som respondenterna hade besök och som de antingen ville besöka eller tog avstånd från 
att resa till. Det fanns ett ambivalent ställningstagande, där det fanns en delning mellan 
respondenterna som tog avstånd från att resa till vissa länder på grund av den anledningen 
samtidigt som att de hade besökt länder som exempelvis Thailand som har bristande 
demokratiska rättigheter.  

”Ja, det har jag väl gjort. Till exempel när jag ville eller åkte till Afrika för några år sen så 
ville jag ju inte åka till ett land... Jag ville åka till ett land som var ganska fritt och där 

kvinnor också hade rättigheter, så ja. Det är inte så att jag tänker på det varje resa jag gör 
men det kan absolut påverka. Jag skulle inte vilja åka någonstans där det var till exempel 
olagligt att vara homosexuell eller så. För det skulle kännas såhär fel och jag tror att det 

bara inte skulle kännas bra.” (Respondent 5) 

”Jag skulle vilja säga att jag har det som en begränsning men jag har ju varit i Dubai och 
dom är ju som dom är, så nej. Alltså uppenbarligen inte men jag skulle vilja säga att jag 
försöker tänka en gång till… Indien har jag inte vart till bara för att där tycker jag ju att 

också fruktansvärt kvinnoförtryck liksom… Men alltså jag skulle väl kunna åka dit ändå, så 
att nej. Inte, nej tyvärr.” (Respondent 2) 

”Vad jag menar med det är att jag skulle till exempelvis aldrig åka till Dubai, för där är 
kvinnor nedtryckta och inte lika mycket värda som männen och därför skulle jag absolut välja 
bort att åka till Dubai… Sen vet jag inte, Thailand har man väl visiterat, att det är diktatur… 
Dock tror jag att det finns mycket värre länder än Thailand skulle jag säga.” (Respondent 8) 

På en mikronivå sett till den socio-kulturella aspekten tog respondenterna upp att det var viktigt 
att det fanns ett kulturellt arv i form av att den inhemska kulturen visade sig på destinationen. 
Även om det förekom att respondenterna reste till väletablerade turistområden fanns det 
samtidigt en strävan att åka till platser som inte är överexploaterat av turismen. Det ansågs vara 
negativt att resa till homogena platser utan någon nationell, kulturell eller social särprägel. 
Oavsett typ av resa som konsumerades (självständiga resor eller färdiga paketresor) där syftet 
med resan skiljde sig fanns det en vilja efter att besöka platser som har en autentisk omgivning 
där individerna får ta del av den inhemska socio-kulturella omgivningen. 

”Nej, men jag är väl en sån där som tycker att, ja det enda som jag är rädd för med 
globaliseringen det är att allting ska bli homogent. Ja, att det ska kännas att man åker till ett 

annat ställe. ” (Respondent 6) 

”Tyvärr negativt… Jag känner väl inte något jättebehov av att åka någonstans som är liksom 
helt sönderturistat, eller alltså det är klart att jag skulle kunna åka dit men det kanske inte är 

det som lockar mig först och främst.” (Respondent 3) 

Gällande den ekonomiska aspekten tog så respondenterna indirekt hänsyn till detta, i och med 
att de ansåg att deras konsumtion inför och under en semesterresa hade en positiv inverkan på 
den destination som de besökte. På ett övergripande plan ansåg respondenterna att deras resande 
innebar att ekonomin inte blev lika centraliserad, och där deras resande innebar att pengar 
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hamnade i rörelse. Detta vilket kan hjälpa länder med deras ekonomiska utveckling. Detta 
gällde främst de underutvecklade länderna, vilket kan vara beroende av de intäkter som 
turismen inbringar. 

”Ja men nu tar jag ju Ghana som exempel när jag var där så ha jag ju tänkt att det är ju inte 
ett fattigt land idag. Det är ju på väg uppåt men så för det landet så skulle det rent för 

ekonomin, så skulle turismen behövas tänker jag för att dom ska liksom växa ekonomiskt. Men 
det är ju när jag har rest till kanske fattigare länder att dom behöver turismen för att gå runt 

liksom.” (Respondent 5)  

”Hållbarhet… alltså rent ekonomiskt så herregud vi köpte ju saker därifrån som på nått viss, 
som väl på något sätt förhoppningsvis bidrar till deras ekonomi…” (Respondent 6)  

Respondenterna hade på ett övergripande plan en god, generell kunskap om vad begreppet 
hållbarhet innebär samt hur den egna konsumtionen kan influera. Bland annat hade 
respondenterna god kunskap kring hur deras val av vardagliga transportmedel samt vilket 
betydelse deras val av livsmedel hade. Det fanns en kunskap om att själva resandet kan påverka 
omgivningen ur en negativ bemärkelse. Något intressant var att kunskap kring hållbara 
produkter och konsumtionsval i vardagliga konsumtionsval var högt, men där kunskapen kring 
hållbar turism var lågt eller obefintligt. Antingen hade respondenterna inte hört talas om 
begreppet hållbar turism eller så hade de en förståelse om vad begreppet innebar men inte hur 
det kunde implementeras i en verklig kontext.  

”Sådär, medel kanske… Ja, alltså det finns som begrepp men frågan är vad man fyller 
begreppet med.” (Respondent 4) 

”Nej det har jag aldrig hört.” (Respondent 2)  

Respondenterna tillfrågades även hur de tyckte att utbudet på hållbara semesterresor var på 
marknaden i dagsläget där svaret enhälligt var att det ansågs vara bristfälligt. Det betonades att 
hållbara semesterresor inte var något som de kände till eller hade sett resebolagen 
marknadsföra. Respondenterna utgick i sitt val av semesterresa utifrån det befintliga utbudet, 
där de ansåg att hållbara semesterresor inte var något som hade förekommit i deras sökande 
efter en semesterresa.  

”Jag upplever att det är ganska dåligt. Dom försökte ju mer för några år sedan med tågresor 
ner till om det var norra Italien eller om det var något sånt där. Det skulle jag jättegärna 

vilja göra. Det finns ju inte paketerat som charter idag vad jag vet. Men då får man hålla på 
att boka tåg själv och det funkar väldigt dåligt i Europa tyvärr. Det blir för jobbigt. Men ifall 

det var en möjlighet så skulle jag gärna åka tåg.” (Respondent 4) 

”Jag tror att det är som sagt en konkurrensfördel att liksom, att det skulle vara för förödande 
att erbjuda resor mot… resmål som rent krasst går under radarn för att inte då vara 
hållbara… Men däremot så tycker jag inte att det finns någon aktör kanske rent, som 

”brandar” sig som att vara den aktören på marknaden som tänker mer hållbart. Det känner 
jag inte till.” (Respondent 6) 



	 52	

”Jag har faktiskt inte sett dem förut så jag upplever dem som obefintliga antar jag.” 
(Respondent 7)  

Som avslutande fråga fick respondenterna svara på om de skulle kunna tänka sig att resa hållbart 
i framtiden, det vill säga inom hållbar turism vilket samtidiga respondenter svarade att de skulle 
kunna tänka sig att göra. Något som framkom i några av svaren att de skulle kunna tänka sig 
att konsumera en hållbar semesterresa om det fanns rätt förutsättningar för det. Att utbudet 
behöver anpassas för att det exempelvis ska finnas miljövänliga transportmedel och bättre utbud 
på exempel tågresor betonades bland annat av respondent 4, som ansåg att utbudet var ett 
hinder. Andra som svarade ”ja” på denna fråga satte samtidigt tid och pengar som påverkande 
aspekter i detta svar. Med det menas att de skulle kunna tänka sig att konsumera hållbara 
semesterresor framöver, men att de samtidigt påverkas av priset och tidsaspekten i det 
slutgiltiga konsumtionsvalen.  

