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Sammanfattning 

Turismen är en snabbt växande industri vilken har kommit att bli en viktig källa för 

ekonomisk tillväxt och socioekonomisk utveckling i många utvecklingsländer. Ett land 

som upplevt stora fördelar av turismen är Thailand, som idag är en av de populäraste 

destinationerna i Asien. Turismens utveckling medför dock ej bara positiva aspekter. 

Turistdestinationerna i utvecklingsländer utsätts för bland annat överanvändning av 

naturresurser och en påtvingad västerländsk kultur, vilket i längden leder till att 

destinationen förlorar det som från början attraherade turisterna.  

En hållbar utveckling av turismen är därför efterfrågad av både stat, samhälle och 

konsumenter. Hållbar turism stävar mot att minimera de negativa aspekterna för 

destinationen, samtidigt som de ekonomiska fördelarna maximeras. Turismindustrin består 

av många industrier i en, varav hotellindustrin behandlas i denna studie. En väg mot en 

hållbar utveckling av hotellindustrin är miljöcertifieringsprogram. En miljöcertifiering för 

hotell är en väg mot en hållbar utveckling och kan försäkra konsumenten om att hotellet 

aktivt arbetar för att minimera sin miljöpåverkan.  

Trots en efterfrågan av mer miljövänliga alternativ från turisterna, förblir de ofta passiva i 

sina val, till exempel i att stödja miljöcertifierade hotell. Genom att studera anledningen till 

detta bidrar denna studie till en ökad förståelse för hotellindustrin gällande vad i hotellens 

hållbara miljöarbete som värderas av hotellgästen. Vidare undersöks om hotellen lyckas 

förmedla informationen om sitt miljöarbete till hotellgästerna vid vistelsen.  

Vår studie utförs på miljöcertifierade hotell i Thailand och har en kvantitativ ansats med en 

enkätundersökning som grund för att undersöka vad hotellgäster värderar under sin vistelse 

på ett miljöcertifierat hotell. Studien genomfördes på 197 respondenter som vid tillfället 

var gäst på ett av 20 Green Leaf certifierat hotell i södra Thailand.  

Studiens resultat visar att hotellgästens vetskap om att hotellet aktivt arbetar för att 

minimera sin miljöpåverkan bidrar till ett högre upplevt värde och en större sannolikhet att 

välja ett miljöcertifierat hotell i framtiden. Resultaten visar också på en förbättring från 

tidigare studier gällande turisters betalningsvilja för miljöinitiativ i utvecklingsländer. 

Paradoxen i våra resultat är att hotellens kommunikation till hotellgästen brister 

beträffande sitt miljöarbete. Därmed kan majoriteten av gästerna ej i dagsläget erhålla ett 

högre upplevt värde och det miljöcertifierade hotellets potentiella konkurrensfördel uteblir. 

Genom vår studie har vi funnit att turister behöver synliga och konkreta bevis på hotellens 

miljöarbete, samt mer information om hur deras val kan vara avgörande för en fortsatt 

hållbar utveckling av hotellindustrin.   
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1.0 Problembakgrund 

I detta inledande kapitel ger vi en överblick över turismens utveckling, samt de 

bakomliggande problemen för hotellindustrins hållbara utveckling i utvecklingsländer. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur turisternas attityder till hållbar turism i sin 

helhet, främst kopplad till hotellindustrin, vilket denna studie behandlar. Denna 

problembakgrund leder fram till vår forskningsfråga och syftet med studien.  

1.1 Turism 
Den internationella turismnäringen är en snabbt växande industri, vilken sedan 1950-talet 

varit en av de snabbast växande ekonomiska sektorerna i världen och som rankas till fjärde 

största exportvaran efter bränsle, kemikalier och bilprodukter (UNWTO, 2012a, s. 3). 

Endast under år 2011 noterades 980 miljoner internationella resor världen över och en 

fortsatt ökning förväntas (UNWTO, 2012b). Det finns dock även negativa aspekter 

orsakade av turismen att överväga. Speciellt i den fysiska miljön, som erosion av korallrev 

och förorening av vatten, men även sociala och kulturella aspekter som ökad prostitution 

och ett påtvingat västerländskt samhälle i andra kulturer (Bojanic, 2011, s. 989-990). 

Dessutom tillkommer negativa ekonomiska aspekter som lokal inflation och en ökad 

efterfrågan på importerade varor orsakad av turismen (Edgell, 1987, s. 24). Detta innebär 

därför stora hållbarhetsrelaterade utmaningar för turistnäringen (UNWTO, 2012b). 

1.2 Hållbar utveckling av turism och hotellindustrin i utvecklingsländer 
En diskussion om hållbar utveckling inom turism grundades redan på 1960-talet, speciellt i 

mindre utvecklade länder i Asien och Afrika (Swarbrooke, 1999, s. 8-11). Turismindustrin 

är enligt Ekanayake och Long (2012, s. 58) en viktig källa till ekonomisk tillväxt för 

utvecklingsländer, då en utveckling av turismen har visat sig ha ett positivt samband med 

detta. Samtidigt menar författarna att turismen i utvecklingsländer möter andra utmaningar 

än de mer utvecklade länderna, bland annat har turismens utveckling tagit genvägar med 

kortsiktiga lösningar i utvecklingsländer för att uppfylla kraven från konsumenterna och 

maximera sin ekonomiska nytta av industrin.  

I de flesta utvecklingsländer tenderar regeringen att ha den största påverkan på turismens 

utveckling i landet (Swarbrooke, 1999, s. 204). Dock så menar Swarbrooke att regeringen i 

utvecklingsländer vanligen möter problem i form av att de saknar resurser för att utveckla 

en mer hållbar turism. De är mycket beroende av transnationella företag som de ofta har 

lite eller ingen kontroll över samt att de konkurrerar med andra utvecklingsländer på en 

mycket konkurrenskraftig marknad. Detta resulterar i att regeringen i utvecklingsländer 

ofta har svårt att sätta upp långsiktiga mål för en hållbar turism, vilket utvecklade länder 

ofta uppmanar till. Skillnaden är att utvecklingsländer ofta saknar de förutsättningar som 

utvecklade länder har, då de vanligtvis kämpar med problem som ökad brottslighet, 

minskande industriproduktion och en nedgång i värdet av löner och pensioner 

(Swarbrooke, 1999, s. 205). Detta försvårar utvecklingsländers chans att hänga med i 

utvecklingen av hållbar turism, speciellt på grund av att det i många fall även saknas 

finansiellt stöd, samt lagar och regler som gynnar utvecklingen (Manaktola & Jauhari, 

2007, s. 367). Trots detta menar Swarbrooke (1999, s. 204-205) att turism i 

utvecklingsänder kan fungera som ett effektivt hjälpmedel för vidare utveckling av landet, 

speciellt eftersom det kan utvecklas mycket snabbt och generera en ökad sysselsättning. 
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Vidare menar Swarbrooke att till skillnad från jordbruksvaror och industriprodukter som 

måste transporteras till kunden, och som resultat förlorar värde på vägen, så är det istället 

kunderna själva som måste resa till produkten vid turism. Således bör turistdestinationen, 

åtminstone i teorin, erhålla fördelar från turismen. Dock så är ett av de största problemen 

gällande turism i utvecklingsländer idag det snabbt växande utbudet av lågprisresor till 

destinationerna (Swarbrooke, 1999, s. 206). Turister från utvecklade länder som reser till 

utvecklingsländer på sin semester förväntar sig ofta billiga resor. Om vi skall kunna 

utveckla mer hållbara former av turismen, anser Swarbrooke (1999, s. 142) att större vikt 

måst läggas vid den roll som turisterna har, således är det därför av vikt att inse att så länge 

turisterna ej finner ett genuint intresse av, och visar ett engagemang för hållbar turism, så 

kommer lite kunna uppnås genom varken statliga åtgärder eller industriella initiativ.  

Termen hållbar turism har växt sig starkare under de senaste åren och det finns många 

olika definitioner av konceptet. Hållbar turism har under en lång tid endast innefattat 

miljöaspekter, men utvecklingen av industrin har lett till att vikten av att även inkludera 

ekonomiska och sociala aspekter har uppmärksammats, till exempel arbetsmiljön för de 

anställda och kundnöjdhet, och därmed läggs samma fokus på alla tre berörda områden 

(Luu, 2011, s. 3-4). Vi har valt att lyfta fram Lu och Nepals (2009, s. 12-13) definition 

vilken grundar sig i en mängd tidigare forskning kring termen. De menar att hållbar turism 

innebär en strävan mot att minimera negativa aspekter för destinationens miljö, kultur och 

det lokala samhället, medan de ekonomiska fördelarna av turismen maximeras. Vidare 

beskrivs utvecklingen av hållbar turism som en gemensam väg mot hållbara 

turistdestinationer och att det är ett flexibelt arbete som kan anpassas och appliceras såväl 

på den nischade ekoturismen som på den storskaliga turismen, massturism. 

Att hållbart utveckla ett område är ett proaktivt arbete för att säkra dess framtid som 

turistdestination. Enligt Mbaiwa (2005, s. 207) innebär ett icke hållbart arbete att framtida 

generationer ej kommer att kunna ta del av den miljö som attraherar konsumenter till en 

destination, detta är speciellt viktigt för utvecklingsländer, vilka ofta är beroende av sina 

naturresurser som en konkurrensfördel. Ett land som utgör ett bra exempel på detta är 

Thailand som under många år har haft en positiv ekonomisk tillväxt tack vare ökad turism i 

landet och därmed erfarit en gynnsam socioekonomisk utveckling (Thailand, 2011). 

Thailand är en av de populäraste destinationerna i Sydostasien och turisterna lockas främst 

av destinationernas naturresurser, matkulturen, det thailändska folket, samt kulturella- och 

historiska sevärdheter (Wirudchawong, 2013-04-29, s. 13). För att bevara landets attraktiva 

resurser och förbli en konkurrenskraftig turistdestination har regeringen infört miljömässigt 

hållbara åtgärder för att göra turismens utveckling hållbar (Wirudchawong, 2013-04-29, s. 

18). 

Vår studie är inriktad på hotellindustrins hållbara utveckling i Thailand. Hotellens hållbara 

arbete kan ses som en del av deras arbete för att maximera sin vinst samtidigt som kraven 

från berörda intressenter gällande sociala, ekonomiska och miljömässiga mål uppnås. Detta 

benämns som Corporate Social Responsibility (CSR), eller företags sociala ansvar. Det 

finns ett behov av att utveckla bästa praxis för hotellindustrin gällande detta CSR-arbete 

genom att undersöka efterfrågan från konsumenterna (Luu, 2011, s. 2). Ett möjligt sätt för 

hotell att aktivt arbeta hållbart är genom att följa de uppsatta kriterier som gäller för en viss 

miljöcertifiering. Ett miljöcertifierat hotell kan genom sin certifiering ge konsumenterna en 

försäkran om att hotellet arbetar hållbart och att de genom en standardisering minimerar 

sin miljöpåverkan (Fairweather & Maslin, 2005, p. 83). Miljöcertifieringar har dock 

svagheter som ligger i att de ej är effektiva och rättvisa (Font & Harris, 2004, s. 987), detta 
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berör först och främst utvecklingsländer. För att samtliga miljöcertifieringar som finns idag 

skall kunna användas i utvecklingsländer krävs att de subventioneras och förenklas (Font 

& Sallows, 2004, s. 93). Miljöcertifieringar inom turismindustrin bör enligt Buckley (2002, 

s. 2004) ha en lokal anknytning för att den skall kunna gynna den lokala marknaden och 

befolkningen, däremot är det av betydande vikt att de är baserade på internationella 

standarder vilket kan göra certifieringarna mer användbara och internationellt erkända. 

