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ABSTRACT 
 
Oliver Tidblad 
 
The aim of this study is to investigate the significance of site for the Umeå 
University students’ environmentally friendly behavior, by studying their 
environmental awareness, social norms and whether they use compensatory 
beliefs at home or during their vacation. 
 
The result of this study shows that the majority of the students are considered 
highly environmentally conscious as they show high awareness about the 
global environmental issues of climate change as well as the negative effects 
of carbon dioxide from transports and the usage of plastic products. Only a 
minority of the students showed a significant value of the usage of 
compensatory beliefs during their vacation, these students also showed a 
lower environmentally issue awareness.  
 
The social norm among the student’s family and friends shows an acceptance 
and usage of plastic products and transports as car in their everyday life and 
flights and plastic products during the holidays. Even though the study 
presents that the students are environmentally conscious, the results also 
presents that they travel on holidays a couple of times per year and doing so 
most frequently with the usage of flights.  
 
Keywords: Kompensatoriska föreställningar, miljömedvetenhet, miljövänlighet, sociala 
normer, student.  
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Centrala begrepp  
 
Hållbar utveckling och Hållbarturism utveckling presenteras först, där 
begreppet hållbart/hållbar utveckling innebär kortfattat att vi alla människor 
ska ha rätt till våra grundläggande behov för överlevnad och leva ett bra liv, 
utan att exploatera att framtida generationerna ska ha samma förutsättningar 
som vi har idag (Hägerhäll, 1988). Hållbarturism utveckling handlar om 
turism som tar beaktning och ansvar för de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga konsekvenser turism medför (UNWTO, 2005).   
 
Kognitiv dissonansteori är en teori som beskriver ett beteende där individer 
förnekar sina handlingar för att dämpa eller bli av med den obehagliga 
känslan av att vi vet att vi gör något fel.  
 
Sociala normer är ett begrepp som beskriver hur människors beteenden 
påverkas av andras i sin omgivning. Detta i form av vad andra gör eller vad 
vi upplever vara accepterat eller förväntas göras av oss i olika situationer.  
 
Kompensatoriska föreställningar är ett begrepp som bygger på idén om att vi 
kompenserar ett beteende vi utfört eller kommer utföra vilket kan anses ha en 
viss form av negativ effekt på oss själva eller i vår omgivning. Detta beteende 
eller tankeföreställningar bygger även på att dämpa känslan av att vi vet att vi 
utför eller utfört någonting dåligt. 
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1. INTRODUKTION 
 

1.1  Bakgrund 
 
Världens befolkning står idag inför en pågående klimatförändring vilken har 
identifierats som det största hotet mot mänskligheten detta århundrade. 
Klimatfrågan bör därmed ses som en av de viktigaste samhällsfrågorna 
(Kaklamanou et al, 2015). Klimatförändringen sker dynamiskt och parallellt 
som en konsekvens av människans utsläpp av växthusgaser. Dessa 
växthusgaser kommer bland annat från vår produktion och konsumtion av 
varor och tjänster som transportmedel, mat och livsmedel (Ruppel et al, 
2013). Växthusgaser är orsaken till temperaturförändring och en negativ 
global uppvärmning (Ruppel et al, 2013). Den globala uppvärmningen skapar 
skiftningar i vårt nuvarande klimat där årstiderna fluktuerar, där det ena året 
kan vara väldigt kallt medans året efter slås det nya globala värmerekord. 
Detta är ogynnsamt eftersom det försämrar naturens ekosystem där djur och 
naturliv skadas, vilka är våra mest grundläggande resurser på jorden för 
överlevnad (Bernes, 2016).  
 
Turistindustrin kan ses som en av världens största och snabbast växande 
näringar (Bohlin & Elbe, 2012) För tillfället genererar turistindustrin cirka 
5% av de globala utsläppen av växthusgaser, varav 40% av dessa kommer 
från flygindustrin (Kantenbacher, et al. 2017). Vårt resande har negativa 
effekter på miljön i form av koldioxidutsläpp från transporter men även 
påfrestningar på naturen i form av slitage och nedskräpning av människan 
(Page & Connel, 2009). Det blir därmed en motsägelsefull negativeffekt där 
turistindustrin är beroende av vårt klimat och miljön eftersom branschen 
livnär sig på samhällen och fysiska platser att resa till (Hindle et al., 2007).  
 
Däremot visar trenden att turismkonsumenter har blivit allt mer 
klimatmedvetna och krävande i transportval, boendeformer samt val av 
destinationer (Page & Connel, 2009). Men trots vetskapen om klimathotet 
samt vilka effekter vårt resande har på miljön ses också en trend i att resandet 
fortsatt ökar. År 2018 gjordes 1,8 billioner internationella resor, en ökning 
med 6% sedan år 2017 (UNWTO, 2019). Enligt Statistiska Centralbyrån 
reste svenskarna 2017 totalt över 23 miljoner utrikesresor och spenderade fler 
nätter på utrikesresorna än inrikesresor (SCB, 2019).  
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Intressenter i form av länders politiker samt organisationer som Förenta 
Nationerna (FN) och Europa Unionen (EU) försöker tillsammans genom 
lagar och riktlinjer minska på utsläppen. Parisavtalet 2015 är ett bra exempel, 
då världens länder tillsammans enades om ett avtal för att minska utsläpp i 
form av växthusgaser och stödja de människors som drabbas av 
klimatförändringarna (Regeringskansliet, 2018). De senaste åren har vi sett 
en positiv riktning av den tekniska utvecklingen där allt fler företag arbetar 
för att reducera sina utsläpp samt ta fram produkter som hjälper individer att 
minska sina utsläpp i vardagen. Många av dessa tekniska innovationer sker 
inom transportbranschen där allt fler fordon går på alternativa bränslen och 
annan energi än fossilbränslen, vilka är en orsak till koldioxidutsläppen 
(Bernes, 2016).  
 
Trots nya innovationer och politiker som gemensamt sätter upp miljömål 
räcker det inte med endast detta för att skapa förändring. För att nya 
innovationer ska nyttjas och politiker/organisationers miljömål ska uppnås 
krävs det en beteendeförändring hos människorna runt om på jorden. Hope et 
al (2018) menar att en stor del av problematiken inte ligger i att nya 
innovationer är ineffektiva eller att miljömålen är dåliga, utan att problemet 
istället är att vi människor också måste förändra vårt beteende för att det 
tillsammans ska skapa en miljövänligare förändring. 
 
Vi är idag mer rörliga och mobila än vad vi historiskt någonsin har varit 
(Holdsworth, et al., 2013). Världen idag är en annan plats än förr med 
förbättrade ekonomiska möjligheter, teknik och resande har lett till att 
samhällena vi lever i har blivit allt mer globaliserade Allt fler människor har 
idag bättre ekonomiska förutsättningar vilket bidrar till att fler har hög 
levnadsstandard med möjlighet att kunna konsumera flera produkter samt 
resa mer (Barr et al, 2010). Fler människor har tillgång till utbildning vilket 
medför att kultur samt språkbarriärerna inte i lika stor utsträckning är ett 
hinder för vårt resande idag jämfört med förr (Suarez-Orozco & Qin-Hillard, 
2004). Det krävs en beteende förändring och förståelse för att vi inte kan 
konsumera och resa i lika stor utsträckning, eftersom vi konsumerar mer än 
vad jorden klarar av (Barnes, 2016). Däremot måste människor vara villiga 
att förändra sitt beteende och här ligger en stor del av problematiken, 
eftersom det innebär att vi måste genomgå en beteendeförändring vilket kan 
upplevas som en stor uppoffring (Hope et al, 2018). De 
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beteendeförändringarna vilka krävs för att nå ett mer hållbart tillstånd mellan 
människa och miljön innebär att konsumtionen av produkter och tjänster vi 
tar för givet idag måste minska eller produceras annorlunda (Bernes, 2016). 
Ändrar vi vårt beteende kommer det få positiva effekter på miljön, däremot 
blir effekterna svåra att se till en början och blir därmed för många 
svårpåtaglig (Barr et al, 2010). 
 
Tidigare studier har visat att trots att vi blir allt mer klimatmedvetna och 
bättre i vår vardag på att minska på våra koldioxidutsläpp, ser vi fortfarande 
tendenser att vi reser allt mer samt där vårt miljöbeteende och hållbart 
tänkande rumsligt skiljer sig åt beroende på kontexten utlandssemestern 
kontra hemma (Whitmarsh et al, 2018, Barr, et al., 2010). 
 

1.2  Problemformulering 
 
Tidigare forskning av Barr et al (2010), Juvan & Dolnicar, (2014) m.fl. har 
visat att människor har lättare för att agera miljövänligt i deras vardag där de 
själva samverkar och lever efter etablerade rutiner, där en klimatförändring 
får synligare konsekvenser. Däremot när det kommer till utlandssemestrar har 
det visat sig att beteenden blir mindre hållbara och människornas kunskap 
och miljömedvetenhet hamnar i skymundan. Miljömedvetenhet samt 
konsekvenstänk har visat sig dämpas när vi är på semester (Barr et al, 2010).  
 
En kvalitativ studie av Juvan & Dolnicar (2014) fick flera svar som visar att 
när människor är på semester vill de ”slappna av” och slippa tänka på sina 
utsläpp samt ha klimatångest eftersom de vanligtvis i vardagen tänker på 
miljön och sina koldioxidutsläpp. Oftast är vi medvetna om att resande har en 
negativ effekt på miljön, men däremot ursäktar majoriteten gärna sitt 
beteende genom att skylla på diverse saker likt exemplet ovan. Detta pekar på 
kognitiv dissonansteori, vilket innebär att vi förnekar våra handlingar för att 
bli av med en obehaglig känsla av att vi vet att vi gör fel (Juvan & Dolnicar, 
2014).  
 
Ett fåtal studier i bl.a. Storbritannien (Kaklamanou, 2015 & Hope et al, 2018) 
har försökt att undersöka närmare ifall individer kompenserar sina negativa 
beteenden mot miljön genom att agera miljövänligt på andra vis och därmed 
intalar sig att det negativa beteendet är mer okej. Genom att agera 
kompensatoriskt menar Hope m.fl. 2018 att individer försöker dämpa 
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obehagskänslan och skuldkänslan då en kompenserar sitt negativa beteende 
med något positivt. Detta har redovisats ske framförallt hemma där vi 
reducerar våra utsläpp för att med gott samvete kunna exempelvis ta flyget på 
utlandssemestern (Barr et al, 2010). Hope et al (2018) påpekade i deras studie 
att turister ses idag vara allt mer klimat- och miljömedvetna än vad turister 
tidigare har varit, och där vi inte medvetet vill skada miljön. Däremot skiljer 
sig våra prioriteringar på semestern mot hemma där det har visat sig att 
individer vanligtvis släpper på tyglarna på semestern och inte anstränger sig 
för att agera lika miljövänligt på semestern (Hope et al, 2018). Juvan & 
Dolnicar (2014) menar att beroende på platsen hemma kontra semestern så 
förändras individers beteende trots att de är miljömedvetna. De menar att när 
människor är turister på en utlandssemester går de in i en roll vilket inte 
motsvarar en lika ansvarstaganderoll gentemot miljön de har hemma i sin 
vardag (Juvan & Dolnicar, 2014).  
 