”Ja absolut, men behövs mer information om att de alternativen finns.” (Respondent 1) 

”Ja men det skulle jag kunna tänka mig.” (Respondent 2) 

”Absolut, om, men det är som jag sa det kommer inte vara den största aspekten utan jag 
kommer fortsätta att kolla på tid, plats, och pengar/kostnaden först.” (Respondent 7) 

4.5 Sammanfattning av empirin 
Individerna genomförde olika typer av semesterresor som ofta förknippas med en 
utlandssemester, där typen av resa är beroende av vilket syfte som resan har. Det kunde 
exempelvis vara resor för sol och avkoppling eller resor för att upptäcka nya platser. Behovet 
kunde även vara för att få känna sig lediga samt få distans från vardagen, där resealternativ som 
charter ansågs vara attraktiva. En resa förknippades med någon grad av engagemang. Graden 
av engagemang varierade beroende på restyp, där det ofta innebar ett högt engagemang inför 
resan och ett lägre engagemang under resan. Under resan gjordes mindre köp mer spontant. 
Bokas semesterresans beståndsdelar självständigt innebär det ofta ett högre engagemang 
genomgående under semesterresan, medan vid valet av en färdig paketresa är engagemanget 
enbart högre vid valet mellan de olika paketresealternativen. Självständiga resor hade ofta som 
syfte för att utforska och uppleva nya platser och kulturer. Individerna påverkades i sitt 
konsumtionsval i samband med semesterresor, där bland annat den sociala aspekten påverkade. 
Detta baserades dels på resesällskapet preferenser och ur en större social kontext. Utöver det 
påverkas individerna av det utbud som finns samt den marknadsföring som de ständigt 
exponeras för. Andra faktorer som begränsande och påverkade var pris- och tidsaspekten.  

Generellt finns det en god kunskap kring vad hållbarhetsbegreppet innebär och hur den egna 
konsumtionen, samt de val som görs har för påverkan på miljön och omgivningen. Individernas 
benägenhet till att hållbarhetskonsumera kopplat till det vardagliga agerandet och 
konsumtionsvalen varierade mellan respondenterna, där benägenheten att 
hållbarhetskonsumera varierade. Flera såg sig som en hållbar konsument samtidigt som det 
fanns rum för förbättring. Exempel på hållbart beteende var att respondenterna exempelvis 
källsorterade, köpte vissa hållbara/ekologiska/närodlade livsmedel eller valde mer miljövänliga 
transportmedel som kollektivtrafiken eller cykeln. Transporten ansåg vara det som hade störst 
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negativ påverkan på omgivningen och som var viktigast att åtgärda.  
 
Benägenheten att implementera hållbarhetsaspekten i samband med en semesterresa var lågt, 
men där det samtidigt finns en medvetenhet vilken påverkan det egna resandet har ur ett 
hållbarhetsperspektiv, främst med fokus på miljöaspekten. Det som individerna främst 
reflekterade över var flygresans påverkan på miljön. Svårigheter att implementera det 
vardagliga konsumentbeteendet kunde bland annat bero på att det inte ansågs finnas samma 
möjligheter för det på turistdestinationen. Att resa sågs som något positivt ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Detta i och med att pengar förflyttas och gynnar de länder som besöks och är med 
och förbättrar deras ekonomiska tillväxt. Hållbar turism var inte något som det respondenterna 
hade någon kunskap inom och utbudet av hållbara resealternativ på marknaden idag ansåg var 
lågt. När individerna tillfrågades om det skulle kunna tänka sig i framtiden att konsumera 
hållbara semesterresor svarade respondenterna enhälligt att det var något som de skulle kunna 
tänka sig att göra.  

Som en förenklad sammanfattning har denna studie kommit fram till dessa empiriska resultat: 
 

v Semesterresor är komplext där utformningen av resan och syftet bakom resan varierar. 
v Det tas i någon grad hänsyn till hållbarhetsaspekten i det vardagliga 

konsumentbeteendet.  
v Det finns en kunskap om hållbarhet innebär och konsumtionens påverkan.  
v Gällande resor finns det en kunskap kring transportens påverkan, men där lite reflekteras 

kring hållbarhetsaspekten väl på plats. Graden av hållbarhetsorientering vid 
semesterresor är till stor del lågt.   
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet tillsammans med den teori som 
nyttjats för denna studie. Det med syfte att sätta det empiriska materialet i relation med teorin 
och den analysmodell som teorin har mynnat ut i. 

5.1 Kategorisering av individerna genom turistroller 
De turistroller som Cohen (1972, genom Pizam & Mansfeld, 1999) definierar, där turister kan 
genom att studera utifrån deras konsumentbeteende avgöra vilken turistroll de tillhörde, visade 
sig för denna studie vara svårt att applicera. Det resultat som framkom från denna studie var att 
enbart en av respondenterna som svarade att resor till stor del skedde med charter, men där det 
samtidigt framkom att andra typer av resor förekommit inom den närmaste tiden. Utöver det 
reste individerna genom självständiga semesterresor, men där charterresor i olika frekvens var 
förekommande. Kopplat till Cohen (1972, genom Pizam & Mansfeld, 1999) kan den individ 
som reste till stor del med charter kopplas till kategorierna (1) eller (2), och resterande 
individerna för denna studie till kategorierna (3) eller (4). Som Dielemans (2008) och Weaver 
(2006) argumenterar för att resor inom all-inclusive/färdiga resepaket, det vill säga 
turistrollerna (1) och (2) var ur ett hållbarhetsperspektiv mer negativt än vad det var att göra 
självständiga resor, vilket var tillhörande turistrollerna (3) och (4). Något som är viktigt att 
poängtera är att det inte övergripande var individer som svarade att de enbart reste med 
egenkomponerade, självständiga semesterresor utan där de även reste med charter och färdiga 
respaket, vissa mer ofta än andra. Detta gör gränsdragningen i Cohens (1972, genom Pizam & 
Mansfeld, 1999) blir svår att applicera och inte adekvat för denna studie. Det innebär för denna 
studies resultat att det är svårt att se turistrollerna som absolut, utan där individerna istället i 
denna studie tenderade att flytta sig mellan Cohens (1972, genom Pizam & Mansfeld, 1999) 
kategorisering av turistroller. Detta skapar ett ifrågasättande om individernas benägenhet till 
hållbart konsumentbeteende i samband med resor går att förklara med hjälp av klassificering 
av turistrollerna.  

Den kontenta som kan dras från detta är att individerna för denna studie kunde var mer inställda 
gentemot det som Cohen (1972, genom Pizam & Mansfeld, 1999) skulle klassa som turistroll 
(1) och (2), medan andra skulle tendera att inneha en större del av turistroll (3) och (4). 
Samtidigt integrerade individerna med samtliga turistroller eftersom att individerna ofta gjorde 
olika typer av semesterresor. Det som denna studie samtligt kunde konstateras, var att även om 
respondenterna tenderade att vara mer mot en turistroll än någon annan, var att respondenterna 
svarade på ett tämligen jämbördigt sätt oavsett turistroll. Det visar att hållbart 
konsumentbeteende och turistroller som Cohen (genom Pizam & Mansfeld, 1999), och som 
Dielemans (2008) samt Weaver (2006) ställningstagande, där typen av resa har ett starkt 
avgörande i det skulle ske hållbart eller inte. Det innebär att det som påstås inte är tillräckligt 
för denna studie i att förstå hur individerna reser eftersom att resandet som görs är allsidigt och 
varierande.  