Många av de miljöcertifieringar som finns inom hotellindustrin har dock höga 

inträdesbarriärer och avgifter, detta gör att det främst är stora hotell och internationella 

hotellkedjor som har möjlighet och råd att finansiera dem (Honey & Rome, 2001, s. 54-

55). Därmed försvåras möjligheten för de flesta hotell i utvecklingsländer att erhålla de 

internationellt erkända miljöcertifieringarna, eftersom majoriteten består utav små- eller 

medelstora hotell. Ytterligare en aspekt som bidrar till att de stora internationella 

miljöcertifieringarna är dåligt anpassade till utvecklingsländer är att de fokuserar främst på 

miljövänliga aktiviteter, samt kostnadsbesparande aktiviteter som vatten- och 

energibesparing, som är det primära fokuset på miljöcertifieringar i industriländer (Honey 

& Rome, 2002, s. 54). De omfattar alltså ej sociala faktorer som är viktiga för 

utvecklingsländer eftersom de ej har samma lagar som annars reglerar sociala faktorer som 

till exempel arbetsförhållanden i mer utvecklade länder. 

Hotellbranschen har en positiv utveckling på vissa delar som ingår i CSR, så som ökad 

sysselsättning på destinationen och ekonomiska fördelar som inkomster från jobb och 

turisters konsumtion (Demajorovic & Antunes, 2004, s. 296). Men det finns även negativa 

aspekter av CSR inom hotellbranschen som behöver ytterligare utveckling och kunskap om 

huruvida en hållbar lösning av dessa värderas av konsumenten. En överdriven konsumtion 

av vatten och energi, tillsammans med en dålig avfallshantering är välkända delar av 

miljöförstöring orsakade av hotellbranschen (Demajorovic & Antunes, 2004, sid. 296). 

I dagens samhälle ses en ökad efterfrågan och krav från konsumenter på CSR-initiativ i 

andra marknader som livsmedel- och klädesindustrin (Von Zweigbergk, 2011, s. 3), men 

utvecklingen har inte varit lika framträdande i hotellbranschen. Tidigare forskning visar ett 

motsägelsefull beteende från konsumenterna, eftersom de uppger att de är intresserade av 

miljövänliga alternativ bland hotell, men de gör ej aktiva beslut att välja dem i slutet 

(Fairweather & Maslin, 2005, s. 86; Han et al., 2010, s. 325; Lee et al., 2010, s. 901-902). 

Mer kunskap om vad som värderas av konsumenten i beslutsprocessen för att välja hotell 

behövs för att få mer information om vilka miljöåtgärder som är mest fördelaktigt för 

hotell att kommunicera för att locka sin målgrupp. 

1.3 Turisternas intresse för hållbarhetsarbeten 
I linje med diskussionen ovan visar en studie gjord på svenska turister att allt fler värderar 

miljön när de reser och att det finns ett ökat intresse för miljövänliga alternativ (Hedlund, 

2012, s. 62). Samma studie visar dock att när turisterna väl skall göra sina miljömedvetna 

val så förblir de ofta passiva. Enligt Budeanu (2007, s. 501-502) visar ett flertal tidigare 

studier på att en stor andel av dagens turister är väl medvetna om de miljö- och 

samhällsproblem som turismen orsakar och att de har en positiv inställning till det 

hållbarhetsarbete som utövas för att minska dem. Trots detta visar författarens 

litteraturgranskning även att de flesta turister i verkligheten är ovilliga att ändra sitt eget 

beteende för att stödja hållbarhetsarbeten på semestern. Vidare visar studier på 

konsumenters beteende i både deras hemmiljö och på semesterdestinationen att de gör 

skillnad mellan sitt vardagsliv och sin semester gällande miljöåtagande (Barr et al., 2010, 

s. 475). 
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Tidigare forskning har visat att hotellgäster ofta säger att de är villiga att betala för 

miljövänliga substitut, som lokalproducerade livsmedel och energibesparande 

luftkonditionering, om hotellet erbjöd det, men trots detta verkar det inte alltid stämma 

överens med turisternas handlingar (Kasim, 2007, s. 70). Detta är en extra stor utmaning 

för utvecklingsländer eftersom studier visat att turister skiljer på sitt beteende i mer eller 

mindre utvecklade länder. Ett exempel är en studie gjord av Manaktola och Jauhari (2007, 

s. 372) som visar att turister i utvecklingsländer har en låg betalningsvilja för miljövänliga 

alternativ, till skillnad från en studie av Kang et al. (2012, s. 564-565) som visar att turister 

i industriländer i större utsträckning är villiga att betala ett högre pris för miljövänliga 

alternativ. Den lägre betalningsviljan kan bero på att turister i utvecklingsländer är mer 

priskänsliga och förväntar sig låga priser (Goeldner et al., 2000, s. 463-464), därmed är de 

mer negativt inställda till höjda priser till följd av en hållbar utveckling av hotellindustrin. 

Trots detta visar en studie om hållbar utveckling av turismindustrin i Thailand en stark 

korrelation mellan upplevt värde av det miljövänliga arbetet och framtida intentioner att 

återvända till hotell med miljöprogram (Anuwichanont et al., 2011, s. 97), vilket indikerar 

att med rätt arbete finns konkurrensfördelar för hotellen att sträva efter. Ur ett 

turismsammanhang kan enligt Dabphet et al. (2012, s. 1110) konceptet hållbar turism 

således ses som en innovation. Detta eftersom konceptet hållbar turism uppmärksammades 

redan på 1960-talet, men har fortfarande ej fått önskad genomslagskraft och anses befinna 

sig i ett tidigt stadium, med stor utvecklingspotential. Varför turisternas aktiva val att 

stödja hotellens hållbarhetsarbeten uteblir kan bero på att de ej förstår att deras medverkan 

kan leda utvecklingen åt rätt håll. För att konsumenter skall vara beredda att betala ett 

högre pris för miljövänliga alternativ krävs att de ser en personlig vinning i köpet 

(Manaktola & Jauhari, 2007, s. 369; Marcus, 2001, s. 48). Så länge de endast anser att 

initiativen gynnar andra intressenter eller samhället i sin helhet, snarare än dem själva, är 

betalningsviljan låg. 

För att lojalitet skall uppstå och turisterna skall uppleva ett mervärde av hotellens 

miljöarbete, ser vi vår uppgift som tvåfaldig; först att undersöka vilka attribut som 

konsumenten värdesätter på miljöcertifierade hotell i ett utvecklingsland. Detta är viktigt 

för att visa på vad hotell bör lyfta fram för att maximera sin nytta av arbetet och för att 

konsumenten skall uppleva en personlig vinning. Sedan i vilken utsträckning hotellet 

informerar detta arbete till deras nuvarande gäster, för att ett upplevt mervärde för 

konsumenten skall vara möjlig. 

1.4 Problemformulering 
 

- Hur upplever gästen det hållbara arbetet som hotellet utför genom sin miljöcertifiering 

och lyckas hotellet förmedla informationen om sitt arbete till hotellgästerna vid vistelsen? 

1.5 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka hur hotell i utvecklingsländer som systematiskt arbetar med att 

minimera sin miljöpåverkan genom en miljöcertifiering värderas av konsumenten och 

huruvida aktiviteter i deras hållbarhetsarbete tillför ett mervärde till gästerna. Med 

hänvisning till ovanstående resonemang är det av flertalet anledningar svårare för 

utvecklingsländer att anamma utvecklingen av en hållbar turism. Då industriländer och 

utvecklingsländer har olika förutsättningar krävs därför olika arbetssätt och strategier för 

att gynna den hållbara utvecklingen i dessa länder. Valet av att utföra undersökningen 

genom en miljöcertifiering är på grund av de uppsatta kriterier som finns för en hållbar 

turism, vilka dessa certifieringar följer. Hotellens miljöcertifieringar är med andra ord ett 
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sätt att arbeta mot en hållbar utveckling av hotellindustrin. Med hänvisning till det arbete 

regeringen i Thailand gör för att främja utvecklingen av en hållbar turism (utförligare 

diskussion kommer i Kapitel 2), samt tidigare forskning inom området, som ger indikation 

på en ökad kunskap och intresse om miljövänliga och hållbara lösningar bland turister, 

finns ett gap mellan intresse för hållbarhet och att handla i enlighet med detta. Med stöd i 

att det finns ett växande intresse inom området är vår utgångspunkt att genom att “rätt” 

arbete utförs av hotellindustrin, så finns efterfrågan från konsumenterna. Resultatet ämnar 

ge miljöcertifierade hotell i utvecklingsländer riktlinjer för hur deras hållbara arbete kan bli 

mer gynnsamt genom att fokusera på de attribut som värderas högst av konsumenten. 

Genom att kommunicera rätt delar av det hållbara arbetet som en miljöcertifiering innebär 

kan hotellen därmed erhålla en konkurrensfördel gentemot de som ej engagerar sig i detta 

arbete. 

1.6 Begreppsförklaring 
Turist/hotellgäst/konsument: Vidare i vår uppsats kommer begreppen turist, hotellgäst och 

konsument betyda internationella resenärer som besöker Thailand från Nordamerika, 

Oceanien och delar av Europa (se Bilaga 2). Bilaga 2 visar att resenärer från dessa 

områden representerar en stor del av Thailands besökare. Det enda område som genererar 

fler antal besökare är Asien, men vi har valt att ej inkludera dessa på grund av att vår studie 

ämnar undersöka besökare från industrialiserade länder och majoriteten av Asien består av 

utvecklingsländer.    

1.7 Avgränsningar 
Den första avgränsningen som vi har gjort för vår studie är att rikta in oss på 

hotellindustrin, vilket är en del av hela turismindustrin. Således kommer vi ej undersöka 

hållbarhetsarbeten som utförs i andra delar av turismindustrin, så som flyg- eller 

restaurangbranschen. Vår studie fokuserar på hållbar turism men då hållbar turism i sig ej 

är något som vi kan undersöka så har vi valt att fokusera på en del utav den hållbara 

turismen, det vill säga miljöcertifierade hotell. Detta eftersom miljöcertifierade hotell har 

ett hållbart arbetssätt som ämnar stödja turismens hållbara utveckling.  