Det är viktigt att studera människors föreställningar och miljöbeteenden 
gentemot miljön i olika sammanhang och kontexter för att få en uppfattning 
om varför människor inte alltid agerar hållbart trots medvetenhet kring 
klimathotet (Hope et al, 2018). Turistnäringen växer allt mer och anses vara 
en av världens största näringar men det medför konsekvenser b.la för miljön 
(Bohlin & Elbe, 2012). Det kräver därför att intressenter skapar strategier och 
likt informationsspridning samt ställer mer krav på konsumenterna för att 
styra näringen i en positivare riktning i relation till miljön. Denna fråga är av 
högsta samhällsrelevans eftersom att konsumtionen av produkter och tjänster 
inte är hållbar för klimatet, där världens befolknings konsumerar mer än vad 
jordens resurser klarar av (Barnes, 2016). 
 
Genom att få en bättre förståelse för hur människors beteenden skiljer sig på 
utlandssemestern kontra hemma öppnar det upp möjligheter för beslutsfattare 
att succesivt leda turismnäringen och turister till att skapa ett lika hållbart 
beteende hemma såväl som under utlandssemestern (Barr et al, 2010). 

1.3  Syfte & frågeställningar 
 
Den här studien syftar till att belysa platsens betydelse för miljövänliga 
beteenden genom att studera miljömedvetenhet och kompensatoriska 
föreställningar men även sociala normer och miljöbeteenden. Detta för att 
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jämföra om det finns en skillnad i miljöbeteenden hemma såväl som på 
utlandssemestern. Studien genomförs bland studenter vid Umeå universitet. 
 
De frågeställningar som kommer att besvaras är: 
 

I. Hur ser studenternas rutiner ut angående källsortering samt val av 
transport i vardagen och under utlandssemestern? 

II. Vilka sociala normer finns för val av transport samt användningen 
av plast i vardagen såväl som på semestern? 

III. I vilken utsträckning är studenterna miljömedvetna och uppvisar de 
kompensatoriska föreställningar? 

IV. Vilken betydelse har miljömedvetenhet för kompensatoriska 
föreställningar? 

 
 
 

2. TEORIER, BEGREPP OCH TIDIGARE STUDIER  
  
I detta avsnitt av studien presenteras teorier, begrepp och tidigare studier 
vilka används för att ge en teoretisk bakgrund samt ger en inblick i vilken 
teoribildning studien bidrar till. Användningen av begreppen samt teorierna 
har även en central roll och är återkommande genom hela studien. Studien 
har även en utgångspunkt med fokus på transporter och plastanvändning, 
eftersom transporterna släpper ut stor mängd av växthusgaser och 
användning av plast är en central miljöfråga ur slitage och 
nedskräpningsperspektiv. Miljöfrågor är ett mycket brett område och genom 
att fokusera på beteende samt relationen till transporter och plast avgränsas 
studien för att inte fördjupa sig inom flera av de områden miljöfrågan 
behandlar. Avslutningsvis kommer det en genomgång av tidigare studier och 
deras resultat relaterat till ämnet miljömedvetenhet, sociala normer och 
kompensatoriska föreställningar.  
  
 

2.1  Hållbar utveckling & Hållbarturism utveckling 
 
Begreppet hållbarhet och hållbarutveckling är väldigt brett och finns flera 
olika definitioner och subkategorier. En definition är att hållbarhet och en 
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hållbar utveckling utgår från att kunna tillgodose och tillfredsställa allas 
grundläggande behov för att kunna tillfredsställa allas önskningar om ett 
bättre liv utan att riskera att framtida generationer inte ska få samma 
förutsättningar. Men att tillgodose och tillfredsställa allas önskningar är 
varken möjligt eller hållbart om önskningarna eftersträvar västvärldens 
konsumtionsnivåer (Hägerhäll, 1988). Hållbarturismutveckling är en 
subkategori av hållbar utveckling och turism (Hall, 2008). 
Hållbarturismutveckling definieras som "Tourism that takes full account of 
its current and future economic, social and environmental impacts, 
addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host 
communities" (UNWTO, 2005). 
 
Medans hållbar utveckling refererar till en storskalig nivå där all interaktion 
mellan människor och jordens naturresurser inkluderas handlar hållbar 
turismutveckling om hållbarhetsfrågor i turistindustrin, i form av sociala, 
ekonomiska samt miljömässiga effekterna av turism. Intresset för att studera 
hållbarutveckling handlar till stor del om förändringar, för att förstå hur ett 
tillståndförändrats i en riktning positivt eller negativ riktning för människan 
och miljön (Hall, 2008).  
 
Turism är på många sätt positivt och önskvärt för många platser men medför 
dessvärre även negativa konsekvenser på fysiska platser och lämnar avtryck i 
form av ekonomiska, ekologiska och sociala/kulturella på destinationerna 
som besöks (Bohlin & Elbe, 2011). För att lyckas uppnå en 
hållbarturismutveckling krävs det planering, kunskap samt samarbete från 
både offentliga samt privata sektorn. Bohlin och Elbe sammanfattar 
hållbarturismutveckling och utmaningen för planerare som - ” för 
desinationsutvecklare gäller ett helhetsperspektiv, att skapa en balans mellan 
att tillgodose resenärers och besökares behov och önskningar, god kvalitet 
på miljön för natur och människor och en välmående turistnäring” (Bohlin 
& Elbe, 2011, pp. 78).  
 
Miljömedvetenhet är ett återkommande centralt begrepp genom hela studien. 
Begreppet är komplext och svårdefinierat och har försökt definieras av flera 
olika forskare. Stern (2000) menar att miljömedvetenhet innebär att individer 
är medvetna om de problem som människan medför på miljön samt är 
uppdaterade om det pågående miljöförändringar som sker. Miljömedvetenhet 
innebär även att överväga den potentiella miljöpåverkan av ett agerande 
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innan man genomför det. Det har också visat sig i flera fall att miljömedvetna 
individer agerar i större utsträckning även mer miljövänligt mot miljön 
(Bamberg & Rees, 2015).    
 
Att studera miljöfrågor samt klimathotet kan göras på flera olika sätt 
eftersom det är brett ämne med ett flertal olika utgångspunkter samt genrer 
att rikta in sig på. Tidigare forskning inom turism och dess negativa påverkan 
på miljön har till stor del handlat om transporternas påverkan (Barr et al, 
2010). Turister nyttjar olika transportmedel under semestern först till, sedan 
på plats och sist hem från destinationen. Men med mer kunskap och 
utbildning är allt fler medvetna idag om miljöproblemen samt 
konsekvenserna av vårt resande samt konsumtionens negativa påverkan på 
miljön (Bohlin & Elbe, 2011). Trots det ser vi en trend att individer reser allt 
mer, vilket har bidragit till att allt fler forskare inom turismfrågor har 
fokuserat allt mer resmönster och beteenden samt vilka faktorer som ligger 
bakom det (Barr et al, 2010).  
 
Juvan & Dolnicar (2014) har genomfört studier där de har undersökt i vilken 
utsträckning individer är medvetna om klimatfrågor och ifall det finns en 
korrelation med att individer som är mer insatta i miljön väljer att resa på ett 
sätt som är mindre skadligt för klimatet. I en av deras kvalitativa studier 
fokuserade forskarna på individer som är aktiva inom miljöfrågor samt aktivt 
i sin vardag agerar för att minimera sin miljöpåverkan. I deras undersökning 
visade det sig att individerna var väl medvetna om att turism och resande har 
en negativ effekt på miljön. Trots det visade det sig att majoriteten av de 
intervjuade årligen reste på utlandssemestrar med transportmedel som släpper 
ut koldioxid. De miljömedvetna individerna visar därmed upp helt olika 
beteenden, ett när de är hemma och ett på semestern. De flesta av individerna 
var medvetna om att deras resande har en negativ påverkan på miljön men 
kom med bortförklaringar och kompensatoriska ursäkter för deras beteenden.  
 

2.1.1 Kognitiv dissonansteori 
 
Kognitiv dissonansteori är kortfattat en teori som beskriver hur individer 
förnekar sina handlingar för att bli av med en obehaglig psykologisk känsla 
av att vi vet att vi gör fel (Festinger, 1957). Teorin kan användas för att 
förklara hur människor resonerar när det finns en avvikelse mellan beteenden 
och en övertygelse om de har en stark miljömedvetenhet. Känslan uppstår när 
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det finns en inkonsekvens mellan våra attityder, värderingar, åsikter och 
kunskap om vad vi tror vi bör göra men sedan agerar på ett annat sett vilket 
skapar känslor som ånger eller tvivel (Juvan & Dolnicar, 2014). Därmed 
anstränger man sig för att bli av med känslan genom att byta till ett beteende 
av att försöka undan fly dessa tankar genom att intala sig själv något positivt 
eller göra någonting annat för att slippa känslan. Festinger menar att känslan 
dissonans upplevs som ett behov, driv eller spänning vilket leder till en 
handling att dämpa känslan. Känslan dissonans kan därför förklaras genom 
hunger vilket dämpas genom att äta, medans med dissonans använder en 
individ ursäkter och bortförklaringar för att undvika obehagliga känslan av att 
göra ”fel” (Festinger, 1957). Teorin har använts i tidigare studier kring 
hållbarutveckling samt hållbarturismutveckling där teorin klargjort att 
individer agerar på ett sätt som det vet egentligen är skadligt för miljön, men 
intalar sig saker för att slippa konsekvensen av att de gör något negativt 
påfrestande för miljön.   
 

2.1.2 Kompensatoriska föreställningar 
 
Kompensatoriska föreställningar är ett beteendebegrepp vilket beskriver en 
process där ett beteende leder till annat för att kompensera det andra 
beteendet man redan utfört. Begreppet bygger på idén om kognitiv 
dissonansteorin och förklaras genom en form av agerande för att bli av med 
den obehagliga känslan av att vi gör fel (Kaklamanou et al, 2015). Begreppet 
bygger på idén av att positiva handlingar och utföranden av ett miljövänligt 
beteende (ex källsortera eller nyttja miljövänligenergi) kompenserar för ett 
annat miljöskadligt beteende (ex köra bil eller flyga). Kompensatoriska 
föreställningar kan användas för att förklara ett beteende individer använder 
sig av för att minska sina skuldkänslor av handlingar som det vet att de gör 
fel (Kaklamanou et al, 2015). Skuldkänslan och kompensationsbeteendet kan 
även uppstå när individer har genomför handlingar som är skadligt för miljön 
och därmed efteråt kompenserar sitt beteende genom att genomföra andra 
handlingar på ett sätt som är mer hållbar för miljön (Hope et al, 2018). 
Anledningen till att det här kompensationsbeteendet genomförs är p.g.a. den 
psykologiska konflikten som uppstår när individer som anser sig själva vara 
miljövänliga genomför skadliga beteenden mot miljön. Det här kan därför 
aktivera ett behov att vilja gottgöra sitt dåliga beteende genom att agera 
miljövänligt för att behålla sin image om att vara miljömedveten (Hope et al, 
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2018). Inom området hälsa har det gjort en större omfattning av forskning 
kring kompensatoriska föreställningar vars resultat har visat sig stämma 
överens med hur många individer i dagens samhälle beter sig i sin vardag. 
Att exempelvis ohälsosamma beteenden kompenseras med att sedan agera 
mer hälsosamt ex ”jag kan äta den här kakan nu eftersom jag ska träna ikväll” 
(Knäuper et al, 2004).    
 