 
5.2 Individernas syn på hållbarhet och benägenhet till att hållbarhetskonsumera  
A 
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Den argumentation som respondenterna hade kring att deras turistresande innebär ekonomiska 
fördelar för turistdestinationen som besöks, styrks av Hall och Lew (2009) resonemang gällande 
att turism även innebär fördelar. Respondenterna menade att turismen innebar inkomster, 
arbetstillfällen och ekonomiska fördelar för ett land som även Hall och Lew (2009) samt 
Dielemans (2008) diskuterar kring. Individerna ansåg att det fanns en fördel med resandet i och 
med att pengar hamnade i rörelse mer globalt där pengar inte blev centraliserade. Den negativa 
aspekten som Dielemans (2008) och Weaver (2006) lyfter i och med det ekonomiska läckage 
som kan uppstå inom turismen var inget som respondenterna hade reflekterat över. I och med 
att det är svårt i denna studie att dela in individerna i enbart en av kategorierna som Cohen 
(1972, genom Pizam & Mansfeld, 1999) gör är det svårt att säga rak av om denna studies 
respondenter är mer eller mindre hållbart i sitt semesterresande. Det eftersom att individerna 
ofta gör flera olika typer av semesterresor. Som Young et al. (2009) påstod finns det fler 
tillfällen att agera efter att göra mer eller mindre hållbara val gällande konsumtion inför och 
under en semesterresa. Utöver det kommer individernas konsumtionsval ha olika stor påverkan 
sett ur ett hållbarhetsperspektiv (Budeanu, 2007; Hall & Lew, 2009) 

Det ansvar som individerna hade gentemot att välja hållbara transportmedel hemma men inte 
vid semesterresor kan kopplas till att de skapade en distans mellan vardag- och 
semesterbeteendet. Denna studies resultat kan kopplas till tidigare studier (Miller et al. 2010; 
Budeanu, 2007; Juvan & Dolnicar, 2014; Han & Kiatkawsin, 2017), där skillnaden förklaras 
med att individerna skapar en distans från det annars vanliga, rutinmässiga 
konsumentbeteendet. Det innebär att de sätter rätten att få resa högre än hållbarhetsaspekten. 
Som det framkom i empirin svarade flera av individerna att de ansåg sig ha en rätt att resa och 
att det var ett sätt att distansera sig från vardagen, och det ansvar som det innebär för dem. Som 
Buerke et al. (2016), Jackson (2005) och Budeanu (2007) menar att konsumtion, i detta fall av 
semesterresor styrs av att det finns ett behov att tillfredsställa. Detta samtidigt som att det värde 
som resekonsumtionen skapar är det som blir viktigast för konsumenterna att uppfylla. För 
individerna i denna studie ansågs det att anpassning till hållbarhet var mer välkommet i 
vardagliga situationer än vid en semesterresa, där viljan att tillfredsställa behovet att resa var 
större än att konsumera efter att ta hänsyn till hållbarhetsaspekten.  

Som denna studie kunde påvisa fanns det en kunskap hos individerna hur de själva påverkade 
och hade en medvetenhet sett ur ett hållbarhetsperspektiv gällande konsumtionen, vilket kan 
kopplas till Sheth et al. (1991) kunskapsmässiga värde som behandlas mer ingående i avsnitt 
5.4.4.  Flera av individerna i denna studie ansåg sig följa de normer och agerade i samband med 
en semesterresa efter vad som ansågs vara socialt acceptabelt, som Schultz (2015), Hur et al. 
(2013), Young et al. (2009) samt Aagerup och Nilsson (2016) behandlar. Där betonas den 
sociala kontextens betydelse. I flera av individernas svar för denna studie, när de fick frågan 
varför de valde att konsumera hållbart i somliga vardagliga situationer, förekom det i svaren att 
det var något som andra gjorde och att det var en trend eller norm där de anpassade sig efter 
den sociala kontexten. Detta kan kopplas till tidigare forskning som tidigare kommit fram till 
samma slutsatser  (Pizam & Mansfeld, 1999; Kollmuss & Agyeman, 2002; Sheth et al. 1991; 
Svensson & Östberg, 2013). Att den sociala omgivningen har betydelse åsyftar Sheth et al. 
(1991) som behandlar det sociala värdet som en påverkande aspekt, vilket även tidigare 
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forskning (Budeanu, 2007; Miller et al. 2010) inom hållbar turism och konsumentbeteende 
diskuterat kring. Detta ämne behandlas vidare i avsnitt 5.4.5.  

När individerna i studien under semesterresan skulle göra sina konsumtionsval ansåg de ibland 
att det svårt att agera och konsumera på samma sätt som de vanligtvis gjorde, då 
förutsättningarna att konsumera och agera hållbart kunde vara bristfälliga. Detta kan 
sammanlänkas med Han och Kiatkawsin (2017), Miller (2003) och Miller et al. (2010), där 
flera av respondenterna i deras studier hade inställningen att det var svårt att som besökare av 
en turistdestination kunna göra en direkt skillnad på miljön och omgivningen, och agera på 
samma sätt som de gjorde i sin hemmiljö.  

Miller et al. (2010) behandlar fyra målsättningar som skulle främja till ett mer hållbart resande, 
vilket kräver att individerna är villig att ändra sitt konsumentbeteende och konsumtionsmönster 
som påvisas i samband med en resa. Den första faktorn som Miller et al. (2010) behandlade var 
att individerna väljer att resa inom landet. Som tidigare nämnt så gjorde individerna olika typer 
av resor, där inrikesresor var förekommande. Men betydelsen av att komma iväg på grund av 
att uppleva ett annat klimat, oftast till varmare platser eller att upptäcka nya kulturer gjorde 
utrikesresor attraktivt för individerna. Utöver det kan ett minskat resande eller kombination 
med längre och mer omfattande semesterresor där individer är borta längre perioder föredras 
(Miller et al. 2010). För individerna att genomföra dessa förändringar blev de komplicerat i och 
med att det var svårt för dem att vara borta längre perioder. Det på grund av tillgänglighet av 
ledighet och ekonomiska medel. Att resa mindre som Miller et al. (2010) föreslogs var inte ett 
attraktivt alternativ för individerna, där viljan var att kunna resa mer än vad de redan gjorde. 
Att välja hållbara resemetoder och transportvägar till och under semesterresan och göra aktiva 
hållbara konsumtionsval på platsen, är även något som främjar ett mer hållbart resande enligt 
Miller et al (2010). I och med de begränsningar som individerna upplevde sig ha i samband 
med konsumtion av en semesterresa så tog de viss hänsyn till transportvalen på plats, men 
begränsades på grund av tidsaspekten samt utbudet av transportval att agera efter utbudet. 

5.3 Bakomliggande faktorer i individens intentions betydelse för konsumentbeteendet  
Det som går att observera från denna studie är när individernas vardagliga konsumentbeteende 
och benägenhet att hållbarhetskonsumera kunde skilja sig mellan det vardagliga och 
semesterbeteendet. Där anses individernas grundläggande inställning till hållbarhet som en 
grundläggande faktor till om utfallet blir ett hållbart- eller icke-hållbart konsumentbeteende. 
Detta innebär att är individernas grundläggande värderingar kan antas vara inriktade på en 
biosfär-altruistisk inställning, där hållbarhet anses som något positivt och viktigt ökar det 
benägenheten att vara en hållbar konsument. Detta är enligt Stern och Dietz (1994) 
grundläggande antagande. Är den egoistiska, egentjänande värdeaspekten styrande hos en 
individen före den altruistiska värdesynen så kommer det enligt Stern och Dietz (1994) samt 
Stern et al. (1999) minska benägenhet att vara hållbar. Det traditionella värdet som styrdes av 
normer och rutiner (Stern & Dietz, 1994) kan i denna studie ses som en del av det underliggande 
sociala värdet inom Sheth et al. (1991) konsumtionsvärden. Som denna studie kunde påvisa är 
att det är svårt att placera individerna i ett strikt fack och utgå från att de är antingen eller sett 
till deras grundläggande värdesyn. Majoriteten av individerna i denna studie hade vad som kan 
enligt Stern och Dietz (1994) samt Stern et al. (1999) vid en generell överblick vara tillhörande 
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den egoistiska värdegrunden, men där samtidigt framträdde i deras svar att de hade tendenser 
till en altruistiskt samt traditionell värdesyn. Det motiveras med att individerna i denna studie 
kunde basera sina konsumtionsval i allmänhet ur ett egentjänande syfte (egoistisk värdesyn), 
men där de samtidigt i sitt vardagliga konsumentbeteende gjorde aktiva val efter ett osjälviskt 
och hållbarhetsvänligt tänk, eller efter rutiner och andra omvärldsfaktorer. Bland annat tog 
några av individerna hänsyn till om deras konsumtionsval var producerat på ett etiskt och 
rättvist sätt för både produktionsvaran, och producenten bakom tillverkningen i sitt vardagliga 
beteende. Stern et al. (1999) och Stern och Dietz (1994) har som sin utgångspunkt i att 
individernas grundläggande värdesyn ska genomsyras i all konsumtion som görs oavsett vad 
det är för produkt eller tjänst. Det blir svårt i appliceringen av detta för denna studie där 
individernas värdegrund kan påverka om det ens finns en benägenhet hos dem att vara hållbara 
eller inte i deras grundläggande syn. Finns det inte i vardagliga sammanhang kommer det 
troligtvis inte heller följa med under en semesterresa. Detta resonemang är överensstämmande 
med Stern et al. (1999) VBN teori, där i studiens fall där individerna uppenbarade sig att ha en 
egoistisk värdesyn och därmed kom att agera efter att uppnå personliga, egentjänande syften. 
Där Stern och Dietz (1994) resonemang inte är helt överensstämmande för denna studie är 
utöver att det är svårt att placera individerna i en statisk indelning av värdegrunderna, så var 
det även att konsumentbeteendet inte visade sig vara konsistent. I vardagliga situationer gjordes 
val som kan anses baseras på ett altruistiskt värde, men där samma typ av konsumtion på en 
semesterresa istället baserades vad Stern et al. (1999) definierar som en egoistisk värdesyn.  