Inget fokus läggs heller på ekoturism som vi anser vara en för nischad del utav den 

hållbara turismen för vår studie. Vi har därför valt att istället fokuserat på enbart begreppet 

hållbar turism (sustainable tourism) som anses vara en bredare form av turism än 

ekoturismen (Bien, 2003, s. 5-6; Erdoğan & Erdogan, 2012, s. 18). 
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2.0 Turism 

Detta kapitel ämnar ge en ökad kunskap om turismens utveckling och dess påverkan på 

främst utvecklingsländer. Fokus i denna studie är på turismens hållbara utveckling i 

utvecklingsländer, med Thailand som ett exempel på ett utvecklingsland som har en stark 

utveckling av turismindustrin. Valet av utvecklingsländer grundar sig i de utmaningar de 

ställs inför på grund av en lägre utveckling av till exempel lagar och regler för en hållbar 

utveckling av turismindustrin. 

2.1 Turismens utveckling 
Enligt Världsturismorganisationens (United Nations World Tourism Organization, 

UNWTO) årliga rapport, Tourism Higlights 2012 (2012a, s. 2), har turismindustrin under 

de senaste sex decennierna upplevt en kontinuerlig tillväxt som resulterat i att den nu 

räknas som en av de största och snabbast växande ekonomiska sektorerna i världen. Många 

nya destinationer har uppstått, vilka har kommit att utmana de traditionella destinationerna 

i Europa och Nordamerika. Samtidigt visar UNWTO:s rapport en långtidsprognos för 

världens framtida utveckling av turismen och antalet internationella turistankomster, ITA 

(international tourist arrivals), väntas öka med 3,3 procent årligen från 2010 till 2030, 

detta skulle innebära cirka 43 miljoner nya besökare varje år och totalt 1,8 miljarder ITA år 

2030. UNWTO definierar en ITA som en utländsk besökare som spenderar minst en natt i 

det besökta landet, en person som besöker samma land flera gånger under en viss period 

räknas som en nyanländ varje gång (UNWTO, 2013a). Trots att Europa och Amerika har 

haft den överlägset högsta besöksfrekvensen från turister mellan åren 1950 och 2000, har 

deras tillväxttakt (5 respektive 6 procent i genomsnitt per år) varit lägre än i regioner som 

Asien och Stillahavsområdet (13 procent) och Mellanöstern (10 procent) som haft en 

särskilt stark utveckling (UNWTO, 2013b). Nya destinationer i utvecklingsländer ökar 

stadigt sina marknadsandelar medan mer traditionella regioner i industriländer som Europa 

och Nordamerika har en mer dynamisk tillväxttakt. Denna utveckling väntas enligt 

rapporten, Tourism Higlights 2012 (2012a, s. 2) fortsätta mellan åren 2010 och 2030, samt 

att antalet ITA till utvecklingsländer väntas öka med dubbel hastighet (+4,4 procent per år) 

jämfört med industriländer (+2,2 procent per år). Resultatet av denna ökning är att 

utvecklingsländernas marknadsandel vad gäller turistankomster ökade från 30 procent år 

1980 till 47 procent 2011, samt att den förväntas uppnå 57 procent år 2030, vilket kommer 

att motsvara över en miljard utländska turister. För Asien och Stillahavsområdet innebär 

ökningen att antalet utländska turister kommer att öka från 204 miljoner (år 2010) till 535 

miljoner (år 2030), därmed kommer regionen ta emot 30 procent av världens 

internationella turister (UNWTO, 2012a, s. 15). Med tiden har alltså ett ständigt ökande 

antal destinationer öppnats upp och investerat i utvecklingen av turism. Detta innebär att 

modern turism har kommit att bli en viktig drivkraft för socioekonomisk utveckling genom 

bland annat exportintäkter, nya företag och arbetstillfällen samt infrastrukturutveckling 

(UNWTO, 2012a, s. 3). 

2.2 Turismens påverkan på utvecklingsländer 
Utvecklingsländer möter enligt Goeldner et al. (2000, s. 463-464) andra utmaningar än 

industrialiserade länder genom turismens utveckling och Worl Travel and Tourism Counsil 

(WTTC) uttrycker sin oro för vad turismens icke hållbara utveckling kan leda till i ett 

långsiktigt perspektiv. Goeldner et al. menar vidare att de turister som besöker 

utvecklingsländer är priskänsliga och förväntar sig samma låga priser även efter att 
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destinationen utvecklats med hjälp av turismen. Ett exempel från WTTC Goeldner et al. tar 

upp är höjda bränslepriser som tvingar upp priserna och därmed riskerar att tappa turister 

på grund av den höjda prisbilden. Andra negativa faktorer orsakade av turismen i 

utvecklingsländer anser Goeldner et al. vara ökad konkurrens om mark som kan medföra 

nedbrytning av viktiga naturresurser. Denna nedbrytning kan i sin tur leda till minskad 

kundnöjdhet och därmed en minskad turism i området då de attribut, som till exempel 

destinationens naturresurser, som de först attraherades av ej finns kvar. 

En hållbar utveckling av turismen i utvecklingsländer är viktigt eftersom regeringar i dessa 

regioner kan ha svårt att hänga med i utvecklingen på grund av brist i finansiella medel 

eller att de ej prioriterar att införa och upprätthålla lagar för miljöskydd (Manaktola & 

Jauhari, 2007, s. 367). Turism i utvecklingsländer har ett positivt samband med den 

ekonomiska tillväxten i landet och bidrar till diversifiering av de produkter och tjänster 

som bidrar till ekonomin i landet (Holden, 2000, s. 109; Ekanayake & Long, 2012, s. 58). 

Det kan vara en risk att majoriteten av inkomster kommer från en eller få källor, till 

exempel risproduktionen i Thailand som är en stor exportvara för landet (Business 

Sweden, 2013), vilket turism kan bidra till att risken reduceras. Turismens utveckling i 

utvecklingsländer fokuserar mycket på de ekonomiska fördelarna som kan minska problem 

som exempelvis fattigdom. De största ekonomiska fördelarna av turism är inkomster från 

andra valutor, minskning av handelsunderskott, ökad sysselsättningsgrad och ökad 

efterfrågan på lokala varor som jordbruksvaror (Holden, 2000, s. 106-107; UNWTO, 

2012a; Wirudchawong, 2013-04-29, s. 13). En anledning till att turism är ett bra verktyg att 

använda för ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer är att det kan utvecklas med relativt låg 

finansiering, men tillföra mycket för landet (Wirudchawong, 2013-04-29, s. 13). 

Utveckling av turism i ett utvecklingsland kan som vi ser leda till många positiva aspekter 

för den ekonomiska tillväxten, men en allt för stor utveckling eller en överanvändning av 

de naturresurser som landet har kan leda till det motsatta (Holden, 2000, s. 118). Enligt 

Hardin (1968, s. 1244) är detta ett fall av Tragedy of the Commons som innebär att en 

överanvändning av resurser, som till exempel havets ekosystem genom utsläpp av orenat 

avloppsvatten från hotellen, kommer att leda till att de naturresurserna som först 

attraherade turisterna till destinationen förstörs. 

Framgång inom turism i ett land mäts oftast genom antalet besökare och intäkterna från 

dessa kontinuerligt växer, samt att marknadsandelen av världens turism fortsätter att öka 

(Holden, 2000, s. 109-112). Det finns dock nackdelar med detta mätinstrument eftersom 

det kan vara missledande då alla intäkter från turismen ej går tillbaka till den lokala 

marknaden och detta är mer vanligt i utvecklingsländer än i utvecklade länder. Denna 

effekt är känd som the economic leakage och syftar ofta till att turister som bokar sin 

semester via en lokal researrangör i deras hemland medför att majoriteten av intäkterna 

aldrig når semesterdestinationens marknad. Enligt Holden är en anledning till att detta 

läckage är så stort är bland annat efterfrågan på västerländska produkter och tjänster, 

import av varor och personal, och att stora delar av turismindustrin på destinationen ägs av 

utländska aktörer och att intäkterna då går tillbaka till deras hemmarknad. 

2.3 Turism i Thailand 
Turism har sedan i slutet av 1960-talet använts av Förenta Nationerna (FN) som ett verktyg 

för ekonomisk utveckling mot fattigdom i utvecklingsländer (Holden, 2000, s. 106). Redan 

under Vietnamkriget användes Thailand som ett avkopplingsställe för de Amerikanska 

marinsoldaterna och intresset väcktes då för potentialen för turism i Sydostasien och hur de 

ekonomiska fördelarna av turismen kunde hjälpa landet. Thailand har under många år haft 
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en positiv ekonomisk tillväxt tack vare ökad turism i landet (Thailand, 2011), och är därför 

ett bra exempel på ett utvecklingsland som erfarit en gynnsam socioekonomisk utveckling 

tack vare turismen i landet. Antalet besökare har i genomsnitt ökat med 7,5 procent per år 

och genererat cirka 400 miljoner SEK i intäkter. Turismen sysselsätter 4,4 miljoner 

anställda i landet, vilket totalt motsvarar 16,3 procent av landets BNP (UNWTO, 2012c). 

Thailand är en av de populäraste destinationerna i Sydostasien och turisterna lockas främst 

av destinationernas naturresurser, matkulturen, det thailändska folket, samt kulturella- och 

historiska sevärdheter (Wirudchawong, 2013-04-29, s. 13). 

Trots de utmaningar som landet har ställts inför de senaste åren, exempelvis 

tsunamikatastrofen 2004, fortsätter det att vara en av världens mest besökta och populära 

destinationer då de under 2011 tog emot 19 miljoner internationella turister (UNWTO, 

2012c). Även om denna ökning av turism har gynnat landets ekonomi och därmed minskat 

fattigdomen, kan det ur ett miljöperspektiv ses som en icke hållbar utveckling. David 

Scowsill, VD och koncernchef för WTTC, menar att Thailand har visat en imponerande 

förmåga att förnya- och anpassa sig till turisternas efterfrågan och engagera sig i en hållbar 

utveckling av turismen, samtidigt har de fortsatt hållit sig trogen sin egen kulturhistoria 

(UNWTO, 2012c). Trots dessa ansträngningar finns det fortfarande mycket kvar att göra 

för att få den thailändska turistnäringen mer hållbar. 

Sedan 1979 har turismen i Thailand varit den viktigaste bidragsfaktoren till landets 

ekonomi med bättre utveckling än både jordbruk, textilindustrin och landets export 

(Wirudchawong, 2013-04-29, s. 18). Miljömässigt hållbara åtgärder värderas högt av den 

thailändska regeringen, som genom The Tourism Authority of Thailand (TAT), arbetar för 

att göra turismens utveckling hållbar (Wirudchawong, 2013-04-29, s. 18). Ett annat 

exempel på en organisation med samma ändamål är United Nations Procurement Division 

(UNDP) som tillsammans med den thailändska regeringen har utvecklat en nationell 

utvecklingsplan för Thailand (The Thailand National Development Plan) för åren 2012-

2016 (Thailand, 2011). Planen beskriver strategiskt hur Thailand skall förbättra sin 

attraktionskraft som turistdestination och bli en av topp fem konkurrenskraftiga 

destinationer i Asien. Under denna femårsperiod är ett annat mål att turismintäkterna skall 

öka med minst fem procent per år. En annan aspekt av detta program är att lösa 

miljöproblem och utveckla en mer hållbar turismnäring. Andra faktorer som stödjer den 

växande industrin är den nuvarande ombyggnaden av Phukets internationella flygplats 

(Narabal, 2012). Målet med ombyggnationen är att skapa ett mer positivt första intryck av 

landet, samt att utöka antalet potentiella besökare från 6,5 miljoner passagerare år 2011 till 

12,5 miljoner år 2015. 
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3.0 Vetenskapliga utgångspunkter 

I detta kapitel presenterar vi den relevanta förförståelse vi har till studien, samt hur vår 

kunskapssyn ser ut och hänger samman med studiens vetenskapliga ansats. Vidare 

presenterar vi de relevanta teorier som bygger vår teoretiska referensram, samt hur vi gått 

tillväga för att samla in data. Kapitlet avslutas med att vi redogör för vårt etiska 

förhållningssätt i denna studie.   