 

2.1.3 Sociala normer 
 
Sociala normer har en lång historia inom socialpsykologin och har använts av 
flertalet forskare för att förstå och beskriva hur människors beteenden 
påverkas av andra. Sociala normer är situationsanpassade och anses ha 
väsentlig inverkan på människors beteenden (Cialdini et al, 1990). Begreppet 
norm har olika betydelser och det är viktigt att förstå skillnaden eftersom det 
finns olika bakomliggande motiv till det normativa beteende en människa 
utför i olika situationer. Det första och troligtvis mest förekommande 
begreppet som refereras till är när man talar om det normativa beteenden är 
deskriptiv norm. Deskriptiv norm pekar på hur majoriteten av de andra 
människor i omgivningen agerar och beter sig (”det normala”), vilket har en 
tendens att smitta av sig på andra människor. Cialdini et al 1990 beskriver det 
som att –” if everyone is doing it, it must be a sensible thing to do”. 
Människor vill passa in i sin omgivning och därmed gör vad de andra 
människor gör eftersom det anses vara ”det vanliga, normala” och 
accepterade i samhället (pp. 1015). Sociala normer kan även förmedlas i ett 
sammanhang där beteenden påverkas av vad du förväntas utföra, dvs efter ett 
moraliskt godkänt- eller icke godkänt beteende, detta kallas för injunktiv 
norm. Det som anses vara godkänt är vanligtvis det som sedan blir handling. 
Tidigare forskning har visat på att båda dessa normer motiverar människor 
till handling eftersom människor tenderar att göra vad som anses vara 
populärt och socialt godkänt i sin omgivning (Cialdini, 2003). Deskriptiv och 
injunktiv norm beskriver tillsammans de två olika sätt som sociala normer 
förmedlas och tar form i olika situationer av människor i samhällen. Genom 
att bete sig likt vad andra gör i sin omgivning eller bete sig efter vad man tror 
sig förväntas göra av omgivningen kring sig.   
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2.2  Tidigare studier  
 
Tidigare forskning om miljöbeteenden i samband med miljön har visat att 
anpassningar för miljön har blivit allt mer vanligt i vardag. En del av 
anpassningen kan ske genom en såkallad ”positive spillover effect” vilket 
innebär att ett hållbart beteende och kan influera eller smitta av sig till andra 
beteenden (Hope et al, 2018). Exempelvis kan detta vara att en individ som 
började använda sig av miljövänligenergi leder till att individen också börjar 
använda bilen i mindre utsträckning. En positiv spillover kan även vara att 
arbetsplatser har börjat med källsortering vilket har lett till dess anställda har 
börjat källsortera hemma. Detta kan förklaras med en påverkan deskriptiva 
normer i samhället där individer blir influerade och tar efter vad andra 
individer i sin omgivning gör (Hope et al, 2018). Däremot finns det även en 
baksida på myntet som kallas”negative spillover/rebound”. Det är en mer av 
ett oroväckande trend som innebär att individer som börjat använda sig av 
innovativa lösningar för att reducera utsläppen såsom miljövänlig 
hushållsenergi eller användningen av en hybridbil istället har lett till att 
individen har börjat använda sig av tjänsterna mer än innan (Hope et al, 
2018). Dessa spillover effekter har undersökts närmare genom att se ifall de 
används som en kompensatorisk föreställning i miljösammanhang, där 
individer föreställer sig att ett beteende kan kompensera för ett annat. Eller så 
har det lett till att individen kompenserar användningen av miljövänliga 
färdmedel genom att spendera ekonomiska besparingar på andra energi-
ineffektiva sätt genom att exempelvis flyga på semestern (Kaklamanou et al, 
2015). 
 
Tidigare forskning likt denna studie har forskare undersökt hur 
kompensatoriska föreställningar kan påverka resemotiv och miljöbeteenden i 
vardagen. Kaklamanou et al (2015) har bland annat genomfört en studie för 
att undersöka huruvida kompensatoriska föreställningar kan ligga till grund 
till varför individer inte alltid agerar utifrån sitt bästa för att minska sin 
miljöpåverkan. Studien som genomförts är en kvantitativ studie där de 
skickade ut enkäter via mail till respondenter i alla åldrar boende i 
Storbritannien. Frågorna var uppdelade och tog delvis fram mått på 
individernas miljömedvetenhet och därefter testade kompensatoriska 
föreställningar genom att ställa ett flertal olika kompensatoriska frågor i 
vardagen, där svarsalternativen var ”håller med, neutral och håller inte med”. 
Resultatet visade att deltagarna generellt uppvisade svaga kompensatoriska 



 17 

föreställningar och att människor med en högre miljömedvetenhet uppvisade 
mindre stöd för kompensatoriska föreställningar. Kaklamanou et al (2015) 
betonade att skälet till det kan vara att människor ibland förskönar sitt 
beteende och svarar det som är mer accepterat och vad de tror borde svaras. 
Eftersom respondenterna accepterade att de tror på kompensatoriska 
föreställningar så finns det olika skäl att tro att studien hade kunnat få 
starkare stöd för kompensatoriska frågeställningar om frågorna ställts 
annorlunda. Måttet på miljömedvetenhet var även högt i studien, vilken 
forskarna även menade kan vara ett skäl till att flertalet inte uppvisade tydliga 
kompensatoriska föreställningar.  
 
Därefter gjordes ytterligare en studie av Barr et al (2010) kvalitativ studie för 
att vidare studera kompensatoriska föreställningar Genom att ta del av 
Kaklamanou et al (2015) studie har de vidare utvecklat samt undersökt 
kompensatoriska föreställningar som den mekanismen för det ”omedvetna” 
miljöskadliga beteendet. Studien genomfördes med hjälp av fokusgrupper 
med individer från Storbritannien i olika åldrar där de genomförde 
diskussionsövningar och mätningar angående deras miljövänlighet samt syn 
på kompensatoriska föreställningar i relation till miljön. 
 
Studien visade att deras respondenterna accepterade begreppet 
kompensatoriska föreställningar då individer ses beskriva samt delvis 
använda sig av kompensatoriska beteenden. Däremot när det kom till 
enskilda uttalanden om kompensatoriska föreställningar i grupp var svaren 
relativt allt mer svaga. I Hope et al (2018) studie beskrivs en skillnad i 
huruvida individer använder kompensatoriska föreställningar och beteenden 
mot sin hälsa och miljön. Vanligtvis när det kommer till kompensatoriska 
föreställningar angående hälsan så gör individer oftast det negativa beteendet 
först för att sedan kompensera det senare med ett positivt beteende. Däremot 
när det kom kompensatoriska beteenden i miljöskadliga handlingar anser 
Hope et al (2018) att det skadliga eller negativa beteendet mot miljön ofta 
genomförs i efterhand. En orsak till det kan vara att individer har svårare att 
planera ett miljöskadligt beteende i förhand. Därmed känns det mer naturligt 
att istället kunna reflektera över sitt negativa beteende till en positiv handling 
vilket annars vanligtvis sker i vardagen (Hope et al, 2018). Vidare menar 
Hope et al att en anledning till att kompensatoriska föreställningar fick låg 
acceptans och användning av respondenterna i deras studie kan vara att de 
intervjuade hade en starkare grön identitet. Detta tror Hope et al (2018) kan 
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ha begränsat resultatet och deras studie eftersom utfallet hade kunnat se 
annorlunda ut med mindre miljömedvetna respondenter. De menar även att 
denna studie var ett komplement till Kaklamanou et al., (2015) och där fler 
studier behöver göras inom kompensatoriska föreställningar.  
 

3. METOD 
 

3.1  Val av forskningsmetod 
 
Forskningsmetoden jag använt mig av för insamling av data i denna studie är 
kvantitativforsknings metod där insamlingen av data skett genom en 
webenkät. Denna forskningsmetod lämpar sig bra då den passar min 
frågeställning samt skapar möjlighet att få in en stor volym av svar 
genomföra en enkätundersökning. Kvalitativ forskning är en passande metod 
när syftet är få en djupare förståelse inom ett ämne. Däremot är metoden mer 
tidskrävande, kostsamt och mer komplicerad då det kommer till att få en stor 
volym av respondenter och var därför inte en passande metod för mig med 
begränsad tid och budget. Kvantitativforskning använder sig av data vilket är 
information eller fakta och ofta framkommer i siffror vilket tas fram genom 
forskningsstrategier som experiment, registerdata och enkätundersökningar. 
Därefter använder forskare sig av olika forskningsmetoder för att ta fram data 
genom ex. observation eller frågeformulär. Den insamlade data kan 
exempelvis omvandlas till statistiskdokument och analyseras för att visa 
belägg, förstå samband, förbindelser samt se hur olika data är fördelade 
(Denscombe, 2012).  
 
Frågeformulär kan skapas och genomförs på olika sätt och variera sig 
beroende på vilken typ av studie och dess syfte med undersökningen är. 
Gemensamt med frågeformulär och enkäter är att de bör vara välutformade så 
att de svarande smidigt ska kunna förstå och följa med i frågeformulärets 
syfte och frågor. Syftet av att samla in information i form av data vilket sedan 
kan analyseras och utvärderas (Denscombe, 2012. Enkätundersökningar via 
internet är lämpliga när det finns en tidspress samt budgetbegränsningar, då 
det är både tidseffektvit samt billigt både vad gäller datainsamling samt 
sammanställning av data genom webenkäter. Däremot kan det vara invecklat 
genom webbaserade enkäter att nå ut till alla målgrupper samt ett specifikt 
urval, då det kräver att respondenterna bör vara tillräckligt tekniskt kunniga 
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för att svara webbenkäter (Denscombe, 2012). Eftersom mitt urval är 
studerande på universitetet behöver detta inte vara ett problem då 
datakunnighet idag ses numera som en självklarhet på universitetsnivå. 
 
Enkätundersökningen har skapats genom ett företag och hemsida som heter 
EasyQuest vilket är en hemsida skapad för privatpersoner och företag att 
enkelt kunna skapa en webenkät. EasyQuest ser till att det ska vara 
användarvänligt i skapandet av en webenkät men även för deltagarna att 
svara på enkätundersökningarna. Företaget erbjuder även olika typer av 
tjänster i utformning samt skapandet av webenkäter samt ser de till att 
undersökningarna är anonyma samt säkra där kommunikationen är krypterad 
med HTTPS/SSL. Att göra en enkätundersökning genom EasyQuest var 
gratis och gav även möjlighet att exportera data för att kunna vidare arbetas i 
Microsoft Excel samt SPSS (EasyQuest, 2019).  
 
Något jag behövt ta i beaktning är längden samt utformningen på 
webenkäten. Denscombe (2012) menar att ett effektivt sätt att avskräcka 
människor från att genomföra enkätundersökningar är genom att skapa 
alldeles för långa samt invecklade enkätundersökningar. För att få högre 
svarsfrekvens bör frågeformulär innehålla enkla men tydliga frågor, där varje 
fråga ska vara tillräckligt uttänkta för att hålla enkäten så kort och koncist 
som möjligt. Därmed försäkrar man sig att de frågor som ställs är absolut 
nödvändiga samt väsentliga och man har sett till att inte göra en onödigt lång 
enkätundersökning (Denscombe, 2012). Detta har varit en utmaning i 
utformningen av enkätundersökningen eftersom att flera ämnesområden 
skulle besvaras i webenkäten. Enkätundersökningen innehöll 19 
huvudfrågorfrågor, varav i majoriteten av frågorna innehöll det 
flervalsalternativ med i kryssningsfrågor. Detta medgav att de deltagande 
respondenterna i slutändan angav totalt 52 svar genom de 19 huvudfrågorna. 
 