Med denna värdegrund menar Stern och Dietz (1994) samt Stern (2000) att individerna förnekar, 
vilket i studiens fall är hållbar turism och den egna påverkan, och gör således motstånd mot att 
anpassa sitt konsumentbeteende till det hållbara. Individerna skulle kunna tänka sig att 
konsumera hållbara turistresor i framtiden, men inte på bekostnaden av den egentjänande 
värderingsgrund. Den slutsats Stern och Dietz (1994), Stern et al. (1999), Stern (2000) och 
likaså de forskare som implementerat detta inom hållbar turism (Budeanu, 2007; Han & 
Kiatkawsin 2017; Han, 2015) menar att individens grundläggande inställning kan ha en 
påverkan i konsumentbeteendet. Detta är även något som kan styrkas för denna studie.  
 
5.4 Intention-beteendesambandet kopplat graden av engagemang  
Att graden av engagemang påverkar intention-beteendesambandet som Ajzen och Fishbein 
(1977) samt Ajzen (1985; 1991; 2011), och deras forskning utgår från att det ska vara i 
korrelation med varandra, kan styrkas i denna studie. Studiens resultat kunde visa att 
individerna tänkte och agerade mer efter ett hållbart konsumentbeteende i den spontana 
konsumtionen som skedde under semesterresan. Exempel är att de som valde att konsumera 
mindre kött och valde att gå om det fanns möjlighet för det. Detta är ett hållbart 
beteendemönster som de följer av rutin i deras vardagliga intention-beteendesamband. Att 
konsumtion på plats, vilket individerna ansåg kräva ett lägre engagemang, styrks av Partidario, 
Vicente och Belchior (2010) som menar att sådan typ av konsumtion ökar korrelationen mellan 
intention-beteendesambandet. Det på grund av att konsumtionen baseras på rutiner och tidigare 
erfarenheter. Är individerna hållbara i sitt konsumentbeteende kommer vanligtvis detta 
beteende troligen att följa med på semesterresan, vilket individerna för denna studie ansåg sig 
ha vid spontan konsumtion. Likvärdigt bör det vara så bör att de individer som inte är hållbara 
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i vanliga köpbeslut, som kräver ett lägre engagemang, så kommer de per automatik inte att 
konsumera hållbart plötsligt när de är på en semesterresa. Detta är något som både denna studies 
empiriska data samt utgångspunkten i tidigare forsknings inställning kunnat konstatera (Ajzen 
1991; Ajzen, 2011; Stern et al. 1999). 

Samtidigt ansåg respondenterna att de la ner ett högt engagemang i de stora och övergripande 
delarna som en resa innefattas av, där det var vanligt förekommande hos flera respondenter att 
boka resor där hållbarhetsaspekten inte fanns med som en påverkande faktor. Istället 
påverkades individerna i denna studie av andra aspekter kopplade till tjänsten som de 
konsumerade och där det var av vikt att dessa värdefaktorer var uppfyllda.  Detta kan förklaras 
med Partidario, Vicente och Belchior (2010) forskning samt studier som gjorts inom hållbar 
turism (Budeanu, 2007; Han & Kiatkawsin, 2017; Juvan & Dolnicar, 2014; Miller et al. 2010). 
De menar att ju högre engagemang individerna behöver lägga ner på sina köpbeslut kommer 
att påverka intention-beteendesambandet då det influeras av andra faktorer. Denna studies 
resultat visade att individerna till stor del la ner ett högt engagemang vid konsumtion av en 
semesterresa och påverkades av andra faktorer kopplade till tjänsten vilket kan sammanlänkas 
med Sheth et al. (1991) TCV teori.  

Denna studies resultat visade att den konsumtion som sker i samband med en semesterresa 
innefattas av flera aspekter som kräver antingen ett större eller mindre engagemang från 
individerna. De övergripande delarna av en resa innefattas av ett högt engagemang, medan den 
oplanerade konsumtionen som sker på destinationen innefattas av ett lägre engagemang. Till 
viss del kan detta kopplas till tidigare studier inom hållbar turism. På ett övergripande plan är 
denna studies resultat i symbios med Han och Kiatkawsin (2017) forskning inom området, som 
menar att konsumentbeteendet är komplext att det därmed inte alltid går att utgå från att 
individerna alltid är rationella beslutsfattare. I och med att Han och Kiatkawsin (2017) utgått 
från en semesterresas övergripande aspekter och inte konsumtion som skedde på plats, så kan 
det förklara varför denna studies resultat skiljer sig något. Det då intention-beteendesambandet 
kunde i vissa delar av en semesterresa vara överensstämmande, detta gällande den spontana 
konsumtionen som skedde under semesterresan.  

5.5 Faktorer som påverkar intention-beteendesambandet samband med en semesterresa  
När individerna för denna studie tillfrågats vad som påverkar deras val och typ av resa samt 
vad som blir viktigt för dem i konsumtionsbeslut, som de tar i samband med en semesterresa, 
visade resultat från intervjuerna att individerna påverkas av flera faktorer. Dessa faktorer som 
individerna tog upp hade en avgörande roll i konsumentbeslutet, som de ansåg begränsa dem 
och hur de utformade sina semesterresor kan kopplas till Sheth et al. (1991) TCV teori. De fem 
konsumtionsvärdena kopplade till konsumtionen som Sheth et al. (1991) hävdar påverkar 
individernas konsumentbeteende, visade sig även influera individerna i denna studie i deras 
konsumentbeteende i samband med en semesterresa samt hur hållbara de var. På det sätt som 
Sheth et al. (1991) behandlar värde är det direkt kopplat till tjänsten, vilken i denna studies fall 
kunde implementera. Detta då konsumentbeteendet visade sig kunna skilja sig hos individerna 
beroende vilken produkt eller tjänst det gäller. En semesterresa i denna studies fall visade sig 
påverkas till stor del av de faktorer som Sheth et al. (1991) teori behandlar, vilket även är något 
som har behandlats inom forskningen kring hållbart konsumentbeteende (Young et al. 2010; 
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Lin & Huang, 2011; Aagerup & Nilsson, 2016; Hur, Kim & Park, 2013). Respektive element i 
Sheth et al. (1991) teoretiska modell analyseras separat i nedanstående avsnitt.   