3.1 Val av ämne 
Hållbart företagande och hållbarhetsfrågor i stort är idag ett aktuellt ämne. Hur företag 

sköter sina verksamheter ur ett miljöperspektiv och hur de tar ett miljömässigt ansvar för 

sitt agerande uppmärksammas av en rad olika intressenter, så som kunder, aktieägare och 

stat. Utifrån det stora intresse som finns för hållbart företagande har vi därför sett en 

personlig vinning av att fördjupa oss inom ämnet för att ge oss en bättre väg in i 

arbetslivet. Vid val av ämne har vi försökt tänka lite taktiskt genom att välja att specialisera 

oss inom något som kan tänkas efterfrågas och vara aktuellt i framtiden, för att därför 

också förhoppningsvis kunna nischa oss i relation till andra nyexaminerade civilekonomer. 

Vi finner även ett eget stort intresse för hållbarhetsfrågor och anser därför att valet av ämne 

var ett naturligt och självklart val för vår studie. 

3.2 Förförståelse 
I denna del presenterar vi den utbildning, tidigare erfarenhet och kunskap vi har inom det 

aktuella ämnet. Vi väljer även att redovisa vår förförståelse inom det valda ämnesområdet 

för läsaren eftersom den enligt Thurén (2007, s. 62) kan påverka den information vi finner 

samt att vårt val av undersökningsmetod kan komma att påverka studien. Vi ämnar dock 

försöka hålla oss så objektiva vi kan genom hela vår studie, oavsett tidigare förförståelse. 

Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 25) är den förförståelse forskarna har inom området till 

en studie beroende av tidigare kunskaper och erfarenheter inom det valda 

undersökningsområdet. Detta påverkas bland annat av utbildning, praktiska erfarenheter 

och allt övrigt som rör forskarnas tidigare bakgrund. För att på ett trovärdigt sätt kunna 

granska och forska inom ett område krävs det att författarna är väl pålästa inom relevanta 

teorier och undersökningar som tidigare utförts (Backman 1998, 11). 

Vi (författarna) är båda civilekonomstudenter med inriktning mot handel och logistik vid 

Umeå Universitet. Hållbarhet- och miljöarbete är ej något som har präglat vår utbildning, 

men den har gett oss en djupare förståelse för vikten av ett hållbart arbete hos företag, 

vilket därför har fångat vårt intresse för ämnet. Socialt ansvar hos företag är ett ämne som 

behandlats i flertalet av våra kurser under utbildningen och har gett oss kunskap om att 

ämnet är viktigt inom alla områden. En kurs som ingick i vår handel och logistik inriktning 

och som fokuserade lite extra på miljö och globaliseringsfrågor var kursen Ekonomisk 

geografi, den behandlade bland annat frågor som varuströmmar mellan olika länder och 

globaliseringsprocessen. Globalisering av företag gav oss en fördjupad kunskap om 

påverkan på området där företag väljer att etablera sig utifrån platsens förutsättningar och 

resurser. Detta har vi kunnat applicera på vårt valda område till denna studie, då 

destinationers påverkan av utbredd turism är en viktig faktor i hållbarhetsarbetet. Under 

vår gymnasieutbildning läste vi båda två naturvetenskapliga programmet med inriktning 

mot miljö. Våra kurser under gymnasieutbildningen gav oss kunskap och intresse av hur 

miljön påverkas av faktorer som till exempel globalisering och utsläpp. 
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Vi har fortsättningsvis även ett miljöintresse som sträcker sig utanför våra utbildningar. 

Trots att vi ej har någon praktisk erfarenhet inom området så anser sig båda vara 

intresserade av utvecklingen inom miljöengagemang och följer debatter och nyheter inom 

området. Specifikt för vår inriktning inom turism har vi båda tidigare erfarenhet av att 

resor i utvecklingsländer och har genom det skapat oss en bild av hur turismen har 

inneburit en icke hållbar utveckling inom hotellindustrin, som till exempel egna 

erfarenheter av bristande sophantering och överanvändning av naturresurser som vatten. 

Genom våra egna observationer som har skapat det intresse vi har för hållbara lösningar för 

miljöarbeten och med den fördjupade kunskap våra utbildningar har gett oss inom området 

anser vi att vi har en relevant förförståelse. Den risk vi ser med vårt privata intresse inom 

området är att risken för att egna uppfattningar skall påverka vår studie. Denna risk 

minimeras dock genom upplägget på vår studie som utgår från tidigare forskning inom 

området och den kvantitativa metod vi valt för vår undersökning, vilka båda minskar risken 

för att författarnas egna åsikter skall inverka på studien. 

3.3 Perspektiv 
Perspektivet i en studie avser att ange hur författarna ser på verkligheten och vilket 

perspektiv som väljs har en avgörande roll för vilken verklighet man upptäcker (Halvorsen, 

1992, s. 37-38). Vi har valt att utföra vår studie utifrån ett företagsperspektiv. Detta 

perspektiv är bäst lämpad till vår studie då vi vill skapa kunskap om vilka attribut och 

arbetssätt som är viktigast för konsumenters upplevda mervärde av hotellens miljöarbete. 

Målgruppen för vår studie är således turister boende på ett miljöcertifierat hotell. Vår 

ambition är att vårt arbete skall få praktiskt användning för miljöcertifierade hotell i 

utvecklingsländer samt bidra till en fortsatt utveckling av hotellindustrins 

hållbarhetsarbete. 

3.4 Angreppssätt 
Vår empiriska datainsamling grundar sig i vår teoretiska referensram, vilken bygger på 

våra valda teorier. Grunden i vår teoretiska del ligger i hållbar turism och för att finna mer 

konkreta exempel på vad teorin säger om konsumenten har vi fördjupat oss i 

miljöcertifierade hotell och hotellgästers upplevda värde av hotellens miljöarbeten. Vidare 

har vi använt den teoretiska referensramen som ett verktyg när vi formulerat våra 

enkätfrågor. I ett senare skede kunde den data som vi samlat in sedan testas statistiskt och 

analyseras för att besvara vår problemformulering. Detta arbetssätt, det vill säga när 

utgångspunkten i en studie är teorin, anses vara av deduktiv karaktär (Bryman, 2006, s. 40-

41; Patel & Davidson, 2003, s. 23). Forskning som sker genom ett deduktivt arbetssätt 

kännetecknas av att slutsatser dras om enskilda företeelser utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier (Patel & Davidson, 2003, s. 23). 

3.5 Undersökningsmetod och kunskapssyn 
I denna del redogör vi för läsaren vilken kunskapssyn vi ämnar tillämpa i denna studie. Det 

vill vi göra för att författarnas kunskapssyn enligt Johannessen och Tufte (2002, s. 19) 

påverkar valet av tillvägagångssätt för studien, vilket inverkar på studiens resultat. Syftet 

med denna studie är att undersöka hur gästerna värderar det miljöarbete som 

miljöcertifierade hotell utför samt om potentiella attribut i deras hållbarhetsarbete tillför ett 

mervärde för deras gäster. Sambandet mellan hotellens hållbarhetsarbeten och ett 

eventuellt högre upplevt värde är ej känt. Genom en grundlig bearbetning av teorin inom 

området som sedan leder vidare till en kvantitativ undersökning har vi försökt att redogöra 

för sambandet. Den teoretiska referensramen ligger till grund för vår kvantitativa 
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undersökning och fungerar som ett verktyg vid analysen av det data vi samlat in. 

Kvantitativa undersökningar lämpar sig bäst på data som är mätbar och kan värderas 

numeriskt (Ejlertsson, 2005, s. 12). Enligt Bjereld et al. (2002, s. 114) skall materialet som 

framtas genom kvantitativa metoder kvantifieras för att mönster och samband mellan olika 

kategorier av företeelser skall hittas. Vi har valt att genom hypotesprövning utföra 

statistiska signifikanstest för att säkerställa samband mellan olika variabler i våra data. En 

annan anledning till att vi har valt att göra en kvantitativ studie är för att liknande studier 

inom hotellindustrin också har använt sig av denna metod. Som exempel kan nämnas Lee, 

Hsu, Han och Kims studie ”Understanding how consumers view green hotels: how a 

hotel’s green image can influence behavioural intentions” från 2010 där en onlinesurvey 

genomfördes på hotellgäster i USA som tidigare bott på ett eller flera miljövänliga hotell. 

Eller Anuwichanont, Mechinda, Serirat, Lertwannawit och Popaijits studie “Environmental 

Sustainability In The Thai Hotel Industry” från 2011 där målgruppen var thailändska 

hotellgäster på ön Kho Samet. Utifrån en lista över öns hotell gjorde forskarna ett 

kvoturval med 30 hotell varefter de genom en enkätundersökning samlade in svar från 13-

14 gäster per hotell. 

Vi har genom ett positivistiskt angreppssätt besvarat vår problemformulering genom att 

analysera en stor kvantitet av tidigare forskning empiriskt (Bryman & Bell 2005, s. 26-28). 

Vi har strävat efter att undvika personliga tolkningar och att beskriva verkligheten 

objektivt. Genom det deduktiva arbetssättet som vi antagit antas objektiviteten i 

forskningen enligt Patel och Davisdon (2003, s. 23) kunna stärkas eftersom 

utgångspunkten tas från redan befintlig teori. De menar vidare att forskningsprocessen 

genom detta arbetssätt blir mindre influerad av den enskilde forskarens subjektiva 

uppfattningar. Efter undersökningen har vi kunnat bekräfta eller utveckla det teoretiska 

mönstret gällande hur hotells miljöengagemang värderas av hotellgästerna samt vilka 

attribut i deras miljöarbeten som ger ett mervärde.  

Genom vårt val av en kvantitativ studie i kombination med en utförlig redogörelse av vårt 

metodologiska tillvägagångssätt anser vi det möjligt att utföra en replikering av vår studie, 

vilket är grundläggande inom den positivistiska vetenskapssynen. Det innebär att om en 

annan forskare genomför studien med samma metod och förutsättningar skall resultatet bli 

det samma (Bryman, 2006, s. 24; Backman 1998, s. 37). Patel och Davidson (2003, s. 28) 

menar att forskarens person och åsikter aldrig skall kunna påverka forskningsresultatet vid 

ett positivistiskt förhållningssätt, forskaren skall därmed alltid vara objektiv så att 

studieresultatet blir detsamma även om forskaren byts ut. 