Angreppssättet för studien har utgått från en deduktiv forskningsansats, vilket 
innebär att idén om forskningsprojektet startade efter att ha tagit del av ett par 
vetenskapliga artiklar inom ämnesområde. Det innebär att jag haft en 
subjektiv utgångspunkt då jag startade idén om forskningsprojektet 
(Söderbom & Ulvenblan, 2016). Eftersom jag hade redan en föreställning om 
hur resultatets utfall skulle kunna se ut i början av undersökningsprocessen.  
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3.1.1 Urval och val av respondenter 
 

Tidigare studier angående kompensatoriska föreställningar samt 
turismrelaterade miljöbeteenden har inriktat sig på ett bredare urval utan 
specifik åldersgrupp och där majoriteten av studierna har gjorts i 
Storbritannien, USA samt Australien. Eftersom att kompensatoriska 
föreställningar är ett relativt outforskat område har tidigare forskning 
hänvisat till att vidare studera begreppet. Denna studie särskiljer sig både 
geografiskt genom att fokusera på den svenska kontexten samt inriktar sig på 
en yngre målgrupp, studenter.  
 
Urvalet i studien är studerande på Umeå Universitet och har nåtts genom ett 
snöbollsurval. Begreppet syftar på en så kallad ”snöbollseffekt” där en person 
delar vidare till nästa och detta leder då till en process vilken då 
svarsfrekvensen växer som en snöboll. Denna teknik är en effektiv metod för 
att få ett relativt stort urval och är lämplig i småskaligare forskningsprojekt 
(Söderbom & Ulveblad, 2016). Denna metod har lett till att 74 studenter 
svarade på enkätundersökning i denna studie. Jag ansåg även att 
snöbollsurvalet var ett passande sätt att nå ut till respondenter eftersom det 
minimerar risken att enkätundersökningen sprider sig till personer som inte är 
studenter. Däremot finns det givetvis en risk att individer vilka inte studerar 
på Umeå Universitet svarar ändå. Därför gjordes det en obligatorisk 
kontrollfråga i inledningen av enkätundersökningen för att se om 
respondenten var studerande på Umeå Universitet eller ej. Det minimerar 
risken ytterligare att få in svar av icke studerande individer, eftersom ifall en 
individ hade svarat att de inte var studerande på Umeå Universitetet kan den 
respondentens svar spåras och tas bort från undersökningen. Studenterna har 
kontaktats genom sms, E-mail samt genom applikationen Messenger vilket är 
kopplat till Facebook för att skicka meddelanden till sina vänner. Vad som är 
problematiskt med denna urvalsmetod är att urvalet inte blir ett slumpmässigt 
urval eftersom jag har personlig relation till flera av studenterna. Studiens 
resultat kan därmed inte generalisera alla andra studenterna på Umeå 
Universitet. Däremot kan studien ses som en pilotstudie och ge användas som 
inspiration till framtida studier angående kompensatoriska föreställningar 
bland svenskar.   
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3.1.2 Enkätfrågor 

 
Frågeformuläret var indelat efter fem olika teman Bakgrundsfrågor,  
Resvanor/källsorteringsrutiner, Sociala normer, Kompensatoriska 
föreställningar samt Miljömedvetenhet. Majoriteten av frågornas svarsskalor 
var på en ordinalskalenivå vilket innebar att dela in svaren i specifika 
kategorier eller sifferskalor, ofta rangordnade som i mitt fall på en  
femgradigskala (1–5) (Denscombe, 2012).  
 
Svarsalternativen har sedan kodats till en numerisk sifferskala på 1–5 i SPSS 
för att kunna göra uträckningar samt analyser i statistikprogrammet b.la annat 
få fram ett medelvärde på vad studenterna i snitt har svarat. Siffran anger 
därmed vart studenterna ungefärligt står i svar till varje angiven fråga. Detta 
har gjorts för samtliga svar från enkätundersökningen på alla olika frågor om 
Sociala normer, Miljömedvetenhet & Kompensatoriska föreställningar 
 
I mitt fall använde jag mig i majoriteten av frågorna av femgradig 
ordinalskala se nedan.  
 

Figur 1. Exempel på Likertskala på Ordinalskalenivån i enkätundersökningen 

Likertskala används ofta för att mäta attityder. Genom att använda mig av 
dessa skalor figur 1 illustrerar fick jag därmed ett mått på vilket 
ställningstagande de deltagande ansåg i frågor angående olika påståenden 
angående kompensatoriska föreställningar samt miljömedvetenhetsfrågor. 
 
Bakgrundsfrågor & Resvanor/källsorteringsfrågor: I Bilaga 1 finns det en 
länk till webenkätundersökningen, länken är av original och är den som de 
deltagande tagit del av. Inledningsvis i enkätundersökningen ställdes 
bakgrundsfrågor för att få en förståelse kring fördelningen av kön, 
åldersfördelning, bilägande i hushållet samt en kontrollfråga om de studerade 
vid Umeå Universitet. Därefter ställdes det frågor angående beteenden på 
semestern och i vardagen, där de fick ange ett snitt på hur ofta de reser 



 22 

utomlands samt vart de oftast brukar resa. I det här avsnittet av enkäten fick 
de svara på en femgradigskala (Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta & Alltid) i vilken 
utsträckning de källsorterar olika avfall samt nyttjar olika typer av 
transportfordon hemma samt under semestern. 
 
Sociala normer: Enkätundersökningen innehöll åtta frågor angående sociala 
normer och delades in i två kategorier Injunktiv norm och Deskriptiv norm 
med fyra frågor i varje kategori. I enkätundersökningen är däremot frågorna 
inte uppdelade i kategoriernas namn utan namngavs efter Hur ofta gör din  
närmsta famillj/vänner i nedanstående val samt Vad anser din närmsta 
familj/vänner om vad du gör i nedanstående val. Svaren angavs på en 
femgradig skala från 1-5. (Helt oacceptabelt, Delvis oacceptabelt, Varken, 
Delvis acceptabelt & Alltid acceptabelt).  
 
De fyra frågorna i enkäten angående deskriptiv samt injunktiv norm löd  

• Fråga 1: Tar flyg på semesterresor utomlands? 
• Fråga 2: Reser med bil i vardagen? 
• Fråga 3: Använder plastprodukter (t ex plastflaskor, plastpåsar) i 

vardagen? 
• Fråga 4: Använder plastprodukter (t ex plastflaskor, plastpåsar) på 

semester?  
 
 
Miljömedvetenhet: Mättes med hjälp av fem frågor på en femgradig skala 
från 1-5 med svarsalternativen (Instämmer inte alls, Instämmer till liten del, 
Neutral, Instämmer till stor del & Instämmer helt och hållet). I fråga 2 fick 
jag vända på numreringen av 1–5 svarsalternativen i SPSS för framtagningen 
av resultatet och samlingsmåttet för analysen, då frågan annars blir felvänd i 
motsvarighet till de andra frågorna.  
 

• Fråga 1: ”jag känner mig orolig när jag tänker på hur 
klimatförändringar kommer att påverka framtida generationer” 

• Fråga 2: ”Beskrivningen av de negativa konsekvenserna av 
klimatförändringarna är kraftigt överdrivna” 

• Fråga 3: ”Klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot naturliv och 
mänskligheten” 

• Fråga 4: ”Nedskräpning av plast i naturen är ett allvarligt problem”  
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• Fråga 5: ”Jag blir upprörd när jag ser nedskräpning (ex. plast) i 
naturen” 

 
Medelvärdet på svaren i de fem frågorna kombinerades sedan ihop till ett 
mått Miljömedvetenhet som uppvisade god reliabilitet med ett Cronbach’s 
Alpha-värde på 72,5. Värdet talar om hur väl frågorna mäter samma begrepp. 
Ett högre värde visar att en person svarat på liknande sätt på de frågor som 
ingår i måttet. Är värdet över 0,7 är det en indikation på att måttet visar en 
god reliabilitet. 
 
Likt ett samlingsmått på miljömedvetenhet gjorde jag även ett samlingsmått 
på kompensatoriska föreställningar. I enkätundersökningen ställs det nio 
frågor kring kompensatoriska föreställningar vilka är indelade i tre olika 
kategorier med tre frågor i varje kategori. De tre kategorierna var 
Vardagsbeteenden, Vardags- och semesterbeteenden samt 
semesterbeteenden. Även dessa svar var i en femgradig skala se figur 1. 
Medelvärdena på svaren på de nio olika frågor kombinerades också ihop till 
ett samlingsmått på Kompensatoriska föreställningar vilket även uppvisade 
god reliabilitet a = 79,9.  
  
 

3.1.3 Analys  
 
De två framtagna måtten Kompensatoriska föreställningar samt 
miljömedvetenhet analyserades i ett bivariate korrelationsanalys för att 
undersöka ifall det finns ett signifikant samband eller samvariation mellan 
miljömedvetenhet samt användning av kompensatoriska föreställningar. 
Standardavvikelsen (SD) som framkommer i flera av tabellerna är ett 
statistiskt mått på hur mycket värdena för urvalet avviker från medelvärdet. 
Värdet anger därmed variansen och spridningen runt medelvärdet, desto 
mindre värde på SD ju mer koncentrerad är svaren. Däremot höga värden på 
SD betyder svaren är spridda mer spridda och avviker sig mer från 
medelvärdet (Djurfeldt et al, 2012). 
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3.2 Avgränsningar  
 
Då denna studie är i form av en kandidatuppsatts så har tiden varit en 
avgörande faktor för huruvida tillvägagångsättet för studien har genomförts. 
Studien har en tidsbegränsning på 10 veckor vilket har haft en betydande roll 
för studiens resultat. Jag har använt mig av de kanaler jag haft tillgång till för 
att på elva dagar hinna få in så många svar som möjligt. Tidspressen har lett 
till en oförmåga att hinna nå ut till flera studenter, hade det funnits mer tid 
hade exempelvis webenkätundersökningen fått ligga ute längre för fler svar. 
Genom att få in fler svar hade det bidragit till ett större stickprov och därmed 
hade hjälpt att statistiskt säkerställa konfidensnivån och validitet av studien. 
Med större urval kan forskaren vara säkrare att resultatet inte blir snedvridet 
(Denscombe, 2012).  
 
Det hade även varit av intresse att använda sig av ett par djupintervjuer för att 
komplettera enkätundersökningen för att få en ännu mer djupgående 
förståelse om studenternas miljöbeteenden. Denscombe (2012) menar att en 
metodkombination av både kvalitativ- och kvantitativforskningsmetod bidrar 
till en bredare samt mer djupgående tillvägagångsätt för sin studie kan ge en 
fullständigare bild och träffsäkerhet om det studerade ämnet. Eftersom tiden 
återigen haft en avgörande roll var det i mitt fall inte möjligt att genomföra en 
kombinerad studie.  
 