5.5.1 Funktionellt värde 
Faktorer som individerna i denna studie ansåg vara betydande i konsumentbeteendet i samband 
med en semesterresa, vilket även påverkade benägenheten att hållbarhetskonsumera, var flera 
som kan sättas i relation till Sheth et al. (1991) konsumtionsvärden. Faktorer som tid och pris, 
det vill säga vilken tidsintervall individerna hade att resa på, samt den egna ekonomiska sitsen 
påverkade. Vad som ansågs som rimligt pris på en semesterresa var viktiga aspekter för 
individerna i denna studie. Dessa aspekter kan kopplas till det Sheth et al. (1991) benämner 
som funktionellt värde, vilket enligt Sheth et al. (1991) och även individerna i denna studie 
ansåg vara den främsta av de fem värdeaspekter inom TCV modellen som påverkar utfallet i 
konsumentbeteendet. Resultat från denna studie visade som Young et al. (2009) samt 
Gonçalves, Lourenço och Silva (2015) kom fram till att det funktionella värdet i tjänsten 
behöver vara godtagbart för att individerna ska vilja konsumera. Dessa aspekter är enligt Sheth 
et al. (1991) det som definieras som de praktiska attributen av tjänsten. Att bland annat pris var 
en barriär för att ändra konsumentbeteendet mot ett hållbart sådant, menar Han och Kiatkawsin 
(2017), Partidario, Vicente och Belchior (2010), Hansmann, Koellner och Scholz (2006) samt 
Gonçalves, Lourenço och Silva (2015), har att göra med att individerna inte besitter obegränsat 
med ekonomiska resurser. Som dessa forskare påpekar att det ekonomiska egenintresset 
behöver förbises för att implementera hållbarhetsaspekten, vilket individerna i denna studie 
menade att de skulle kunna bli mer hållbara i sitt turistbeteende men inte till ett märkbart högre 
pris.  

Med stöd från tidigare forskning (Young et al. 2009; Lin & Huang 2011; Hur et al. 2013), och 
resultatet från denna studie, har det funktionella värdet en stor påverkan i om individerna 
tillämpar ett hållbart konsumentbeteende eller inte. Som Miller et al. (2010), Han (2015) samt 
Juvan och Dolnicar (2014) menade, att för att få ett mer hållbarhetsorienterat 
konsumentbeteende inom turismen behöver förändring ske genom att reseaktörerna på 
turistmarknaden skapar nya förutsättningar gentemot ett mer hållbarhetsvänligt utbud. På så 
sätt skapas det påtryckningar på att individerna att behöva ändra sina handlingsmönster i 
samband med en semesterresa, där nya resenormer introduceras för dem att följa. Sett till hur 
individerna i denna studie ställde sig till hållbarhet i samband med semesterresor, är detta något 
som skulle vara väsentligt. Det baserat på att de sällan själva tog ett aktivt handlingstagande till 
ett mer hållbart konsumentbeteende vid konsumtion inför och under en semesterresa. Genom 
presentera nya förutsättningar av sin semesterresa så kan det ändra konsumentbeteendet 
gentemot ett mer hållbart sådant i framtiden.  

5.5.2 Situationsbaserat värde 
På det sätt som Sheth et al. (1991) beskriver det situationsbaserade värdet som ett behov som 
skapas hos konsumenterna, eller som en reaktion på en situation som de befinner sig i. 
Individerna i denna studie såg en semesterresa som en specifik situation där värdet skapades i 
och med att tjänsten konsumerades. Värdet för individerna i samband med en resa blir när de 
nyttjar semesterresan och får ta del av det som tjänsten erbjuder, vilket styrks av Sheth et al. 
(1991) forskning. Något som framkom i denna studie var att även fast individerna gjorde olika 
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typer av semesterresor, så uppenbarade det sig att deras resmönster och beteende under 
semesterresan, samt även innan i planeringsprocessen av resan, var agerade utefter tidigare 
erfarenheter av tidigare konsumtion av semesterresor. Det innebar att individerna verkade ha 
ett karakteristiskt tillvägagångssätt att resa på, och faktorer att ta hänsyn till i samband med 
semesterresor. Detta kan förklaras med Sheth et al. (1991) situationsbaserade värde där 
individer tenderar att agera i återkommande situationer agera efter tidigare erfarenhet. 

Tidigare forskning (Lin & Huang, 2011; Young et al. 2009) pekar på att uppkomma situationer 
som exempel miljökatastrofer kan öka benägenhet att hållbarhetskonsumera, där individernas 
kunskap kring problematiken kan ändra konsumentbeteendet mot ett mer hållbart sådant. Detta 
var något som kunde tydas till en viss grad i det vardagliga konsumentbeteendet, där individerna 
var mer benägna för att värna om miljö och omgivningen. Detta kan uppstått i och med att 
kunskapen förbättras eller att specifika händelser som inträffat gjort att de blivit mer hållbara i 
sitt vardagliga konsumentbeteende. Däremot blev det en differens mellan det vardagliga kontra 
semesterbeteendet, där individerna ofta tenderade under en semesterresa inte verkade ta någon 
direkt hänsyn till uppkomna situationer gällande exempel miljöproblematiken som individerna 
till vardags visade mer hänsyn till.  

5.5.3 Emotionellt värde 
Att individer väljer att resa och tillgodose ett behov att få komma iväg och få distans från 
vardagen kan ses som vad Sheth et al (1991) benämner som ett emotionellt värde. Tidigare 
forskning (Biel & Dahlstrand, 2005; Sheth et al. 1991; Lin & Hsu, 2013; Lin & Huang, 2011; 
Kollmuss & Agyeman, 2002; Gonçalves, Lourenço och Silva, 2015; Bei & Simpson, 1995; 
Partidario, Vicente & Belchior, 2010) pekar på att det emotionella engagemanget är viktigt att 
se till när individers konsumentbeteende och benägenhet för att hållbarhetskonsumera ska 
förklaras. Att det emotionella värdet påverkar benägenheten att vara hållbar i sitt 
konsumentbeteende stämmer till en viss del in i denna studie, vilket främst blev synligt i 
individernas vardagliga konsumentbeteende. 

Individerna i denna studie tog hänsyn till den emotionella aspekten som ansågs ha en påverkan 
att konsumera vissa hållbara produkter ur ett rättvis- eller etiskt perspektiv i deras allmänna 
konsumtion. De ansåg sig inneha ett visst ansvar att värna om miljön i några av de 
konsumtionsval som gjordes i deras vardag. Väl vid konsumtion inför och under en 
semesterresa minskade denna emotionella förpliktelse som individerna kunde ha i det allmänna 
konsumentbeteendet. Det förekom dock att några av individerna i denna studie försökte 
exempelvis under en semesterresa minska konsumtionen av mängden kött med hänsyn ur ett 
miljöperspektiv, vilket var ett beteende som de hade i sin vardag, vilket kan kopplas till Ajzen 
(2011) samt Partidario, Vicente och Belchiors (2010) argument att individer följer rutiner och 
inpräntade beteende till en viss grad. Men för denna studie gjorde individerna en skillnad mellan 
hemma och borta, där emotionella förpliktelser som fanns med i vardagen inte fanns med vid 
en semesterresa.  

Det skapades en barriär där individerna i denna studie ansåg sig vara mer begränsad att vara 
hållbar när den var på en annan destination och att de inte såg de problem kopplat till hållbarhet 
på semestern som de annars såg i sin hemmamiljö. Individerna bortsåg från den negativa 
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påverkan som exempelvis flygresan hade. Där skapades en defensiv inställning gentemot 
hållbarhetsfrågan i samband med en semesterresa. Att göra detta distanstagande i sitt 
konsumentbeteende och bortse från delar av det mer hållbara konsumentbeteendet hemma 
menade Kollmuss och Agyeman (2002), och likaså forskare inom hållbar turism som Miller et 
al. (2010) samt Juvan och Dolnicar (2014) att individernas emotionella bortprioriteras för att 
andra aspekter tar över. Resultat från denna studie visade att individerna prioriterade andra 
aspekter högre i samband med de konsumtionsvalen som gjordes inför och under och av en 
semesterresa. Det emotionella värdet påverkar konsumentbeteendet samt i och med att behovet 
av att resa och konsumtion i allmänhet ofta är emotionellt grundat, där det emotionella värdet 
kopplat till hållbarhet underminerades i konsumentbeteendet i samband med en semesterresa.  