3.6 Teorival 
Då vi har en positivistisk kunskapssyn är vi som forskare intresserade av att samla teorier 

vi finner viktiga att belysa för att besvara vår frågeformulering och syftet med 

undersökningen (Johansson- Lindfors, 1993, s. 43-44). Teorivalet för den teoretiska 

referensramen i studien är sammankopplad med problemformuleringen och ger en 

vägledning till författarna för vilka områden deras källor bör komma från (Johansson- 

Lindfors, 1993, s. 87). För att skapa en bra bas för resonemanget i vår studie har vi valt att 

fokusera på turistens upplevda värde av det arbete som hotellen utför genom sin 

miljöcertifiering och hur hotellens sociala åtgärder för att uppnå en hållbar utveckling kan 

spridas på ett effektivt sätt till konsumenterna. Upplevt värde av ett köp är värdefullt i 

denna studie för att förstå på vilka olika sätt en konsument kan uppleva ett mervärde och 

hur det kan appliceras på hotellens miljöarbete. Vi har även valt att fördjupa oss i 

diffusionsteorin eftersom tidigare forskning visat att hållbar turism ej har fått den spridning 
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och acceptans som behövs. Genom denna teori ämnar vi att få en förståelse för vad som 

saknas för att den hållbara utvecklingen inom hotellindustrin skall få en bättre 

genomslagskraft hos konsumenterna. 

Gällande aktualitet i våra valda teorier har vi valt att gå tillbaka till grundkällan till teorin 

där vi ansett det vara relevant, även då nyare studier inom området finns. Teorin om 

överlagt beteende är ett exempel där all ny forskning vi funnit inom området refererat 

tillbaka till Ajzens artikel från 1991 och därmed har vi också valt att använda oss av denna. 

Argumentet för att välja en äldre källa i detta fall är att då den fortfarande används frekvent 

som källa till den nya forskningen anser vi att den är mest trovärdig och vill därmed själva 

tolka Ajzens text. Det finns mycket tidigare forskning inom beslutsfattande, men vi har 

valt att fokusera på teorin om överlagt beteende eftersom det är frekvent använt inom 

studier med liknande syfte som vårt, speciellt inom turism och miljövänliga 

beslutstagande. Några exempel är; Application of the Theory of Planned Behavior to green 

hotel choice: Testing the effect of environmental friendly activities av Han, Hsu, och Sheu 

från 2010, Environmental Sustainability In The Thai Hotel Industry av Anuwichanont, 

Mechinda, Serirat, Lertwannawit och Popaijit från 2011, Manaktola och Jauharis studie 

Exploring consumer attitude and behaviour towards green practices in the lodging 

industry in India från 2007 samt Kang, Stein, Heo och Lees studie från 2012, Consumers’ 

willingness to pay for green initiatives of the hotel industry. 

 

Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 87) är ett vanligt misstag att författarna sätter en allt 

för snäv avgränsning till vad som anses vara relevanta teorier för studien. Vidare diskuterar 

författaren att teorier till ett valt ämne kan spänna över flera områden och kan 

argumenteras för istället för att avgränsas. Vi har i vår studie ett stort fokus på 

konsumenten då vi anser att de är en stor bidragande faktor till en fortsatt utveckling av 

hotellindustrin. Men vi har valt att även ta med företags sociala åtgärder som en del av vår 

teoretiska ram. Argumentet till att vi anser att det är av vikt för vår studie är att ge en 

fördjupad kunskap om hur företag kan påverka konsumenten genom sitt hållbara arbete 

samt hur tidigare forskning visat att arbetet skall utföras för att få bästa möjliga effekt och 

genomslagskraft. 

3.7 Litteratursökning 
För att bygga vår teoretiska referensram är det viktigt att utföra en grundlig 

litteratursökning eftersom det underlättar arbetsprocessen genom hela studien (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 26). Vår studie grundar sig på data vi själva insamlat, primärdata. För 

att samla in relevant primärdata har vi tagit stöd i tidigare forskning och studier inom vårt 

valda område. Tillvägagångssättet för att samla in primärdatat är mer grundligt presenterad 

i kapitel 4, Praktisk metod. Vi har valt att i första hand använda tidigare forskning i form 

av vetenskapliga artiklar. Detta för att dessa ofta är nya och erbjuder en uppdaterad version 

av den befintliga forskningen inom vårt valda ämne. Vi har sökt våra vetenskapliga artiklar 

genom den sökfunktion som finns tillgänglig på Umeå Universitetsbiblioteks databas 

Business Source Premier. Utöver Umeå Universitets sökmotor har vi även kompletterat 

med artiklar från Google Scholar. 

I uppstarten av forskningsprocessen sökte vi artiklar för att få inspiration till vårt 

fokusområde och för att få en överblick på forskning som är utförd inom den hållbara 

turismutvecklingen. Det var också denna förundersökning som resulterade i att vi 

uppmärksammade en brist mellan turisters intresse för en hållbar miljöutveckling och en 

avsaknad i deras agerande att aktivt stödja miljövänligt arbete. En aspekt i den tidigare 
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forskningen vi lade märke till var att de flesta undersökningarna var utförda i turisternas 

hemmiljö och ej i realtid under deras semester. Vi fann ämnet intressant och såg en 

potentiell utveckling i ämnet genom att undersöka turisters åsikter och upplevda mervärde 

av hotellens miljöengagemang under tiden de är gäster på hotellet. För att finna artiklar har 

vi använt sökord som är relaterade till vårt forskningsområde som; sustainable touirsm, 

environmental friendly hotel och CSR in the hotel industry med flera. Under 

arbetsprocessen blev sökorden mer specifika då vårt syfte och problemformulering 

utvecklades; percieved value of green products, environmental choice in the hotel industry, 

sustainable tourism behavior och environmental certifications in the hotel industry. Det är 

av vikt att formulera rätt slags sökord för att finna relevant material till sin studie (Bryman, 

2011, s. 116). Artiklar som varit relevanta till vår studie har också bidragit med såväl 

exempel på bra sökord och andra källor som använts i deras studie. 

3.8 Granskning av litteraturkällor 
Vi bygger all vår kunskap i denna studie på kunskapskällor och genom att kritiskt granska 

de källor vi väljer att använda kan vi bedöma dess trovärdighet (Thurén, 2005, s. 9). Vid 

användning av tidigare forskning är det viktigt att denna granskas och att dess relevans 

argumenteras för att öka trovärdigheten (Halvorsen, 1992, s. 73). En viktig aspekt rörande 

användning av sökmotorer på internet är alla länkar till olika källor ej är bedömda och 

värderade rörande deras äkthet och relevans (Bryman 2011, s. 115). För att öka 

trovärdigheten på våra insamlade data har vi främst valt att använda artiklar som är peer 

reviewed. Detta innebär enligt Thurén (2005, s.18, 67) att de är granskade och 

kontrollerade av flertalet forskare för sin vetenskapliga trovärdighet. Vidare menar Thurén 

att ett ytterligare sätt för att öka trovärdigheten och undvika partiskhet på valda källor är att 

finna andra källor som kommit fram till samma slutsats. 

Teorianvändningen delas in i tre olika faser; ursprung, empirisk grund och aktualitet 

(Johansson- Lindfors, 1993, s. 88). För att kontrollera ursprunget till våra data har vi valt 

att använda förstahandsrefereringar så långt som möjligt. Detta är för att undvika att 

använda källor som är tolkade av andra än författaren själv och genom detta undvika 

misstolkningar av text. Aktualitet kan kopplas samman med det empiriska ursprunget då 

den nyaste källan ej alltid behöver vara den mest pålitliga (Johansson- Lindfors, 1993, s. 

89). Små omformuleringar av den ursprungliga texten kan bidra till att det ursprungliga 

syftet helt ändras till förmån för andrahandskällans syfte (Thurén, 2005, s. 21-22; 

Johansson- Lindfors, 1993, s. 89). För att kontrollera den empiriska grunden till vald data 

har vi även varit noga med att se till syftet för den aktuella studien för att finna källor som 

är relevant till vår studie med liknande utgångspunkter och kunskapssyn. Då vi valt de 

teorier som var bäst lämpade till vår studie fortsatte vi söka och läsa forskning om detta 

tills vi ansåg att inget nytt tillfördes till vår datainsamling, detta fenomen kallas för 

teoretisk mättnad (Johansson- Lindfors, 1993, s. 88). 

Utöver de vetenskapliga artiklarna har vi valt att använda böcker till metodkapitlet och 

Thailandskapitlet. Argument för att böcker är lämpliga att använda inom dessa områden är 

att de fakta vi sökte om Thailands och turismens historiska utveckling ej bör ha ändrats 

med tiden. 

3.9 Etiskt förhållningssätt 
Vi har valt att samla in våra data till denna studie genom en enkätundersökning. För att 

värna om våra respondenter och på bästa sätt ta till vara på deras intresse finns vissa 

aspekter vi använt oss av. Bryman och Bell (2005, s. 556) nämner fyra områden där etiska 
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aspekter är av stor vikt; informations- och samtyckeskravet, skydd mot intrång i privatlivet, 

falska förespeglingar och risken att respondenter kommer till skada. 

Genom att både personligen informera respondenten innan de tagit beslut om att delta i 

undersökningen, samt att ha en informationstext om syftet med enkätundersökningen innan 

första frågan, undviker vi att missförstånd om vad deras medverkan i undersökningen 

innebär. Då enkäten delades ut personligen erhöll respondenten en chans att välja att delta 

eller ej, men också att ställa kompletterande frågor om vår studie. För att undvika risken att 

göra intrång i respondenters privatliv har vi valt att hålla samtliga deltagare anonyma. Det 

innebär att vi kodar varje respondent och att det ej går att veta vem som har svarat vad i 

undersökningen. Vi har även endast valt att ta med de statistiska bakgrundsfrågor som vi 

anser vara av vikt för vår studie (ålder, inkomst, hemland, kön) för att undvika att 

respondenten upplever att frågorna är för personliga. 

För att undvika att undersökningen utgår ifrån falska förespeglingar har vi varit noggranna 

med att ge tydlig information om vår bakgrund som studenter och syftet med vår studie. Vi 

anser att risken för att respondenter i vår undersökning kan komma till skada är väldigt låg. 

Bryman och Bell (2005, s. 559) ger exempel som nervösa sammanbrott och ångest som 

följd av att delta i en undersökning. Detta är inget som bör vara en riskfaktor för vår 

undersökning, men det finns en risk att frågorna upplevs som anklagelser mot 

respondenterna gällande deras miljöengagemang, vilket kan påverka deras semester 

negativt. 
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4.0 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenterar vi de teorier och den tidigare forskning vi funnit relevanta att 

stödja vår studie på. Den teoretiska referensramen har använts som utgångspunkt för vår 

empiriska datainsamling och för analys av insamlat data. Vi kommer att gå igenom 

konsumenternas beteende och upplevda värden av miljöarbeten för att se vad tidigare 

forskning fastställer är viktigt i konsumenters val. Sedan går vi över till hur företagen kan 

påverka konsumenternas attityd och intresse av miljöcertifieringar. Den avslutande 

modellen ger en sammanfattande bild över vår studie och hur de viktiga faktorerna som 

presenterats i kapitel 2 och kapitel 4 hänger ihop och tillsammans kan främja en fortsatt 

hållbar utveckling av hotellindustrin. 