Det är viktigt att skapa en förståelse för vilka sitt urval består, då urvalet kan 
spela en avgörande roll i utfallet av resultatet (Denscombe, 2012) Urvalet i 
denna studie är studenter och blir därmed en specifik grupp av människor. 
Studenters rutiner skiljer sig till skillnad från de förvärvsarbetande i form av 
inkomster och vardagsrutiner vilket kan ha en effekt på deras beteenden. 
Studenter som studerar på heltid förväntas lägga cirka 40 timmar i veckan på 
studier, vilket motsvarar en heltidstjänst (Umeå Universitet, 2019). Enligt 
CSN (2019) är det vanligt förekommande att studenter tar studielån under sin 
studietid, och vid heltidsstudier sker det en utbetalning på cirka en 10 000kr i 
månaden. Medellönen i Sverige ligger på 33 000 kr i månaden före skatt, 
dock skiljer sig genomsnittslönerna beroende på olika yrken på 
arbetsmarknaden (SCB, 2019). Detta betyder att som student är det vanligt att 
leva på studiebidrag och i snitt en lägre månadsinkomst än riksgenomsnittet 
som arbetar. Det kan därför vara troligt att studenterna inte i lika stor 
utsträckning kan ha en likadan konsumtionsstandard som andra människor i 
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samhället. Det bör även tas i beaktning att studerande blir bildade med 
kunskap från utbildningar där klimatfrågan är ett aktuellt ämne som nämns på 
flera kurser. 
 
Studerande består vanligtvis av en majoritet av unga vuxna. Av de svarande 
på enkätundersökningen var majoriteten av studenterna i åldern mellan 21–
25, denna generation kallas bland annat för generation y eller ”Mellenials” 
födda mellan 1985–1998 (NE, 2019). Det som kännetecknar generation y 
enligt Nationalencyklopedin är att dem är har höga preferenser på 
levnadsstandard med god utbildning, tillgång till mobiltelefoner/internet samt 
prioriterar sin fritid och möjligheten att få resa. De anses även vara mer 
nyfikna på nya trender, mer toleranta på olikheter och där media varit en 
central normkälla (NE, 2019).  
 

3.3  Studiens reliabilitet 
 
Reliabilitet är ett begrepp som syftar på hur tillförlitlig mätningen i en studie 
är. För att en mätning ska anses som tillförlitlig bör resultatet vara sig likt 
även vid upprepade mätningar och oberoende av vem som utför testet 
(Söderbom & Ulvenblad, 2016). I denna studie har 74 studenter från Umeå 
Universitet svarat på enkätundersökningen varav det finns cirka 34 000 
studenter på universitetet. Detta innebär att det är ett relativt lågt stickprov 
från hela ”populationen”. För att måttet miljömedvetenhet samt 
kompensatoriska föreställningar skulle få ett så trovärdigt mått som möjligt 
så har ett par av miljömedvetenhetsfrågorna samt kompensatoriska 
föreställning frågor använts från en tidigare studie gjord av Kaklamanou et al 
(2015). Ett par av de frågor från deras studie vilka visade sig ha god 
reliabilitet samt har även återanvänts i denna. Dessa frågor ansåg skulle passa 
bra till min studie och har därmed även översatts från engelska till svenska.  
 

3.3.1 Studiens validitet 
 
Studiens validitet handlar om att mäta det mått som man faktiskt haft för 
avsikt att mäta från början. I mitt fall har avsikten varit att mäta studenters 
miljömedvetenhet, sociala normer samt kompensatoriska föreställningar. 
Genom att ha läst och tagit del av tidigare studier inom samma område har 
det gett en insikt i ämnet och där andra forskares tips om vidare studier har 
hjälpt i angreppsättet för denna studie. Exempelvis så har frågor 
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omformulerats för att testa om det kan ge ännu starkare värden på de olika 
måtten och analyserna som har genomförts i studien. Studiens resultat visade 
sig även var likt tidigare studiers vilket därmed ger en bild av att utfallet av 
enkätundersökningen är sannolikt och kan speglar verkligheten. Däremot så 
går det inte att generalisera resultatet i studien eftersom samplet i studien är 
för litet och urvalet var ett snöbollsurval var det inte heller slumpmässigt. Det 
finns även en risk att respondenterna inte heller varit helt ärliga i sina svar 
alternativ, då de kan ha svarat efter vad som anses vara normen och inte efter 
hur de själva tycker eller agerar.  
 

3.3.2 Etiska överväganden  
 
Forskare har som ansvar att se till att sina studien inte är kränkande för de 
individer som deltar i studien, likt de som tar del av det publicerade 
materialet. Det är därmed viktigt att etiska överväganden ska göras innan, 
under samt efter att studien har blivit genomförd. Exempelvis för att skydda 
sina respondenters rättigheter att vara anonyma (Denscombe, 2009). Denna 
studie är enbart en kvantitativ studie och kontakten med respondenter har 
endast skett genom webenkäten. Detta är dock inte helt okomplicerat och det 
är fortfarande viktigt att ha etiska överväganden i skapandet av enkäten och 
innan deltagarna genomför undersökning ska deltagarna informeras och ge 
sitt samtycke (Denscombe, 2009). Detta är någonting som jag har tagit till 
beaktning och följt i skapandet av min enkätundersökning. Inledningsvis i 
enkäten har jag en förtext där jag informerar om studiens syfte, dock utan att 
gå in på detaljnivå för att minimera risken att det skulle kunna påverka 
deltagarnas svar. Jag förklarar även i enkäten att undersökningen är helt 
anonym samt frivillig och att svaren är i syftet av en kandidatuppsats i 
kulturgeografi. I och med att urvalet i studien kommer från metoden 
snöbollsurval där jag använt har jag behövt ha det i åtanke i skapandet av 
enkäten. Jag valde därmed bort möjligheten för deltagarna att själva skriva i 
deras ålder och där de istället fick svara i olika ålderspam för att minimera 
risken att jag skulle kunna känna igen några av deltagarnas svar.  
 
Frågor angående miljöproblem samt klimatförändringar kan anses vara ett 
känsligt ämne att diskutera eftersom det belyser allvarligaproblem som på 
olika vis har kan ha drabbat individer. Detta har därmed även tagit i 
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beaktning under skrivandet av studien samt i utformningen av 
enkätundersökningen, för att inte väcka ångest eller skuldkänslor.  
 
 
 

3.3.3 Metoddiskussion 
 
Att använda sig av en kvantitativ forskningsmetod i denna studie var effektivt 
eftersom det gick snabbt att få in svar. Däremot kan det vara svårt att skapa 
en djup förståelse i människors beteenden genom enbart kvantitativdata, då 
det inte ger en djupgående förståelse kring varför respondenterna svarar att 
de agerar som de gör. Å andra sidan kan kvantitativa data ge en mer 
översiktlig och bakomliggande förståelse kring flera olika faktorer 
respondenterna anger i sina svar att dra slutsatser utifrån, vilket kan säga 
något om flera istället. Hade denna studie inte använt sig av ett snöbollsurval 
utan ett slumpmässigt urval samt fått in en större volym svar, hade resultatet 
kunnat få ett annat utfall än i denna studie. Ett sådant resultat hade även 
kunnat generaliseras och säga något om hur fler andra kan tänkas bete sig. 
Denna studie har däremot haft en snäv tidsbegränsning vilket ledde till att 
urvalet blev ett bekvämlighetsurval och använde sig av ett snöbollsurval. 
Utfallet i studien angående enkätundersökningens frågor om miljövänlighet, 
kompensatoriska föreställningar samt sociala normer hade kunnat få starkare 
värde ifall frågorna varit omformulerade eller ställda i en annan ordning. Å 
andra sidan så har flera av kompensatoriska föreställningar samt 
miljövänlighetsfrågorna återanvänts från tidigare studier Hope et al (2018) 
samt Kaklamanou (2015) där de fått trovärdiga värden i deras resultat, vilket 
därmed kändes som ett naturligt tillvägagångssätt samt mer tidseffektivt för 
denna studie.  

4. RESULTAT 
 

4.1 Beskrivning av samplet  
 
Tabell 1 illustrerar bakgrundinformation om respondenterna vilka svarat på 
enkätundersökningen. Här kan man urskilja att det var en relativt jämn 
fördelning mellan kvinnor och män, där 52,7% var kvinnor samt 47,3% män 
av de totalt74 studenter som har deltagit i enkäten. Tabell 1 visar även att 
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majoriteten av de svarande är i åldersgruppen 21–25 år samt att det var 
relativt få i åldersgruppen under 20 år och över 30 år.  
 
Tabell 1 Deskriptiv bakgrundsstatistik om respondenter 

Bakgrund     
  Antalsvar (N) Procent % 
Kön     
Kvinna 39 52,7 % 
Man 35 47,3% 
Totalt:  74 100% 
Ålder     
18-20 1 1,4% 
21-25 60 81,1% 
26-30 9 12,2% 
31-35 3 4,1% 
36-39 1 1,4% 
Ägande av bil i hushåll   
Ja 32 43,2% 
Nej 42 56,8% 

 
 
 

4.2 Resvanor och källsortering  
 
I Tabell 2 så redovisas det att majoriteten, hela 95,8% av studenterna väljer 
att främst resa med flyg på sina utlandssemestrar. Genom att granska Tabell 2 
så redovisas även att studenterna 78,4% reser på 1–2 utlandssemestrar per år 
samt ett par studenter som reser ännu flera gånger per år. Det var enbart två 
individer som de senaste fem åren inte hade rest på utlandssemestrar.   
 
Tabell 2. Studenternas resvanor och resmönster 

Resvanor     
  Antal svar (N) Procent (%) 
Främsta transportval till utlandssemestrar   
Båt 1 1,4% 
Flyg 69 95,8% 
Tåg 2 2,8% 
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Snittresor utomlands per år (senaste fem 
åren)   
Aldrig 2 2,7% 
1-2 ggr 58 78,4% 
2-3 ggr 6 8,1% 
4-5 ggr 7 9,5% 
8+ 1 1,4% 

  
 
Tabell 3 illustrerar vilka färdmedel studenterna nyttjar på semesterorten de 
besöker. Det som utmärker sig i tabellen är att de flesta av studenterna väljer 
att förflytta sig på sina semestrar genom cykel/gång där 39,4% svarade alltid 
samt 32,4% svarade ofta. Att resa med bil på semestern var näst populärast 
där 29,2% reser ofta och 36,1% ibland med bil. Därefter var det även en 
relativt populärt att resa med tåg på semester där 37,1% gör det ibland. Det 
färdmedel som nyttjades minst var motorcykel/moped där 65,7% angav att de 
aldrig reser med det på semestern. 
 