5.5.4 Kunskapsmässigt värde  
Individerna i denna studie hade ett hållbart konsumentbeteende i vissa vardagliga situationer 
och hade en medvetenhet kring dels hur den egna konsumtionen påverkar miljön och 
omgivningen, samt att deras fritidsresande kan innebära en negativ påverkan sett ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Att individer ständigt exponeras för ny kunskap är vad Sheth et al. (1991) 
benämner som kunskapsmässigt värde (epistemic value). Att individerna valde att konsumera 
vissa hållbara livsmedel berodde bland annat på att de hade en kunskap om att ekologiska 
livsmedel inte innehöll farliga och onaturliga ämnen, vilket ökade benägenheten att konsumera 
hållbara produkter istället. Ett annat exempel i hur individerna gick mot ett mer hållbart 
konsumentbeteende var valet av transportmedel. Det på grund av att det fanns en kunskap om 
de negativa effekterna transporterna hade på miljön. Mycket av det latenta innehållet i 
respondenternas svar gällande deras vardagliga konsumentbeteende och benägenheten att 
hållbarhetskonsumera grundade sig i att de hade kunskaper om bland annat fördelarna med 
hållbarhet, som således styrde beteendet åt det hållbara.  

Övergripande hade individerna en högre grad av kunskap kring hållbarhet och betydelsen av 
att inneha ett hållbart konsumentbeteende i hemmamiljön, i jämförelse med när de var bortresta. 
Detta resultat är överensstämmande med det som Miller et al. (2010) samt Juvan och Dolnicar 
(2014) kom fram till i sin studie kring hållbar turism och individers konsumentbeteende i 
samband med en semesterresa. När det kom till semesterresor hade individen kunskap om hur 
transporterna, främst till platsen påverkade negativt samt att deras kunskaper kring olika länders 
sociala situation beträffade mänskliga- och demokratiska rättigheter. Kunskaperna kring 
miljöpåverkan i och med transporten var inget som individerna tog någon direkt hänsyn till 
eller som påverkade konsumentbeteende åt att välja ett mer hållbart alternativ. Detta menar 
Kollmuss och Agyeman (2002) att detta ska enligt deras forskning ska öka tendensen till att 
vara hållbar i sitt konsumentbeteende. Kunskapen om den övergripande sociala situationen i ett 
land togs viss hänsyn från individernas sida, men att de överlag inte gjorde någon direkt 
koppling mellan hållbarhetsaspekten och semesterresor. I och med att individerna hade 
bristande kunskap, dels i vad hållbar turism innebär samt hur utbudet på hållbara turistresor var, 
kan det resultera i att det hämmar framväxten av att individerna i denna studie skulle konsumera 
hållbara semesterresor. Denna argumentation får stöd av andra forskare som kommit fram till 
samma slutsats (Lin & Huang, 2011; Partidario, Vicente & Belchior, 2010; Kollmuss & 
Agyeman, 2002).  
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Det kunskapsmässiga värdet kan hjälpa att förklara varför individerna inte väljer att resa 
hållbart. Detta baserat på bristen på kunskap om hållbar turism, samt där individerna för denna 
studie betonade vikten att en semesterresa skulle innefattas av ett enkelt och smidigt 
tillvägagångssätt. Individerna la redan ner tid och engagemang i att boka och planera en 
semesterresa, så att de därmed ofta utgick från det utbud som fanns nära till hands. Lin och 
Huang (2011) kom fram till att för att hitta hållbara alternativ behöver mer resurser från 
individernas sida tillhandagås, vilket resultat från denna studie visade att de inte var villig att 
göra. Som denna studie visade och som tidigare forskning (Juvan & Dolnicar, 2014; Young et 
al. 2009; Miller et al. 2010; Lin & Hsu, 2013) konstaterar det vill säga att ett förbättrat utbud, 
där hållbar turism synliggörs för individerna, skulle kunna leda till att fler implementerar ett 
hållbart konsumentbeteende i samband med semesterresor.   

5.5.5 Socialt värde 
Att individernas interaktion och relationer med andra människor influerar deras 
konsumentbeteende har tidigare konstaterats av bland annat Svensson och Östberg (2013). I 
denna studie framkom det att individernas konsumentbeteende i samband med en semesterresa 
påverkas dels av de personer som de reste tillsammans med, men att konsumentbeteendet även 
styrdes av vad den externa omgivningen exponerade individerna med för normer. Flera av 
respondenterna i studien menade att deras resebeteende påverkades av andra människor, därav 
bland annat att normen att resa på ett visst sätt var starkt förankrad hos dem. De ansåg att de 
följde ett accepterat beteende som tillfredsställde övriga i omgivningen, vilket är 
överensstämmande med vad Pizam och Mansfeld (1999), Kollmuss och Agyeman (2002) och 
Sheth et al. (1991) hävdar i deras studier. Att resandet sågs som en självklarhet och något som 
är vanligt förekommande, ökade individernas benägenhet att resa. Att individernas 
konsumentbeteende inte var hållbart i samband med konsumtion av en semesterresa kan 
förklaras med hjälp av Schultz (2015), Young et al. (2009) och Hur et al. (2013) som menar att 
individer hållbarhetskonsumerar om det finns en underbyggd förväntan från omgivningen att 
de ska göra det.   

Detta resonemang att individerna påverkades att vara mer hållbara i sitt konsumentbeteende 
gällande vardaglig konsumtion, men inte när det kom till semesterresor, kan förklaras av hur 
de sociala normer är konstruerade. De är skapade på sådant sätt där individerna anpassar sitt 
konsumentbeteende efter att uppnå social acceptans av samhället och de referensgrupper de vill 
eller är tillhörande. Denna argumentation har stöd från tidigare forskning (Sheth et al. 1991; 
Young et al. 2009; Hur et al. 2013 Aagerup & Nilsson, 2016; Partidario, Vicente & Belchior 
2010) inom området. I sammantaget har resultat från denna studie kunnat påvisa att individer 
påverkades av den sociala faktorn och det sociala värdet hade en inverkan i utfallet i 
konsumentbeteendet där de tog det i beaktning.  

Avslutningsvis kan analyskapitlet sammanfattas med följande:  
 

v Individerna för denna studie gjorde oftast olika typer av semesterresor med olika syften, 
vilket gjorde det svårt att placera in dem i bestämda turistroller som Cohen (1972, 
genom Pizam och Mansfeld, 1999) påstår. Att utgå från att en typ av semesterresa är 
sämre än den andra som Dielemans (2008) och Weaver (2006) behandlar, är något som 
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således blir svår att analysera i och med att typen av resor varierade. Det förekom att 
individerna var mer tillhörande en typ av turistroll, men tenderade att flytta sig mellan 
turistrollerna när en annan typ av resa genomfördes.  
 

v Graden av hållbarhetsorientering i konsumentbeteendet var högre vid vardagliga 
konsumtionsval i jämförelse med under en semesterresa beroende på flera faktorers 
inverkan, vilket denna studies insamlade material får stöd av tidigare forskning (Miller 
et al., 2010; Budeanu, 2007; Juvan & Dolnicar, 2014; Han & Kiatkawsin, 2017). Det 
fanns en god allmän kunskap kring hållbarhet och det ansågs som Hall och Lew (2009) 
att semesterresan var negativ i en bemärkelse samtidigt som det gynnade destinationen.  

 
v Individerna i denna studie tenderade att skapa en psykologisk distans mellan den 

vardagliga hållbarhetsorienteringen kontra det semesterbaserade konsumentbeteendet, 
vilket även tidigare studiers resultat påvisat (Miller et al. 2010; Budeanu, 2007; Juvan 
& Dolnicar, 2014; Han & Kiatkawsin, 2017). Som Buerke et al. (2016), Jackson (2005) 
och Budeanu (2007) menar står behovet före hållbarhetsaspekten i samband med 
semesterresor, som är en slutsats som även denna studie kom fram till.  