4.1 Upplevt värde 
Denna teori handlar om det värde som kunden upplever genom ett köp. Värde kan vara allt 

ifrån ekonomiskt värde till känslomässigt värde som kunden upplever, det är dock det 

totala värdet av ett köp som kommer påverka vidare lojalitet, inställningar och attityder. 

Konceptet upplevt värde (perceived value) förknippas ofta med olika 

marknadsföringsaktiviteter och återfinns främst inom relationsmarknadsföring (Ravald & 

Grönroos, 1996, s. 19-21). Upplevt värde definieras som “konsumentens totala värdering 

av en produkt eller tjänsts nettofördel, baserad på konsumentens egen bedömning” (Bolton 

& Drew, 1991, s. 376-377; Chen & Chang, 2012, s. 505; Patterson & Spreng, 1997, s 

.415). En produkt eller service kan generera värde till kunderna genom att erbjuda fördelar 

och genom att vara differentierad från andra liknande produkter eller tjänster (Zeithaml, 

1988, s. 5-6). 

Sánchez et al. (2006, s. 394-395) har undersökt turisters upplevda värde vid köp av olika 

turismprodukter och de genomförde inför sin studie en litteraturgranskning. De kunde 

utifrån att studera studier från ett flertal forskare inom marknadsföring konstatera att 

upplevt värde brottas med olika synsätt och dimensioner. Enligt författarna har upplevt 

värde särskilt behandlats av två olika synsätt. Det ena synsättet är mer traditionellt och 

delar upp upplevt värde i två delar; kundens upplevda fördelar (ekonomiska, sociala, 

relationer) och kundens upplevda uppoffringar (pris, tid, ansträngning, risk och 

bekvämlighet). Ravald och Grönroos (1996, s. 21-22) menar att upplevda fördelar är en 

kombination av fysiska attribut, service-attribut och tillgänglig teknisk support i 

förhållande till den speciella användningen av tjänsten liksom inköpspriset och andra 

indikatorer på upplevd kvalitet, medan upplevda uppoffringar innefattar alla kostnader 

köparen står inför vid ett köp. Det senare synsättet skiljer sig från det mer traditionella då 

det beskriver upplevt värde som ett multidimensionellt konstruerat synsätt (Sánchez et al., 

2006, s.395). Enligt Zeithmal (1988, s. 14, 18) skiljer sig detta synsätt från det traditionella 

då det inte enbart fokuserar på den ekonomiska nyttan utan även att personliga känslor kan 

påverka köp- och konsumtionsvanor. Zeithmal diskuterar även att det upplevda värdet är 

subjektivt och individuellt och kan därför variera bland konsumenterna, han menar 

dessutom att en person kan utvärdera samma tjänst på olika sätt vid olika tillfällen. 

Den tidigare nämnda litteraturgranskningen av Sánchez et al. (2006, s. 394-395) visade att 

forskare som studerat upplevt värde inom turismindustrin har använt både det traditionella 

synsättet av upplevt värde och det multidimensionella synsättet. Upplevt värde kan enligt 
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Sánchezs studie variera mellan människor, kulturer och olika tidpunkter. Den sistnämnda 

variabeln, tidpunkter, syftar till det upplevda värdet före, under och efter köpet. Värdet kan 

således upplevas olika under dessa tre moment. I deras studie om turisters upplevda värde 

vid köp av olika turismtjänster fann Sánchez et al. (2006, s. 395) att tjänstens olika 

egenskaper samt priset är de vanligast avgörande faktorerna före köpet medan de 

efterföljande konsekvenserna av köpet (så som konsekvenserna av att välja ett 

miljöcertifierat hotell framför ett icke miljöcertifierat) samt erhållet resultat av köpet (så 

som att hotellet faktiskt bidrog till känslan en avslappnande semester) var de element som 

främst värderas av turister under och efter köpet. 

I en studie av Dumand och Mattila (2005, s. 311, 320-321) undersöktes turisters upplevda 

värde på kryssningsresor. Tidigare studier har visat att då konkurrensen ökar är det inte 

längre tillräckligt att erbjuda högkvalitativa produkter och tjänster utan det är minst lika 

viktigt att tillfredsställa kundens känslomässiga behov. Vidare gick deras studie ut på att 

undersöka detta antagande ur ett turismperspektiv och därför undersökte de betydelsen av 

affektiva faktorer i samband med upplevelsetjänster, så som en kryssningsresa i deras fall, 

eller en hotellvistelse i vårt fall. Dumand och Mattilas studie försöker visa på vad som 

upplevs som värdefullt av turisterna. Resultatet från undersökningen tyder på att 

kryssningsturisters värdeuppfattningar inte endast påverkas av tjänstens kvalitet eller 

kostnadsrelaterad faktorer, utan även känslomässiga utvärderingar. Detta erhålls 

exempelvis genom aktiviteter som kan skapa värde i form av nöje (aktiviteter för 

exempelvis barn och familj), avkoppling (exempelvis spa) och känslan av att få fly från 

vardagliga problem. Dumand och Mattila menar att det är viktigt att fokusera på sådana 

känslomässiga fördelar vid upplevelsetjänster eftersom de sammantaget har visat sig vara 

viktiga avgörande faktorer för det upplevda värdet. 

4.1.1 Upplevt värde av miljövänliga alternativ 

Upplevt värde av miljövänliga alternativ skiljer sig från upplevt värde av andra produkter 

och tjänster. Anledningen till detta är för att konsumenten kan uppleva att köpet ej gynnar 

dem själva i första hand, utan snarare andra intressenter som samhället, och det kan 

påverkar viljan att välja miljövänliga alternativ negativt (Manaktola & Jauhari, 2007, s. 

369; Marcus, 2001, s. 48). Då konsumenters miljömedvetenhet blir allt vanligare har Chen 

och Chang (2012, s. 505) valt att införa begreppet “grönt upplevt värde” (green perceived 

value) vilket de baserar på Patterson och Sprengs definition av vanligt upplevt värde (se 

ovan). Chen och Chang (2012, s. 505) definierar grönt upplevt värde som “konsumentens 

totala värdering av en produkts nettofördel mellan det som erhålls och det som ges, baserat 

på konsumentens miljömässiga förhoppningar, hållbara förväntningar och gröna behov”. 

Tiwari et al. (2011, s. 22) har studerat marknadsföring av gröna produkter och deras studie 

beskriver bland annat vad som krävs av en miljövänlig produkt eller tjänst för att kunden 

skall uppleva ett värde i att köpa den. Först och främst menar de att om kunden ens skall 

finna ett intresse i att köpa en miljövänlig produkt eller tjänst bör denne vara medveten och 

bekymrad över de problem som produkten eller tjänsten försöker lösa. Att utbilda 

kunderna handlar ej endast om att låta dem veta vad företaget gör för att skydda miljön, 

utan också om att låta dem veta varför det spelar någon roll. Om de ej vet varför ett 

hållbart arbete är viktigt kommer en betydande del av målmarknaden bara ställa frågor som 

"och?" och det hållbara arbetet kommer ingenstans. Kunden bör också känna att dem 

själva, och de tillsammans med andra användare av produkten eller tjänsten, kan göra 

någon skillnad. Detta kallas "egenmakt" och är enligt författarna den främsta anledningen 

till varför konsumenter köper miljövänliga produkter. 
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En annan viktig faktor är att kunden måste känna att företaget är trovärdigt och att det som 

förmedlas av företaget är sanningsenligt, samtidigt som kunden måste kunna lita på att den 

miljövänliga produkten eller tjänsten verkligen kan bidra med det företaget hävdar (Tiwari 

et al., 2011, s. 22; Swarbrooke & Horner, 2007, s. 181-183). Kunderna måste även tro på 

att företaget gör det som det faktiskt hävdar i sin gröna marknadsföringskampanj 

(exempelvis när de informerar om sin miljöpolicy eller miljöcertifiering) och att resten av 

företagets strategier överensstämmer med de miljövänliga aktiviteterna (Tiwari et al., 

2011, s. 22). Detta benämns enligt Chen (2010, s. 309) som “grön tillit” (green trust) och 

definieras som "en vilja att lita på ett objekt utifrån tron eller förväntningarna av dess 

trovärdighet, välvilja och förmåga att prestera miljövänligt”. Dock så har Englis och 

Phillips (2013, s.161) uppmärksammat att tidigare studier visar att konsumenter kan 

uppleva en skepticism mot miljövänliga produkter gällande huruvida de verkligen 

uppfyller vad de utlovar och att det påverkar köpbeslut av miljövänliga produkter. Men om 

konsumenten upplever att den miljövänliga tjänsten eller produkten är trovärdig menar 

Chen och Chang 2012 (s. 506, 515) att konsumentens gröna upplevda värde positivt 

påverkar deras gröna tillit till produkten, tjänsten eller företaget. Samtidigt visar deras 

studie också att grön tillit har en positiv korrelation till gröna köpintentioner. Hotell som 

erhållit en miljöcertifiering bör därför genom sin certifiering erhålla en högre grön tillit 

från sina kunder än om de ej hade detta bevis på sitt miljöengagemang, detta kan med stöd 

från Chen och Changs studie därför ge deras kunder ökade gröna köpintentioner. 

En viktig faktor som är avgörande för att konsumenter ska känna ett högre upplevt värde i 

att köpa miljövänliga produkter eller tjänster är att de måste ha samma funktionalitet som 

de traditionella icke miljövänliga alternativen (Chen & Chang, 2012, s. 508). 

Miljöengagerade hotell får exempelvis ej göra avkall på några av de vanliga tjänster som 

förväntas av dem som hotell för att kunna verka miljövänligare. Enligt Tiwari et al. (2011, 

s. 22) måste kunden vara övertygad om att den miljövänliga produkten eller tjänsten som 

företaget erbjuder kan utföra det som är tänkt av en sådan produkt, oavsett miljövänlig 

eller ej, eftersom kunder i regel ej avstår från produkter med bättre kvalitet för miljöns 

skull. Detta är enligt författarna ej oväntat då de flesta människor värdesätter prestanda, 

tillförlitlighet och livslängd högre än miljövänlighet. Det är därför viktigt att konsumenten 

känner att den kan lita på det som företagen påstår med deras miljövänliga produkter och 

tjänster samt att risken för att kunden känner att företaget ej är trovärdigt minimeras. Detta 

har Chen och Chang (2012, s. 506) valt att benämna som “grön upplevd risk” (green 

perceived risk) och de definierar det som "förväntningar om negativa miljökonsekvenser i 

samband med köpbeteendet". Chen och Chang (2012, s. 508) finner i sin studie att grön 

upplevd risk har en negativ påverkan på gröna köpintentioner. Ett hotell som utger sig för 

att vara engagerade i hållbara miljöarbeten måste därför på ett tydligt och trovärdigt sätt 

uppvisa detta för sina kunder, annars finns risken att kunden ej tror på att hotellet utför det 

som påstås vilket kan få negativa konsekvenser i kundernas gröna köpintentioner. Slutligen 

anser Tiwari et al. (2011, s. 22) att konsumenterna måste förstå att en miljövänlig produkt 

ger ett högre upplevt värde, de måste därför förstå den finansiella och miljömässiga 

avkastningen på deras investeringar i en miljövänlig produkt. Konsumenterna är mer 

villiga att testa nya produkter, och särskilt om de dessutom är dyrare vilket många 

miljövänliga alternativ är, om de lätt kan se resultaten av deras engagemang, exempelvis se 

att hotellet har bytt ut sina gamla toaletter mot nya vattensnåla toaletter. 