 
Tabell 3. Studenternas val av färdmedel på semesterort 

Val av färdmedel på utlandssemestern     
  Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 
Bil 5 (6,9%) 21 (29,2%) 26 (36,1%) 12 (16,7%) 8 (11,1%) 
Cykel/gång 28 (39,4%) 23 (32,4%) 7 (9,9%) 6 (8,5%) 7 (9,9%) 
Tåg - 15 (21,4%) 26 (37,1%) 17 (24,3%) 12 (17,1%) 
Motorcykel/Moped - 1 (1,4%) 9 (12,9%) 14 (20%) 46 (65,7%) 
Flyg 5 (7,1%) 7 (10%) 9 (12.9%) 27 (8.6%) 22 (29,7%) 

 
I Tabell 4 redovisas vilka val av färdmedel deltagarna angett de nyttjar mest 
frekvent i sin vardag. Här går det att utläsa att 80,6% använder sig av cykel 
eller gång dagligen för sina vardagliga ärenden till studier, arbete, handel etc. 
Tabellen illustrerar även att det är cirka 30% vilka använder sig av buss varje 
vecka samt 30% vilka nyttjar buss varje månad. Därefter så verkar 
studenterna använda sig av bil i mindre utsträckning och majoriteten 41,1% 
angav att de nyttjar sig av bil mer sällan. Studenterna nyttjar allra minst 
motorcykel/moped då 95,8% angav att de nästintill aldrig nyttjar denna form 
av transport.  
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Tabell 4. Studenternas vardagliga val av färdmedel 

Färdmedel till studier, arbete och handel i vardagen   
  Dagligen  Varje vecka Varje månad Mer sällan Nästintill aldrig 
Bil 2 (2,7%) 9 (12,3%) 19 (26%) 30 (41,1%) 13 (17,8%) 
Buss 6 (8,3%) 22 (30,6%) 22 (30.6%) 14 (19,4%) 8 (11,1%) 
Cykel/gång 58 (80.6%) 10 (13,9%) 1 (1.4%) 3 (4,1%) - 
Tåg 3 (4.2%) 1 1.4%) 3 (4.2%) 17 23.6%) 48 (66.7%) 
Motorcykel/Moped 1 (1.4%) - - 2 (2.8%) 68 (95.8%) 

 
 

 
Figur 2. De studerandes källsorteringsrutiner 

 
Figur 2 illustrerar studenternas vardagsrutiner kring vad de själva angav sig 
källsortera i sitt hem. Det som skiljer sig ur mängden är att just över hälften 
51,4% av studenterna alltid källsorterar sitt matavfall och 24% angav att de 
aldrig källsorterar matavfall. Figur 2 redovisar även att nästan 60% av 
studenterna alltid sorterar plastförpackningar samt att 13,5% angav sig göra 
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det ofta och där endast cirka 8% angav aldrig. Studenterna ser till att i störst 
mängd källsortera glas där cirka 84% angav sig alltid källsortera glas. Figur 2 
redovisar även att studenterna anser sig i större utsträckning alltid sortera 
metall och batterier än de sorterar plast- och pappersförpackningar.  
 
 
 

4.3 Deskriptiva och injunktiva sociala normer  
 
I tabell 5 redovisas det hur många antal svar som angavs av studenterna på 
frågorna angående deskriptiv norm, därmed vad individen tror eller anser vad 
sin familj/vänner agerar och gör efter frågorna.  
 
Tabell 5 redovisar att en majoritet av studenterna 40,5% angav att deras 
familj/vänner Ofta reser med flyg utomlands. Totala snitt medelvärdet blev 
2,24, vilket är antyder att de tror deras familj/vänner ofta reser med flyg 
utomlands. Tabell 5 illustrerar även att majoriteten av deras familj/vänner 
52,7% använder bil i vardagen. Denna fråga anger även det lägsta 
medelvärdet på tabellen 1,73 därmed mer vanligt att bil används av familjen 
och vännerna i vardagen. Vi ser även att svaren angående användningen av 
plast i vardagen och på semestern är sig relativt lika, där majoriteten angivit 
att de tror sin familj/vänner ofta använder sig av plast 54,1% samt där 
resterande 35–37% tror de alltid använder sig av plast hemma och på 
semestern. Tabell 7 redovisar även låga medelvärden på 1,80 samt 1,74 för 
plastanvändning hemma och på semestern vilket även här pekar på att de 
studerande tror deras familj och vänner nyttjar plastprodukter. 
 
 
Tabell 5. Studenternas uppfattning om deskriptiv norm för resvanor och plastanvändning 

Deskriptiv norm 

  Alltid (1) Ofta (2) Ibland (3) Sällan (4) Aldrig (5) M SD 

Familj/vänner 
använder flyg på 
semesterresor 

17 (23%) 30 (40,5% 21 (28,4%) 4 (5,4%) 2 (2,7%) 2,24 0,96246 
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Familj/vänner 
använder bil i 

vardagen 
39 (52,7%) 19 (25,7%) 12 (16,2%) 2 (2,7%) 1 (1,4%) 1,73 0,93185 

Familj/vänner 
använder plast i 

vardagen 
26 (35,1%) 40 (54,1%) 6 (8,1%) 1 (1,4%) 1 (1,4%) 1,8 0,75815 

Familj/vänner 
använder plast på 

semestern 
28 (37,8%) 40 (54,1%) 4 (5,4%) 1 (1,4%) 1 (1,4%) 1,74 0,74136 

 
Tabell 6 illustrerar vad individen uppfattar att familj/vänner tycker om 
personen själv använder flyg på semestern, bil i vardagen och plast i 
vardagen och på semestern. Tabell 6 visar att 50% anser att det skulle vara 
mycket acceptabelt av deras närmsta bekanta att nyttja sig av flyget. 
Medelvärdet på 4,12 pekar på att respondenterna uppfattar det är accepterat 
att använda flyg på utlandssemestrar. I Tabell 6 redovisas det även att 44,6% 
anser att det är accepterat att de nyttjar sig av bil i vardagen. Medelvärdet på 
3,88 var det lägsta medelvärdet i tabellen det visar ändock att det är mer 
accepterat att köra bil. Resultaten visar även att det är likt bil accepterat att 
nyttja sig av plast i vardagen hemma vilket gav ett medelvärde på 3,99. När 
det kom till att nyttja sig av plast på semestern gav det ett lika accepterat 
värde som att nyttja sig av flyg på utlandssemestern med ett medelvärde på 
4,12.  
 
 
Tabell 6. Studenternas uppfattning om injunktiva normer för resvanor och plastanvändning 

Injunktiv norm 

  
Helt 

oacceptabelt 
(1) 

Delvis 
oacceptabelt 

(2) 

Varken eller 
(3) 

Delvis 
acceptabelt 

(4) 

Mycket 
acceptabelt 

(5) 
M SD 

Vad anser din 
familj/vänner om du 

använder flyg på 
semesterresor 

4 (5,4%) 1 (1,4%) 14 (18,9%) 18 (24,3%) 37 (50%) 4,12 1,10977 
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Vad anser din 
familj/vänner om du 

använder bil i 
vardagen 

5 (6,8%) 5 (6,8%) 17 (23%) 14 (18,9%) 33 (44,6%) 3,88 1,24914 

Vad anser din 
familj/vänner om du 

använder plast i 
vardagen 

3 (4,1%) 4 (5,4%) 16 (21,6%) 19 (25,7%) 32 (43,2%) 3,99 1,11642 

Vad anser din 
familj/vänner om du 

använder plast på 
semestern 

3 (4,2%) 2 (2,7%) 17 (23%) 13 (17,6%) 39 (52,7%) 4,12 1,10977 

 
 
 

4.4  Miljömedvetenhet & Kompensatoriska föreställningar 
 
 
Tabell 7 redovisar de totala medelvärdena för miljömedvetenhetsfrågorna i 
enkätundersökningen. Första medelvärdet 4,26 låg lite under de andra 
medelvärdena men ligger fortfarande över siffran fyra, därmed högt. Andra 
frågan ett medelvärde på 4,58 vilket även indikerar ett högt medelvärde och 
miljömedvetenhet. Den tredje frågan högsta medelvärdet på 4,78. Här angavs 
även höga medelvärden på 4,68 och 4,58. 
 
Tabell 7. Totala medelvärdet i snitt på miljömedvetenhetsfrågor 

  

Orolig-Klimat-
Generation 

Klimat-kraftigt-
överdrivna 

Klimat -
allvarligt-

hot 

Nedskräpa-
plast 

Upprörd - 
plast - 
natur 

Medelvärde (M) 4,26 4,58 4,78 4,68 4,58 
SD 0,92837 0,79788 0,50680 0,62086 0,70549 

 
Figur 3 redovisar snittmedelvärdet på alla respondenter vilket blev ett 
medelvärde på 4,58. Figur 3 redovisar även att det är en snedfördelning av 
svaren vilket tydliggör att majoriteten av studenterna svarat ett högt 
medelvärde.  
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Figur 3. Histogram på måttet miljömedvetenhet 

 
4.5  Korrelationsanalys mellan kompensatoriska föreställningar & 

miljömedvetenhet  
 
I Tabell 8 redovisas det generellt låga medelvärden på alla frågor där 
majoriteten har ett medelvärde under två vilket innebär att en majoritet 
svarade 1. Instämmer inte alls, 2. Instämmer delvis och 3. Neutral på den 
femgradiga skalan. De värden under kolumnen r redovisar ifall det finns 
signifikanta samband mellan kompensatoriska föreställningar och 
miljömedvetenhet. Tabell 8 illustrerar att majoriteten av korrelationerna 
mellan miljömedvetenhet och kompensatoriska föreställningar är negativa 
vilket innebär att desto starke miljömedvetenhet desto svagare 
kompensatoriska föreställningar. Detta samband är starkast i fråga 7 Att inte 
köra bil på utlandssemester kompenserar för att inte källsortera och fråga 9 
att källsortera plast på semesterorten kompenserar för att köpa vatten på 
petflaska där det visar en signifikant skillnad att på semestern så är dessa 
kompensatoriska föreställningarna starkast och nyttjas i störst utsträckning. I 
Tabell 8 redovisas emellertid att det finns ett signifikant samband mellan 
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kompensatoriska föreställningar generellt och miljömedvetenhet, vilket 
indikerar att desto mer miljömedveten respondenten är, desto svagare 
kompensatoriska föreställningar har de. Korrelation och signifikans mellan 
miljömedvetenhet och kompensatoriska föreställningar 
 
Tabell 8. Korrelation och signifikans mellan miljömedvetenhet och kompensatoriska 
föreställningar 

 

 
Respondenterna angav egna formuleringar och tankar kring användning av 
kompensatoriska föreställningar i fråga 18, en öppen fråga i 
enkätundersökningen. Det angavs totalt 32 öppna svar av respondenterna 
varav 18 av svaren presenteras i Bilaga 2. I Bilaga 2 har det delats in i nio 

      Miljömedvetenhet 

  M SD r 

1. Att källsortera hemma kompenserar för att köra bil 1,6216 0,93197 -0,168 

2. Att cykla till studier/arbete kompenserar för att ta längre duschar 1,8378 1,0472 -0,118 

3. Att konsumera mer ekologiska produkter kompenserar för att äta 
kött 

1,7027 0,9025 -0,163 

4. Att inte köra bil i vardagen kompenserar för att flyga på 
utlandssemestrar 

1,9595 1,14005 -0,113 

5. Att källsortera i vardagen kompenserar för att inte källsortera avfall 
på semestern 

1,7027 1,01671 -0,172 

6. Att konsumera mer ekologiska produkter i vardagen kompenserar 
för att använda plastprodukter (ex vatten-petflaskor) på semestern 

1,6216 0,93197 -0,215 

7. Att inte köra bil på utlandssemestern kompenserar för att inte 
källsortera  

1,473 0,84761 -,389** 

8. Att källsortera plast på semestern kompenserar för att köpa vatten 
på pet-flaska 

2,3649 1,17711 0 

9. Att inte köpa dricksvatten på pet-flaskor kompenserar för att få resa 
runt med bil på semestern 

1,4459 0,76107 -,275* 

        
10.  Kompensatoriska föreställningar 1,7477 0,65703 -,248* 
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svar vilka anser sig nyttja kompensatoriska föreställningar samt nio svar 
vilka anser att de ej använder sig av kompensatoriska föreställningar. I den 
vänstra spalten står de svar på fråga 18 vilka accepterar kompensatoriska 
föreställningar samt kan relatera till begreppet, medans i den vänstra spalten 
anger de svar vilka inte anser sig acceptera eller använda sig av 
kompensatoriska föreställningar.   
 