 
v För denna studie är det svårt att utgå från Stern et al. (1999), Stern och Dietz (1994) 

samt Stern (2000) VBN teori, där individerna för denna studie tenderade att tillhöra den 
egoistiska värdegrunden, men där de andra beståndsdelarna även togs i beaktning. Det 
gjorde att de även hade delar av en altruistisk värdegrund.   

 
v Graden av engagemang påverkar benägenheten till att vara hållbar, vilket stöds av 

Partidario, Vicente och Belchior (2010). De övergripande beståndsdelarna av en 
semesterresa ansågs i denna studie kräva ett högt engagemang där andra aspekter 
påverkade intention-beteendesambandet.  

 
v De aspekter som individerna i denna studie ansåg påverka utfallet i konsumentbeteendet 

och graden av hållbarhetsorientering i deras konsumtionsbeslut kan kopplas till Sheth 
et al. (1991) konsumtionsvärden (funktionellt, socialt, emotionellt, situationsbaserat och 
kunskapsmässigt värde), vilket tidigare har implementerats i den hållbara 
konsumentbeteendeforskningen som fokuserat på vardaglig konsumtion (Young et al. 
2010; Lin & Huang, 2011; Aagerup & Nilsson, 2016; Hur, Kim & Park, 2013). 
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6. Diskussion och slutsats  
I detta kapitel framförs de slutsatser som studien genererat, där studiens syfte och 
forskningsfrågor lyfts fram och besvaras utifrån den empiri och analys som studien presenterat. 
Vidare förs en diskussion beträffande förslag på framtida forskning inom området.  
 
6.1 Studiens bidrag  
Att förstå individers konsumentbeteende är komplext som bland annat Khan (2006) och 
Kollmuss och Agyeman (2002) hävdar. Denna studie haft som syfte att studera vad som 
påverkar utfallet av konsumentbeteendet kopplat till hållbarhetsaspekten. Vad påverkar 
individens konsumtionsval före och under en semesterresa? Hur reflekteras det vardagliga 
konsumentbeteendet hos konsumenten och den allmänna hållbarhetsorienteringen i 
konsumentbeteendet vid konsumtion inför och under en semesterresa? 

I denna studie integrerades konsumentbeteendeforskningen med Ajzen (1991), Stern et al. 
(1999) och med Sheth et al. (1991) forskning, vilket mynnade ut i en analysmodell där teorierna 
integrerades med varandra. Detta för att inbringa en djupare förståelse i vad som påverkar 
utfallet i konsumentbeteendet och graden av hållbarhetsorientering vid semesterresor. Ajzen 
(1991) och Stern et al. (1999) teorier som integrerades med varandra som bakomliggande 
orsaker till intentionen anses vara det som är bakomliggande orsaker i beteendet. När 
individerna för denna studie efterfrågades hur de motiverades deras val att konsumera hållbart 
vid vissa konsumtionsval i sin vardag och bristen av detta i samband med en semesterresa, kan 
kopplas till Stern et al. (1999) teoretiska modell VBN-theory. Flertalet av individerna i denna 
studie kan anses vara tillhörande av en kombination av Stern et al. (1999), Stern och Dietz 
(1994) samt Stern (2000) i sin forskning benämner som egoistisk-, altruistisk och traditionell 
värdegrund, där individerna främst gällande semesterresor tenderar att ha en egoistisk värdesyn. 
En viktig skillnad med denna forskning är att individerna påvisade tendenser att inneha 
respektive värdesyn att utgå ifrån, vilket innebär att det inte var möjligt att göra en distinkt 
avskärmning mellan dessa grundaspekter. Det blev istället för denna studie tydligt att värden 
kopplade till vilken typ av konsumtionsval som hade en inverkan i konsumentbeteendet, och 
påverkade om hållbarhetsaspekten följde med hos resekonsumenten.  

På det sätt som analysmodellen för denna studie är konstruerad från den tidigare 
konsumentbeteendeforskningen (Ajzen 1985; Ajzen & Fishbein, 1977; Ajzen 1991, Stern et al. 
1999, Stern & Dietz 1994, Stern 2000) ska det grundläggande värdet påverkade individens 
övertygelser och därefter den subjektiva normen, upplevda kontrollen samt attityden. Det som 
gick att utläsa från individerna i denna studies svar var att det förekom intentioner i det 
vardagliga konsumentbeteende till att vara hållbar. Det fanns även en positiv attityd gentemot 
hållbarhetsaspekten, där de grundläggande normerna kan ses som influenser, samt där den 
upplevda kontrollen kan antas begränsa individerna i deras intentioner och således beteenden. 
Sammantaget kan individerna antas inneha en begränsad hållbarhetsintention, där den är högre 
till vardags. Där fanns en vilja att vara hållbar i sitt konsumtionsval, i jämförelse med en 
semesterresa. Något som är viktigt att behandla är att den ovanstående nämnda forskningen 
utgår från att individer är konsistenta i sitt konsumentbeteende och är en rationell beslutsfattare 
i sitt konsumentbeteende. I denna studie framkom det att benägenheten till att applicera 
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hållbarhetsaspekten i konsumentbeteendet var växlande, där det fanns en medvetenhet att 
turismen och konsumtionens påverkan samtidigt som att det fanns en intention att konsumera 
hållbara turistresor i framtiden. Detta resultat tyder på som tidigare forskning inom hållbart 
konsumentbeteende (Aagerup & Nilsson, 2016; Hur, Kim & Park, 2013; Lin & Huang, 2011; 
Young et al. 2009) och inom hållbar turism (Miller et al. 2010; Budeanu, 2007; Juvan & 
Dolnicar, 2014; Han & Kiatkawsin, 2017) har kommit fram, det vill säga att intention-
beteendesambandet inte alltid är överensstämmande. Tendensen att konsumera hållbart 
påverkades vid en semesterresa av andra aspekter som var kopplade till det värde som uppstod 
i samband med konsumtionen vilket kan kopplas till Sheth et al. (1991) TCV.  
 
Kopplat till Sheth et al. (1991) teori kring konsumtionsvärden som påverkar 
konsumentbeteendet har resultat från denna studie kunnat påvisa att individerna i samband med 
konsumtion inför och under en semesterresa påverkades av dessa värdeaspekter. Exempel 
upplevde individerna sig vara begränsad i sitt resande med hänsyn till aspekter som sociala 
omständigheter (sociala värdet), priset och tiden (funktionella värden), den specifika 
situationen en resa ansågs vara (situationsbaserade värdet). Den emotionella aspekten 
(emotionella värdet) individerna hade till sitt agerande påverkade även graden av 
hållbarhetsorientering, både till vardags och vid konsumtion inför och under en semesterresa. 
Vidare påverkades konsumentbeteende av individernas kunskap inom i studiens fall hållbar 
turism. Det som framkommit för denna studie är att det finns en bristande kunskap när det kom 
till hållbar turism och hållbara semesterresor, vilket hämmar implementeringen av ett hållbart 
konsumentbeteende (kunskapsmässiga värde).  

Individerna påverkas av flera faktorer kopplade till den tjänst som ska konsumeras, som i detta 
fall var semesterresor, där det hållbara konsumentbeteende som de uppvisar till en stor del inte 
följer med på en semesterresa. Det finns en grundläggande kunskap i vad hållbarhet innebär 
men inte vad hållbar turism är. Utbudet på marknaden är uppenbarligen bristfällig och frågan 
blir om det är konsumenterna eller reseproducenterna ansvar att arbeta efter att förbättra detta. 
Vidare visar individerna i egenskap som konsumenter en vilja att ta större hänsyn till 
hållbarhetsaspekten samt till att förbättra och vara öppna för förbättringar inom området. Att 
individerna skulle sluta att resa på sin fritid kommer nog inte att ske. Detta i och med att viljan 
att resa är för stark samtidigt som den globaliserade och dynamiska omvärlden som vi lever 
inom öppnar upp för nya möjligheter att resa på. Istället för att stoppa individerna från att resa 
behöver man i framtiden se till hur individerna reser, där hållbara alternativ gynnas bland annat 
värnar om miljön, den inhemska kulturen och främjar den ekonomiska tillväxten. Kunskapen 
gällande den egna konsumtionens påverkan i samband med resor behöver öka och likaså 
gällande hållbar turism, samt hur det går att implementera ett mer hållbar turistbeteende 
framöver. Genom att skapa nya normer i samhället och attityder gentemot vårt resande där vi 
tar mer av ett gemensamt ansvar och minskar den psykologiska distansen mellan hemma och 
borta finns det möjligheter för hållbar turism att bli framgångsrikt.  