Sammanfattningsvis kan vi se att pris är en viktig faktor i en konsuments upplevda värde 

av en service eller produkt. Vidare har känslomässiga faktorer även en stor inverkan, 

vilket kan vara den faktor som miljöcertifieringar på hotell kan konkurrera på. Det är 
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viktigt att konsumenten förstår värdet i att välja ett miljöcertifierat hotell för de positiva 

egenskaper det har på närmiljön och hållbarheten av destination på lång sikt för att 

uppleva ett mervärde i sitt köp. Information och bevis om hur miljövänliga alternativ direkt 

gynnar konsumenten krävs för att ett upplevt mervärde skall uppstå. 

4.2 Diffusionsteorin 
I denna teoridel försöker vi lyfta fram svårigheten med att nå ut med konceptet hållbar 

turism till turisterna och anledningen till att konceptet än så länge ej fått tillräcklig 

acceptans hos alla. 

Konceptet hållbar turism kan från turisternas sida anses ej fått tillräcklig acceptans. 

Tidigare forskning har visat att allt fler av dagens turister har en positiv inställning till att 

aktörer inom turistindustrin engagerar sig i hållbarhetsarbeten som kan minska de miljö- 

och samhällsproblem som turismen ofta medför (Budeany, 2007, s. 501-502). Annan 

forskning visar dock att dessa inställningar sällan påverkar turisternas köpbeslut (Hedlund, 

2012, s. 62), vilket därför berör utvecklingen av den hållbara turismen. Ur ett 

turismsammanhang kan konceptet hållbar turism enligt Dabphet et al. (2012, s. 1110) 

därför ses som en innovation eftersom det består av en ny idé som har anpassats och 

genomförts i syfte att generera värde för turismnäringen. Författarna menar vidare att 

hållbar turism kan ses som en ny inriktning inom turismindustrin, som både har potential 

att skapa ekonomisk tillväxt och skydda turistdestinationernas miljö. 

Hur innovationer uppfattas, accepteras och sprids av en population behandlas av teorin 

Diffusion of Innovations. Teorin förknippas ofta med författaren och forskaren Everett M. 

Rogers och den syftar till att ge en ökad förståelse för hur en innovation kan spridas till sin 

målgrupp (Rogers, 2003, s. 5-6, 11-12). Hållbarhetsarbeten som genomförs inom 

hotellindustrin har som tidigare nämnts ej fått tillräcklig uppmärksamhet av turisterna. För 

att hantera detta problem och göra det hållbara arbete som exempelvis miljöcertifierade 

hotell gör mer eftertraktat av turisterna, kan teorin därför vara relevant att ta i beaktning. 

En viktig del i diffusionsteorin syftar till elementet tid, vilket relaterar till tiden det tar för 

en innovation att accepteras och antas av sin målgrupp. Rogers (2003, s. 11, 20, 168-169) 

menar att individer anpassar och tar till sig innovationer genom den så kallade innovations-

beslutsprocessen (innovation-decision process). Denna process består utav fem steg där 

individen genomgående, under en viss period, gör olika val och ageranden för att utvärdera 

en ny idé och där individen slutligen väljer att antingen acceptera och anta eller förkasta 

innovationen. Stegen i Rogers modell beskrivs mer genomgående nedan: 

1. Kunskap uppstår när individen (eller en annan beslutstagare, gäller för samtliga 

steg) på något sätt utsätts för innovationens existens och skapar sig en förståelse för 

hur den fungerar. Exempelvis när en konsument får veta att det finns 

miljöcertifieringar för hotell. 

2. Övertygelse uppstår när individen skapar en positiv eller negativ attityd till 

innovationen. 

3. Beslut tas när individen utför aktiviteter som leder till att innovationen kan välja att 

användas eller ej. Exempelvis när konsumenten skall boka hotell och därmed skulle 

kunna välja ett miljöcertifierat hotell framför ett hotell utan certifiering. 

4. Implementering sker när en individ testar den nya idén. 

5. Bekräftelse är det sista steget och det sker när individen väljer att använda 

innovationen igen. Exempelvis om hotellets miljöengagemang ger ett mervärde till 
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kunden i den mån att denne medvetet söker upp och väljer hotell på grund av dess 

miljöcertifiering och avstår från att välja hotell utan certifiering. 

 Även om tidigare forskning har visat att allt fler av dagens turister är intresserade av 

miljövänliga alternativ bland hotell, så gör de ej aktiva beslut av att välja dem (steg 3) 

(Fairweather & Maslin, 2005, s. 86: Han et al., 2010, s. 325; Lee et al., 2010, s. 901-902). 

Att hållbara turistaktiviteter ej har fått tillräcklig uppmärksamhet av turister kan bero på att 

tillräckligt många ej har avslutat den ovannämnda processen, men även hur mycket de 

personligen är villiga att offra för miljön. Rogers (2003, s. 267-268, 282-285, 299) menar 

att anpassningstiden för innovationer, det vill säga processen som beskrivits ovan, varierar 

för olika individer, eftersom en målgrupp kan bestå av olika typer av användarsegment. 

Det är därför viktigt att vara medveten om att behoven hos målgruppens olika individer 

kan variera. En mängd tidigare forskning kring turisters preferenser har visat att så mycket 

som 70-80 procent av västerländska turister (studierna är gjorda på främst amerikaner, 

européer och australiensare) uttrycker sin oro för turismens negativ miljöpåverkan men att 

endast 10 procent av dessa låter oron påverka deras eget agerande (Budeanu, 2007, s. 501-

502; Chafe, 2005, s. 5-9). 70-80 procent av de västerländska turisterna skulle alltså kunna 

antas ingå i målgruppen för hållbar turism, behoven och värderingarna behöver dock ej 

vara den samma hos dessa individer, vilket är viktigt att komma ihåg. Turisterna kan även 

bry sig olika mycket om miljön samt att de kan ha tagit till sig av informationen om 

hotellens hållbara miljöarbeten olika mycket.   

Sammanfattningsvis kan vi se att en målgrupps olika individer kan ha olika behov och 

värderingar, exempelvis värderar och prioriterar hållbart miljöengagemang olika. Vår 

studie kommer ge en ökad förståelse för hotellgästernas behov och vilka attribut i det 

hållbara arbetet som värderas mest. Information kan sedan användas när hotellens 

hållbarhetsarbete skall kommuniceras till de olika användarsegmenten och på så sätt få 

fler turister att avsluta processen och där med öka acceptansen av innovationen, hotellens 

hållbarhetsarbete. 

4.3 Teorin om överlagt beteende och teorin om planerat beteende 
För att ge en ökad förståelse för vilka faktorer som påverkar turisten i sitt val att engagera 

sig i miljöcertifierade hotell har vi valt att inkludera teorin om planerat beteende. Det 

finns mycket forskning inom beslutsfattande och vi har valt att använda denna teori 

eftersom den har använts frekvent i tidigare forskning för att undersöka turisters beteende. 

Vi ger i den inledande delen en beskrivning av teorin, för att sedan gå vidare till att 

sammanfatta olika studier som samtliga har använt teorin om planerat beteende inom 

turism som grund till sin studie. 

“Teorin om överlagt beteende” (Theory of Reasoned Action) (TRA) är sedan 1975 skriven 

och utvecklad av Ajzen och Fischbein (Ajzen, 1991, s. 181-185, 188). TRA fokuserar på 

en individs viljemässiga faktorer och individens faktiska kontroll över beteendet. Teorin 

ansågs vara för begränsad gällande situationer där icke viljemässig kontroll påverkar 

beslutstagandet och individen ej själv kan välja att antingen utföra beteendet eller att avstå.  

För att göra teorin mer användbar även i situationer där andra faktorer spelar in, förutom de 

faktorer individen själv kan styra, som tillgång på nödvändiga resurser (exempelvis tid, 

pengar och kompetens) och påverkan av andra människor i individens närhet, utvecklade 

Ajzen TRA till “Teorin om planerat beteende” (Theory of Planned Behavior) (TPB). TPB 

skiljer sig från TRA genom tillägg av upplevt beteendekontroll hos individen, vilket 
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beskrivs som individens uppfattning om hur lätt eller svårt det är att utföra det önskade 

beteendet. Genom den utveckling av TRA som Ajzen gjort menar han att sannolikheten av 

en individs beteendemässiga prestation kan förutses genom att jämföra en individs 

beteendemässiga kontroll med dennes beteendemässiga avsikt. TPB förutsätter tre faktorer 

som påverkar avsikt för ett beteende: (1) inställning till beteendet, vilket refererar till om 

individen har en positiv eller negativ inställning till beteendet i fråga, exempelvis att 

individen har en positiv eller negativ inställning till hotells miljöengagemang, (2) 

subjektiva normer som innebär de påtryckningar från människor i individens närhet som 

kan påverka till att utföra eller att ej utföra beteendet, exempelvis familj och vänners åsikt 

om miljöengagemang som individen kan bli positivt eller negativt påverkad av, (3) graden 

av upplevd kontroll av beteendet som beror på om beteendet upplevs som lätt eller svårt att 

utföra. Detta är beroende av individens tidigare erfarenheter och förväntade hinder, vilket 

skulle kunna syfta till hur lätt eller svårt individen upplever att finna och aktivt välja 

miljöcertifierade hotell. En generell regel för denna teori är att ju högre grad av kontroll 

individen upplever tillsammans med en positiv inställning och socialt tryck, desto mer 

troligt att individen har för avsikt att utföra beteendet. 