5. DISKUSSION 
 
Syftet med denna studie var att få en förståelse i vilken utsträckning studenter 
på Umeå Universitet uppvisar miljövänliga beteenden hemma såväl som på 
semestern samt ifall platsen har en betydelse för i vilken utsträckning de 
uppvisar tecken på att tänka kompensatoriskt i relation till miljöbeteenden.   
 
Inledningsvis visade enkätundersökningen att nära hälften av studenterna 
43,2 % har tillgång till bil, trots det så är det gång/cykel och buss som 
används mest frekvent i vardagen bland studenterna. Umeå Universitet ligger 
relativt centralt i Umeå och de flesta studentboendena ligger nära intill 
universitet, där av blir användningen av bil till studier troligtvis inte högst 
aktuellt. En förklaring till varför studenterna väljer att cykla eller gå kan vara 
att de pga. ekonomiska skälen väljer bort att frekvent nyttja bilen i vardagen. 
En annan förklaring kan vara att studenterna av miljöskäl gör ett medvetet val 
att inte nyttja fordon som går på fossilbränslen i vardagen. Däremot bör det 
nämnas att studenterna angav sig främst nyttja flyg till deras utlandssemestrar 
och där majoriteten av respondenterna reser utomlands cirka en till två eller 
fler gånger per år. Detta tyder på att studenterna prioriterar att spendera deras 
besparingar på utlandssemestrar, vilket kan vara det ekonomiska skälet till 
varför de inte nyttjar bil i sin vardag. I resultatet presenterade måttet 
miljömedvetenhet ett högt medelvärde vilket troligtvis indikerar på att 
studenterna troligtvis är medvetna om vilka negativa konsekvenser flygande 
medför på miljön i form av fossila bränslen. Däremot gör studenterna ändå 
ett aktivt val att prioritera flyget till sina utlandsresor flera gånger per år. Det 
höga miljömedvetenhetsmåttet ger en indikation på att det finns en intern 
motivation att vilja agera miljömedvetet, men det är en skillnad på vad 
individer påstår sig vilja göra och vad de faktiskt i själva verket gör.  
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Det kan finnas olika förklarliga skäl till varför studenterna anser sig själva 
och framstår som miljömedvetna, en anledning kan vara pga. just denna 
studie har fått ett unikt stick-prov där de som svarat i högre utsträckning är 
mer miljömedvetna än rikssnittet. Däremot är det mer troligt att studenterna 
som tillhör generation y är en mer miljömedveten generation än vad tidigare 
generationer har. Eftersom generation y har blivit uppväxta med att enkelt ta 
del av information genom internet och sociala medier på mobiltelefonerna 
samt förknippas med att vara mer öppna för förändring (NE, 2019) Däremot 
prioriterar en yngre generation i större utsträckning att resa och se sig om, 
vilket denna studie även visade underlag på. Majoriteten av respondenterna i 
denna studie visade sig resa på utlandssemester minst en till två gånger om 
året där nästan alla respondenter angav sig främst nyttja flyget. Detta pekar 
på att trots att den yngre generationen visar ett högt medelvärde och 
indikation på miljömedvetenhet prioriterar individerna ändå att resa på 
utlandssemestrar med flyget 
 
Detta beteende påminner likt det Barr et al (2010) presenterar i deras studies 
resultat, där de menar på att turister ofta är miljömedvetna och inte vill skada 
miljön. Däremot menar de även att turisterna prioriterar att flyga mer än att 
tänka på miljön, vilket främst beror på att de vill spara tid men även pengar 
eftersom lågprisflygen är idag ett billigt alternativ på utlandsresor (Barr et al, 
2010). Det går därmed att spekulera att studenterna av samma skäl gärna 
prioriterar att nyttja flyget under deras utlandssemestrar eftersom det både går 
fort och kan vara billigt.    
 
Enkätundersökningen visade även att majoriteten av studenterna agerar 
hållbart inom avfallshantering där mellan 60–70% angav att de alltid sorterar 
de olika sop- och restavfallen var för sig. Något som var intressant var dock 
att källsorteringen av plast utförs frekvent men i färre utsträckningar än 
källsorteringen av andra avfallet. Plast är en av de restprodukter som har 
stora negativa konsekvenser för vår miljö, där naturlivet framförallt fått lida 
(Naturskyddsverket, 2016). Att plast är skadligt för miljön är ett välkänt 
problem vilket studenterna i enkätundersökningen troligtvis är medvetna om. 
I miljömedvetenhetsfrågorna har de angivit att de anser att nedskräpning i 
naturen är ett allvarligt problem samt blir upprörda av att se plast i naturen. 
Trots det så anger bara cirka 59% att de alltid sorterar plast i vardagen, vilket 
var förvånansvärt i och med det höga miljömedvetenhetsmåttet. En anledning 
till att plasten inte sorteras lika noga kan vara att plastprodukter används så 
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frekvent och i stora volymer att det möjligtvis ”slarvas” med mer än de andra 
avfallen vilka slängs mer sällan ex. batterier, metall och lampor. Många av de 
matvaror vi konsumerar och använder dagligen är inplastade av mjukplast 
som består av plastpåsar, plastfolie, plasttuber m.fl. Det kan därmed vara ett 
skäl till att de slarvas med plastsorteringen pga. att det känns ofräscht med 
matavlämningar på plasten och av lathet slängs en del av mjukplasten i 
hushållssoporna.     
 
Frågorna angående sociala normer om hur närstående familj och vänner 
agerar så visade det sig att deras närstående alltid- eller ofta reser med bil i 
vardagen. De närstående hade även en hög acceptans till att studenterna 
själva kan nyttja bil i vardagen. Trots det nyttjades inte bil särskilt 
omfattande av studenterna vilket som nämnt ovan kan vara p.ga ekonomiska 
skäl eller miljöskäl. Utöver att nyttja bil frekvent reser studenternas familj 
och vänner ofta eller alltid med flyg utomlands. Likväl visade de även hög 
acceptans till att individerna själva kan ta flyget på deras utlandssemestrar. 
Detta tyder på att den sociala normen i respondenternas omgivning är att det 
anses vara vanligt och ”normalt” att nyttja flyget på sina utlandssemestrar. 
Det kan därmed delvis vara en av förklaring till varför majoriteten av 
studenterna flyger på sina utlandssemestrar flera gånger om året. Hade 
studenternas näromgivning själva inte rest med hjälp av flyget samt haft hög 
acceptans av flygande hade troligtvis färre av studenterna nyttjat flyget under 
sina semestrar.  
 
Utöver det använder respondenternas familj och vänner plastprodukter 
frekvent både i vardagen samt under semestern. Likväl visade det sig att 
acceptansen från de närstående var densamma gällande deras syn på 
respondenternas användande av plastprodukter i vardagen och på 
utlandssemestern. Det är oftast en samvariation med att det som utförs av 
andra i sin omgivning har även en acceptans till att andra har samma 
beteenden. Injunktiv och deskriptiv norm brukar ofta stämma överens med 
varandra, precis som i den här studiens fall. Däremot så verkar det inte ha 
blivit en norm där användning av plast ses som ”omodernt” eller oaccepterat 
riktigt än. För bara två år sedan blev butiker i Sverige skyldiga att ta betalt 
samt informera sina kunder om hur plastpåsar påverkar miljön. Enligt 
Naturskyddsföreningen (2017) innebar detta att på enbart tre månader ledde 
det till en minskning på cirka 2,5 miljonerplastpåsar. Troligtvis kan det vara 
en tidsfråga innan samhällen anser att onödig plastanvändning är oaccepterat 
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i vardagssammanhang. I flera länder utanför EU är det inte heller en 
självklarhet med källsortering vilket troligtvis bidrar till att det upplevs svårt 
och krångligt på semestern. Barr et al (2010) konstaterade i deras studie om 
semesterbeteenden att trots att vi är miljömedvetna hemma så blir vi lata och 
bekväma på semestern, där vi gärna slipper undan klimatångesten och lever i 
en sorts förnekelse om miljöproblemen, vilket uppvisar ett kognitiv 
dissonansbeteende. Ett skäl till varför vi uppvisar eller upplever kognitiv 
dissonansbeteende i relation till klimatfrågor kan vara att vi i större 
utsträckning är upplysta om klimatfrågor. Social norm är därmed inte en 
omöjlig förklaring till varför dessa typer av känslorna uppstår pga. alltfler 
idag börjar agera mer hållbart och sätter en social press och norm på att allt 
fler i vår omgivning även ska agera mer hållbart. De sociala normfrågorna i 
denna studie fick låga värden angående användningen av transport och plast i 
vardagen och på semestern. Däremot så finns det ändå skäl att tro det 
rimligtvis finns en social norm på andra beteenden i relation till klimatfrågan 
i vardagen, vilka inte tillfrågades i denna studie.  
 
Måttet kompensatoriska föreställningar visade sig vara svagt bland 
studenterna vilket indikerar att majoriteten av studenterna inte använder sig 
av ett kompensatoriskt beteende i sin vardag eller på sina semesterresor. 
Däremot syntes det i bilaga 1 att det fanns en del som ansåg sig stödja 
kompensatoriska föreställningar när de fick uttrycka sig med egna ord. 
Exempelvis uttryckte sig en individ att "absolut, jag anser att det är fel tänk och är 
hundra procent medveten om detta men ändå kan man ibland ursäkta en flygresa med en 
tidigare resa där man valt tåg tex."  och en annan "Jag tänker ex. Jag äter så lite kött 
och kör aldrig bil vilket gör att det är ok för mig att flyga inrikes flera gånger om året, 
även om jag vet att det inte kompenserar varandra utsläppsmässigt". Det visar att det 
finns en viss acceptans hos ett par av studenterna angående kompensatoriska 
föreställningar. Detta är förstås någonting positivt ifall majoriteten av 
studenterna inte använder sig av ett beteende där de använder sina positiva 
handlingar mot miljön som ursäkt till att utföra andra som är negativa. Det 
går även att spekulera kring huruvida ärligt studenterna svarade angående de 
kompensatoriska frågorna i enkätundersökningen. Det kan exempelvis vara 
så att man ibland förskönar sitt beteende eller svarar det man tror är det som 
accepteras av de andra i sin omgivning. Kaklamanou et al (2015) menade att 
det fanns en acceptans och korrelation av miljömedvetenhet och 
kompensatoriska föreställningar i sin studie men att det svaga måttet delvis 
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kunde berott på att deras respondenter förskönat sitt beteende och inte svarat 
helt ärligt va de faktiskt tycker eller tänker.    
 