Den slutsats som denna studie kan göra är att individers benägenhet för ett hållbart 
konsumentbeteendet påverkas av flera bakomliggande faktorer och är kontextberoende. Det 
innebär att beroende på vilken grad av engagemang, samt vilken typ av konsumtionsval det 
gällde, i studiens fall den vardagliga konsumtionen kontra konsumtion inför och under en 
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semesterresa, hade hållbarhetsaspekten olika betydelser och påverkan. Gällande semesterresor 
ansågs det vara en tjänst där individers konsumtionsval baserades på konsumtionsvärden 
(funktionella, sociala, emotionella, kunskapsmässiga och situationsbaserade värdet) kopplade 
till den specifika tjänsten. Graden av hållbarhetsorientering i konsumentbeteendet påvisades 
vara större i vardagliga konsumtionsval och svagare i samband med en semesterresa. Att 
individernas grundläggande värdesyn påverkar konsumentbeteendet, som i denna studie visade 
att de tenderade mot en egoistiskt värdesyn, vilket även influerades av den altruistiska och 
traditionella värdesynen, kan styrkas till en viss grad för denna studie. Sammanfattningsvis kan 
studiens resultat påvisa att med fokus på konsumtion i samband med en semesterresa grundar 
sig till stor del hos individerna genom de värdeaspekter som skapas i samband med 
konsumtionen av tjänsten. Det leder till att det influerar och kan hämma det hållbara 
konsumentbeteendet, som individerna påvisar tendenser av i sitt vardagliga konsumtionsval att 
få fäste i samband med en semesterresa.  
 
6.2 Förslag på fortsatt forskning  
Som denna studie kunde konstatera var att benägenheten att vara en hållbar konsument i 
samband med semesterresor var lägre jämfört med i vardagliga situationer. Det fanns en 
medvetenhet kring hur det egna resandet påverkar ur ett miljöperspektiv, men där lite reflektion 
gjordes under semesterresan. I samband med en semesterresa hade de värderelaterade 
aspekterna kopplade till nyttan av tjänsten en påverkan i konsumentbeteendet, där 
hållbarhetsaspekten inte prioriterades. För fortsatt forskning hade det varit intressant att studera 
hur dessa värdeaspekter som behandlats i den allmänna forskningen kring hållbart 
konsumentbeteende vidare kan vidare integreras med hållbarhetsaspekten i turismen. Det vill 
säga hur det är möjligt att inkludera hållbarhetstänket i de olika värdena (funktionella, 
kunskapsmässiga, sociala, emotionella och situationsbaserade värdet) inom turismen i fler 
studier. Det hade även varit intressant att studera utifrån de som idag nyttjar hållbar turism och 
vilka aspekter de utgår från och bakomliggande faktorer som de gjort att de valt att byta restyp 
och sätta det i jämförelse med de faktorer som de icke-hållbara resekonsumenterna prioriterar.  
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Bilaga 1- Intervjuguide  
Ge en kort bakgrund i uppsatsen syfte och det som denna studie och intervju vill söka svar på.  

Instruera respondenten att de ska utgå från semesterresor som de har genomfört.  

Intervjufrågor 

Grundläggande fakta, demografiska faktorer: ålder, kön, yrke, antal resor per år. 

v Är det okej att samtalet spelas in?  

Hur individen reser i allmänhet  

v Berätta hur du vanligtvis reser sett till transport, hotell, researrangemang, självständigt 
etc. (Utveckla, hur kommer det sig att du gjorde dessa val?) 

v Vilka faktorer påverkar ditt val av resa och typ av resa? Vad är det som påverkar ditt 
val av resa/ typ av resa?  

v Försök att uppskatta vilken grad av engagemang som du behöver lägga ner på att 
beslut vid en semesterresa? (Hög, medel, låg). 
- Samma gällande konsumtion under den senaste semesterresan du gjorde? 
- Skedde konsumtionen baserat på genomtänkta beslut eller sker det mer spontant?  

v Hur kommer det sig att du valde att köpa din senaste semesterresa? Vad baserades det 
på? (Yttre/Inre påverkan.)  

v Vilka bedömningsgrunder har du vid ditt val av;  
- Destination  
- Logi (hotell) 
- Aktiviteter på destinationen  
- Transport  
- Övrig konsumtion på destinationen, exempel restaurangbesök, souvenirer etc.  

v Hur skulle du se på begränsningar som uppstår vid köp av en semesterresa?  
v Vad är viktigt att resan, själva produkten innefattas av? 

Hur individen ser på hållbarhet i allmänhet vid vardagliga beslut, generella benägenheten  
till att hållbarhetskonsumera.  

v Hur skulle du beskriva hållbarhet?  
Berätta om vad hållbarhet definieras som inom forskningen!  

v Hur skulle du se på social hållbarhet? 
v Hur skulle du se på ekonomisk hållbarhet? 
v Hur skulle du se på miljömässig hållbarhet? 
v Hur skulle du se på dig själv gällande inställning och agerande efter att handla hållbart i 

din vardag? Ge exempel! Utveckla,  
- ”Hur kommer det sig att du väljer att köpa hållbart/ icke hållbart?”  

v Tycker du att någon av de exemplen du tog upp att leva hållbart i din vardag har en 
mindre respektive större betydelse? 
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v Är det något vardagligt köp som hållbarhet spelar en större/mindre roll för dig sett ur en 
hållbarhetsaspekt? Utveckla, ”Hur kommer det sig?” (Mat, transport, caféer, andra 
tjänster.)  

Individens syn på hållbarhet i egenskap som turist. 

v Om hållbarhetsaspekten kopplas till de köp som du gör i egenskap som turist. Hur skulle 
skulle du se på ditt egna agerande och val som gjort vid köp inför och under en resa med 
fokus på hållbarhet?  

v Som turismen är utformad idag innebär kan det en negativ påverkan på destinationen 
vilket baseras antingen eller ur ett socio-kulturellt, ekonomiskt eller miljömässigt 
perspektiv. Är det något som du varit medveten om vid tidigare resor, exempelvis den 
senaste resan som du gjorde?  

v Är hållbarhetsaspekten något som du haft i åtanke vid en semesterresa?  
v Är den delen inom turismen som innebär en negativ påverkan något som du har 

reflekterat över vid din semesterresa?  
- JA (Hur har du hanterat detta?) /NEJ (Varför tror du att du inte har reflekterat över 
det?) 
- Är det något annat som tar över?   

v Hur tänkte du kring att ta hänsyn till hållbarhet vid din senaste resa. Tog du någon gång 
hänsyn till hållbarhet? (JA, NEJ? Varför, utveckla)  
- (Logi, transport, aktiviteter, mat/annan konsumtion på destinationen)  

v Var det praktiskt möjligt att handla hållbart under din resa eller vid köpet av resan?  
- Vilka delar av resan gick/ gick inte att agera hållbart? 
- Ja, Utveckla 
- Nej, Varför anser du att det blir svårare att agera hållbart på turistdestinationen? 

Utveckla! 
v Om inte hänsyn till hållbarhet: Skulle du kunna tänka dig att i framtiden konsumera 

hållbara semesterresor? Motivera!  
v Hur upplever du att utbudet av hållbara turism-alternativ ser ut idag? Hur ser du på din 

kunskapsnivå gällande hållbar turism? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 73	

Bilaga 2  
Denna matris visar anteckningar över stödord och sammanfattande över vad respondenterna 
i studien pratade om intervjuerna. Matrisen är uppbyggd efter de begrepp som nyttjats i den 
teoretiska referensramen samt den analysmodell som skapats.  
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