 
Likt tidigare studier angående kompensatoriska föreställningar finner även 
den här studien att miljömedvetenhet är korrelerat med kompensatoriska 
föreställningar. Korrelationen visade sig dock som tydligast när det kommer 
till studenters semesterbeteenden. Det säger därmed att de med lägre 
miljömedvetenhet uppvisar ett högre mått av kompensatoriskt tänkande 
under sina semestrar. Detta tyder på att när de mindre miljömedvetna 
individerna tar semester så verkar de även ta semester från miljöansvaret. Här 
finns det anledning att tro likt Barr et al 2010 menade att det kan bero att när 
turister befinner sig på utlandssemestern så blir individer rimligtvis mer 
bekväma än hemma och någorlunda tappar konsekvenstänkandet gentemot 
miljön. Det blir inte speciellt förvånansvärt att de mindre miljömedvetna 
individerna skulle använda sig av kompensatoriska föreställningar i högre 
utsträckning än de som är mer miljömedvetna. Däremot är det svårt att 
argumentera för vad miljömedvetenhetsmåttet i studien egentligen säger om 
en individs beteende. Det kan vara så att en individ framstår som 
miljömedveten i form av kunskap om klimatproblemen men i själva verket 
sedan struntar i att agera på ett miljövänligt sätt. 
 
Barr et al (2010) och Juvan & Dolnicar (2014) kom fram till ett liknande 
resultat i deras studier där de också kunde se att det fanns en rumslig skillnad 
i individers beteende beroende på vilken plats de befann sig på, hemma 
kontra utlandssemestern. Denna studie stödjer därmed det påståenden att det 
finns en skillnad i individers beteende beroende på när de är turister på 
utlandssemestern samt hemma i sin vardag. Eftersom att studenterna visade 
sig ha en starkare korrelation att nyttja sig mer av kompensatoriska 
föreställningar under semestern, vilket är ett ohållbart tankesätt (Hope et al, 
2018). Anledningen till detta är troligtvis det Barr et al (2010) och Juvan & 
Dolnicar (2014) syftar på att vi är medvetna i vår vardag men att under 
semestern vill vi inte ha någon sorts klimatångest utan att på semestern så vill 
man ta det lugnt. De sociala normerna indikerade på att det anses vara 
acceptabelt att använda sig av flyget samt plast under sina utlandssemestrar, 
vilket kan ses som en uppmuntran till ett mindre hållbart beteende under 
utlandssemestrarna. Det finns flera intressanta spekulationer att göra av ett 
kvantitativt resultat där det går att dra ett fåtal1 slutsatser. Däremot så hade 
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ett par intervjuer med studenter vilka använder samt inte använder sig av 
kompensatoriska föreställningar varit ett bra komplement att få en djupare 
förståelse kring hur plastens betydelse påverkar individers beteende.   
 

5.1 Vidare studier 
 
Att studera kompensatoriska föreställningar och miljömedvetenhet är ett 
komplext ämne och behöver likt andra turismområden i relation till miljön 
vidare utvecklas och studeras. Denna studie har visat sig likt tidigare studier 
att respondenterna i högutsträckning anser sig själva vara miljömedvetna och 
inte använder sig av kompensatoriska föreställningar. Däremot så finns det en 
del respondenter vilka beskriver sig acceptera begreppet kompensatoriska 
föreställningar och kan ses sig använda tankeställningen i sin vardag och på 
utlandssemestern. Däremot är dessa alldeles för få för att kunna generalisera 
svenska studenter. Denna studie kan därmed ses som en pilotstudie för att 
väcka intresse för framtida forskningar om svenskars kompensatoriska 
beteenden. För framtida studier inom kompensatoriska föreställningar vore 
det intressant att göra en metodkombinerad studie med både 
enkätundersökning samt intervjuer för att se om det går att få en djupare 
förståelse angående kompensatoriska föreställningar i relation till 
miljömedvetenhet, resande samt miljön. Hur, varför och i vilka sammanhang 
använder sig individer av kompensatoriska föreställningar? Genom att skapa 
en tydligare bild kring i vilka sammanhangföreställningarna och beteendet 
utförs kan det medföra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

 

6. SAMMANFATTNING  
 
Denna studie syftade till att undersöka vilken betydelse platsen har för 
studenternas miljövänligabeteenden genom att studera deras 
miljömedvetenhet, sociala normer och ifall de använder sig av 
kompensatoriska föreställningar. Transport- och plastanvändning har även 
haft en central utgångspunkt i flera av frågorna för att få en uppfattning om 
studenternas miljömedvetenhet. För att studera detta ämne har det 
genomförts en enkätundersökning där 74 respondenter har svarat genom ett 
snöbollsurval där urvalet var studenter på Umeå Universitet. 
Enkätundersökningens data har sedan sammanställts och arbetats i 
statistikprogrammet SPSS för att genomföra analyser som sedan presenteras i 
tabeller och diagram.   
 
Resultatet i studien visar att majoriteten av studenterna anses vara 
miljömedvetna då de uppvisar höga medelvärden på 
miljömedvetenhetsfrågorna samt anger sig i stor utsträckning ordentligt 
källsortera sina olika avfall. Till vardags reser studenterna sällan via 
transporter på fossila bränslen, utan använder sig allra mest frekvent av cykel 
eller gång. Studenterna tydde sig inte heller använda sig av kompensatoriska 
föreställningar i vardagen, så väl inför som under semestern förutom ett par 
få individer vilka hade en lägre miljömedvetenhet. De visade sig ha ett 
signifikant värde av att de använder sig av ett kompensatoriskt tankesätt när 
det kommer till sitt beteende på utlandssemestern. Detta indikerade på att det 
finns en plats relaterad betydelse för huruvida studenterna agerar 
miljövänligt, där de anses att de som är mindre miljömedvetna under sina 
utlandsresor då de i större utsträckning använde sig av ett 
kompensatorisktankesett.  
 
Däremot uppgav studenterna i resultatet att den sociala normen bland deras 
familj och vänner är att nyttja transportsätt som bil i vardagen eller flyg till 
semestern. Likväl anses det accepterat att nyttja plastprodukter både till 
vardags och under sina semesterresor. Resultatet visade även att studenterna i 
hög utsträckning prioriterar utlandssemestrar där de reser utomlands flera 
gånger per år samt där majoriteten av studenterna använder sig av flyget till 
utlandssemestrarna.   
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8. BILAGOR 
 
Bilaga 1. Länk till enkätundersökning 

https://app.easyquest.com/q/y5N6Y  
 
Bilaga 2. Öppna svar angående kompensatoriska föreställningar från enkätundersökningen. 

Anser sig nyttja kompensatoriska 
föreställningar 

Anser sig ej nyttja kompensatoriska 
föreställningar 

"absolut, jag anser att det är fel tänk och är 
hundra procent medveten om detta men ändå 

kan man ibland ursäkta en flygresa med en 
tidigare resa där man valt tåg tex." 

"Jag kan tänka lite som exemplet, att jag t.ex äter 
något mindre nyttigt för jag har ju tränat/ska träna. 

Jag tänker inte så angående miljön, att ett 
beteende/val kompenserar något annat på något 
sätt. Läget med miljön är så pass kritiskt att man 
måste göra allt man kan för att tänka mer hållbart 

tycker jag" 

"Absolut, så kan det vara. Tror dock det 
handlar mer om sådana påståenden vid min 

egen hälsa och inte om miljön " 

"Jag tycker man aldrig ska säga att något bra man 
gör för miljön kompenserar för något dåligt man gör 
för miljön! Sen att man inte kan göra allt, det förstår 
jag. Men väg inte upp det negativa du har gjort med 
något annat som är positivt. Det gör du bara för att 
du själv ska må bra över dina handlingar men den 

negativa effekten på miljön kvarstår." 

"Cyklar alltid dit jag ska och i värsta fall åker 
jag kollektivt, och det brukar jag ursäkta mig 

med när jag flyger." 

"Nej tänker inte alls så och anser inte att jag 
kompenserar för något, sorterar för att det hör till 

att sorter, cyklar till skolan för att det finns få 
parkeringsplatser och att det är bra vardagsträning. 

" 
"Det är nog rätt vanligt skulle jag vilja påstå, 

jag själv har garanterat gjort det i några 
sammanhang. Det är väl en klassisk 

försvarsmekanism hos människan för att 
undvika negativa känslor. 

"Nej åtminstone inte när det gäller miljön. När man 
""skadar"" miljön är skadan redan skedd. Jag ser 

inte hur det faktum att jag placerar plast i rätt 
sopkärl skulle kompensera för att köra bil, det är 

fortfarande lika dåligt att köra bil. " 
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"Ja det tror jag, människor gillar att nyttja sig 
utav belöningssystem och genom att göra en 

sak rättfärdigar de med andra saker" 

"Självklart, det är nog rätt mänskligt att tänka så. 
Men jag tycker inte ett bra miljörelaterat beteende 

kompenserar upp för ett annat dåligt beteende. Jag 
tror att det är enkelt att intala sig själv att göra det 
minst energikrävande valet, det krävs ett specifikt 

mindset för att alltid försöka göra det bästa med de 
förutsättningar som man har." 

"Tror definitivt det. Det handlar ju om att göra 
en handling och sedan gottgöra det. Att sitta 
hemma en kväll och inte äta godis. Eller äta 

godis och sedan träna bort kalorierna.. det går 
ju ut på ett. Eller att gå till skolan hela året 
iatälle för att åka bil och sedan åka på en 

semester med flyg, blir väl typ samma CO2 
utsläpp.. " 

"Tänker att det är nästan ingenting som kan 
kompensera för det man gör, speciellt inte gällande 
miljön. Om man äter helt vegetariskt eller veganskt 
är så gör man något bra för miljön men det ursäktar 

inte den miljöpåverkan man gör genom att flyga. 
Då intalar man bara sig det för att man själv ska må 

bättre. Jag tror dock att ett kompenserande tänk 
kan göra så att människor gör mer miljövänliga 
saker vilket är en positiv aspekt av det hela. " 

 
"Jag tror att många tänker att det 

kompenserar för att kunna unna sig saker 
med gott samvete, samtidigt som man 

egentligen vet att så inte är fallet. T.ex. så 
försöker jag tänka på miljön och göra 

medvetna val i vardagen, men då jag gärna 
åker på semester utomlands som iprincip 
kräver flygresor så ""tvingas"" jag göra lite 

undantag där." 

 
Det är inget jag medvetet gör men jag tror det är ett 
väldigt vanligt beteende. Jag tror många inbillar sig 

att om de kompenserar med att göra något 
miljövänligt så slipper de ha dåligt samvete. Jag 
försöker alltid sträva efter att vara miljövänlig och 

har på senare tid blivit mer medveten om hur mina 
val påverkar miljön. 

"Jag tänker ex. Jag äter så lite kött och kör 
aldrig bil vilket gör att det är ok för mig att 

flyga inrikes flera gånger om året, även om jag 
vet att det inte kompenserar varandra 

utsläppsmässigt" 

Ja så kan jag tänka med exempelvis träning och 
mat. Med avfallshantering eller resebeteenden så 
tänker jag inte så. Däremot gör jag mer medvetna 

val med hänsyn till miljön som istället för att 
kompensera för min miljöpåverkan så minskar den 

det avtryck som jag hade gjort om jag inte gjort 
medvetna val. Att välja att konsumera en mer 
miljövänlig produkt gör inte att påverkan från 

produkten är mindre än noll men påverkan kan bli 
mindre än om jag hade valt första bästa produkt. 

Det känns som en väldigt vanlig grej bland 
svenskar att man försöker leva klimatsmart i 

vardagen men sedan åker iväg på 
solsemester med flyg. Mängden flygresor ökar 

samtidigt som folk försöker minska sina 
utsläpp. 

Tänker inte i dom banorna i mitt beteende. Väljer 
jag att inte källsortera så är det ett aktivt val som 

inte kompenseras på annat vis 