4.3.1 Studier som använt Teorin om planerat beteende i hotellindustrin 

4.3.1.1 Vilka faktorer påverkar val av miljövänliga hotell? 

Han et al. (2010, s. 326-327, 331-332) har gjort en studie om tillämpningen av TPB i den 

gröna hotellindustrin. Författarna anser att TRA ej innefattar tillräckligt av faktorer för att 

förklara en konsuments beteende gällande val av miljövänligt hotell. Även om individen 

har en positiv attityd till miljövänliga åtgärder och upplever ett socialt tryck gentemot att 

välja ett miljövänligt alternativ (subjektiva normer), är detta val ej möjligt om priset för det 

miljövänliga alternativet är för högt för individen eller om valmöjligheten ej finns på 

önskad destination. I TPB tas hänsyn även till aspekter om att val kan påverkas av dessa 

icke viljestyrda faktorer och anses därmed vara mer lämpad att använda i den aktuella 

kontexten. Författarnas studie är utförd genom en kvantitativ enkät med 428 amerikanska 

hotellgäster. Resultatet av studien visar att TPB är bättre lämpad för att undersöka turisters 

intentioner att besöka ett miljövänligt hotell eftersom den tar hänsyn till faktorer som 

innefattar situationsanpassning i beslutstagandet. Studien visar också att positiv attityd till 

hotellets miljöarbete har en starkare korrelation till turisters vilja att besöka ett miljövänligt 

hotell än subjektiva normer och upplevt värde. Därmed drar författarna slutsatsen att 

genom att lägga ett större fokus på arbete som bidrar till en ökad positiv attityd hos 

konsumenterna, erhåller hotellet störst fördel av det miljövänliga arbetet. Ett oväntat 

resultat av undersökningen var att de ej fann korrelation mellan miljövänliga aktiviteter i 

andra situationer i konsumentens liv, som att återvinna och köpa ekologiska livsmedel, och 

en högre intention till att välja ett miljövänligt hotell. Deras rekommendationer till 

marknadsförare av miljövänliga hotell är att informera och utbilda turisten om varför det är 

viktigt och fördelaktigt att välja ett miljövänligt hotell framför ett icke miljövänligt. En 

avgränsning i deras studie var att undersökningen visade att cirka 30 procent av 

respondenterna ej var medveten om ifall de hade bott på ett miljömedvetet hotell och 

därför efterfrågar författarna en replikering av deras undersökning i en situation där 

respondenterna bor på ett hotell av detta slag. 

Anuwichanont et al. (2011, s. 91) har utfört en studie om den hållbara utvecklingen av 

hotellindustrin i Thailand. Syftet var att undersöka lojalitet i hotellindustrin genom 

turisternas inställning till hotellets miljöarbete, subjektiva normer, upplevt värde och 

destinationens konkurrenskraft. Upplevt värde beskrivs som konsumentens totala nytta av 
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konsumtionen, i detta fall hotellvistelsen, i relation till den totala kostnaden för upplevelsen 

(Woodruff, 1997, s. 141). Subjektiva normer förklaras som den påverkan andra människor 

i beslutstagarens närhet har på beslutet genom att beslutstagaren påverkas av vad andra 

människor förväntar sig av denne (Ajzen, 1991, s. 188). Anuwichanont et al. (2011, s. 93, 

97) kvantitativa studie utfördes på 400 hotellgäster på Koh Samet och var uppdelad i en 

grupp med hög miljömedvetenhet och en grupp med låg miljömedvetenhet. Resultatet 

stödjer studiens uppsatta hypotes om att miljömedvetna turisters inställning, attityd och 

upplevt värde av hotellets miljöarbete påverkar deras intention att återkomma till hotellet 

och förbli lojala. Även en destinations konkurrenskraft, i form av naturresurser, visar en 

stark korrelation till turisters intention till att återvända till destinationen i både den 

miljömedvetna gruppen såväl som i den icke miljömedvetna. Däremot stödjer 

undersökningen ej hypotesen rörande korrelationen mellan turisters subjektiva normer och 

lojalitet till hotellet, det vill säga attityder och åsikter från närstående påverkar ej 

individens lojalitet till hotellet. Enligt författarna är förklaringen till att subjektiva normer 

ej bidrar till en ökad lojalitet och att thailändska turister har en låg grad av motivation för 

att stödja hållbart miljöarbete även i andra kontexter. 

4.3.1.2 Betalningsvilja för miljövänliga hotell 

Manaktola och Jauhari (2007, s. 365, 369-370, 372-373) har undersökt turisters attityd och 

beteende gentemot miljövänliga hotell i Indien, samt om turisterna är villiga att betala mer 

för det hållbara arbetet hotellet utför. En kvantitativ studie undersöker konsumenters attityd 

till miljövänliga arbeten, huruvida turisterna har ett konsekvent beteende att bo på 

miljövänliga hotell och deras attityd till dem. Resultatet visar att majoriteten av 

respondenterna är positivt inställda till det hållbara miljöarbete som hotellen utför och 

därmed att de erhåller en konkurrensfördel gentemot de hotell som ej utför detta arbete. 

Författarna har sammanfattat de bidragande faktorer som bidrar till konsumenters positiva 

attityd till miljövänligt arbete; synlig kommunikation om det miljövänliga arbetet, medlem 

i ett certifieringsprogram, återvinningsprogram, återanvändning av sängkläder och 

handdukar, miljövänliga produkter som lokalproducerad mat, och miljövänliga val av till 

exempel energi och bränsle. Sammanfattningsvis menar Manaktola och Jauhari att turister 

söker konkreta och påtagliga bevis på hotellets miljöengagemang och därmed är hotellets 

val av kommunikation av sitt hållbara arbete viktigt för att uppnå de fördelar som kan 

medföras av deras arbete. Paradoxen i studien är dock att majoriteten av turisterna ej är 

villiga att betala för miljöarbetet som hotellen utför, utan anser att hotellen själva skall 

investera i åtgärder na utan att det bidrar till höjda priser. 

En studie gjord av Kang et al. (2012, s. 564-565) undersöker turisters betalningsvilja 

gällande gröna hotell eftersom de uppmärksammat att tidigare forskning har väldigt 

varierande resultat med både positiv och negativ respons på turisters vilja att betala för 

miljövänliga initiativ av hotellindustrin. Turisters vilja att betala mer för ett miljövänligt 

hotell kan ha flera anledningar. Hotellets sociala ansvar, eller CSR, är en av dem och kan 

vara en bidragande effekt till att turisterna är villiga att betala mer om den extra kostnaden 

går till något bra, som att minimera hotellets påverkan på havets ekosystem (Bhattacharya 

& Sen, 2004, s. 20). Kang et al. (2012, s. 567, 570) studie gjordes på 455 individer som var 

i kontakt med resebyråer i USA. De fann att turisters betalningsvilja för hotell beror på 

vilken typ av hotell det handlar om, så som budget, medel eller lyxhotell, där gäster på 

medelklass- och lyxhotell var villiga att betala mer än de som bor på ett budgethotell. 

Deras studie har gjort ett urval beroende på inkomst hos respondenterna och därmed kan de 

dra slutsatsen att den högre betalningsviljan hos gästerna beror på emotionella drivkrafter 

så som att stödja ett miljövänligt arbete kan bidra till en tillfredsställande känsla och en 
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högre självkänsla. Fortsättningsvis visade studien även att turister med ett intresse av 

miljövänliga aktiviteter var villiga att betala ett högre pris för miljövänliga hotell. Dessa 

resultat talar emot Manaktola och Jauhari (2007) studie som visade att konsumenterna ej 

var villiga att betala för hotellens miljöarbete. Enligt Kang et al. (2012, s. 569) kan dessa 

variationer i resultaten bero på att deras studie är gjord i USA, ett industrialiserat land, 

medan Manaktola och Jauharis studie är gjord i Indien, ett utvecklingsland. En bidragande 

aspekt kan vara att miljöhänsyn kan skiljas åt beroende på den ekonomiska utvecklingen i 

landet och att CSR-arbete och oro för företagens påverkan på samhället är mindre utbrett i 

utvecklingsländer (Kemp, 2001, s. 1). 

4.3.1.3 Image och beteendeintentioner 

I en studie av Lee et al. (2010, s. 901-902) undersöktes hur konsumenter ser på gröna 

hotell, alltså bilden av ett grönt hotell ur hotellgästernas perspektiv, och hur ett hotells 

gröna image kan påverka beteendeintentioner (behavioural intentions). Konceptet 

beteendeintentioner grundas i teorin TPB. Undersökningen genomfördes via en webenkät 

på 416 amerikanska hotellgäster som tidigare bott på ett eller flera gröna hotell. Gröna 

hotell syftar i studien till hotell som engagerar sig i vanligt förekommande 

hållbarhetsmetoder inom hotellbranschen, så som att spara energi och vatten, hantera avfall 

eller utbilda gäster om miljön. Författarna hade två mål med studien, först att undersöka 

utvecklingen av en grön hotellimage genom konceptet kognitiv image och känslomässig 

image samt övergripande image. Dichter (1985, s. 75-77) menar att image är ett 

övergripande intryck som bildas av en person till följd av kognitiva och känslomässiga 

värderingar av ett objekts attribut. Enligt Lee et al. (2010, s. 903) syftar kognitiv image till 

konsumenternas föreställningar om ett objekt (till exempel miljöcertifierade hotell) vilket 

grundar sig i en värdering av dess kända attribut, medan känslomässig image avser 

individers känslor för ett objekt. Det andra målet med undersökningen syftade till att 

undersöka hur en grön hotellimage kan påverka beteende intentioner – i författarnas studie 

(1) intention att återkomma, (2) intention att ge positiva rekommendationer och (3) viljan 

att betala ett premium pris. 

Resultatet från den ovan beskrivna studien av Lee et al. (2010, s. 910) tyder på att en grön 

hotellimage leder till positiva beteendeintentioner från tidigare hotellgäster gällande att 

välja att bo på hotellet igen och ge positiva rekommendationer. Denna gröna hotellimage 

(övergripande image) bör enligt studiens resultat bygga på både kognitiva och 

känslomässiga imageattribut. Kognitiva imageattribut (värde- och kvalitetsattribut) kan i 

hotellsammanhang vara upplevt värde för pengarna och kvaliteten på exempelvis ett 

miljöcertifierat hotells mat. Känslomässiga imageattribut är till exempel känslan som en 

hotellgäst får av att bo på exempelvis ett miljöcertifierat hotell. Studien visade att det var 

mycket betydande för hotellgästerna att deras köp gav en känsla av välbefinnande. 

Undersökningen av de gröna hotellgästernas beteendeintentioner visade att de som 

medverkade i studien var villiga att återkomma samt ge positiva rekommendationer om det 

gröna hotellet. Däremot indikerade studien på en låg vilja att betala extra för gröna hotell. 

Enligt författarna tyder detta på att även om gästerna visar intresse för miljörelaterade 

problem så finns inget intresse för monetära uppoffringar då det ej skulle ge dem någon 

direkt extra fördel av att betala extra.  Slutligen kan resultatet av studien sammanfattas med 

att en grön hotellimage kan vara ett givande operativt verktyg för att behålla (få dem att 

återvända) och attrahera fler gäster. 
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4.3.1.4 Hållbara turistbeteenden 

I en studie gjord av Budeanu (2007, s. 503-504) undersöktes hållbara turistbeteenden 

(sustainable tourist behaviour) och hur det kan vara möjligt att styra turisters val av 

hållbara produkter och tjänster. Studien utfördes genom att kritiskt granska tidigare 

litteratur och forskning inom turism och författaren satte bland annat upp tre antaganden 

kring vad som krävs för att styra turisters hållbara beteenden. Det första antagandet knyter 

an till en av våra tidigare teorier, Diffusionsteorin, då den menar att för att styra turisters 

val och beteenden mot hållbara alternativ krävs en bättre förståelse och mer exakt kunskap 

om olika miljöprofiler för turister. Budeanu menar att ofullständig information kan leda till 

att de aktörer inom turistindustrin som engagerar sig i hållbara arbeten slösar tid och 

engagemang på att försöka locka turister som ej intresserar sig för miljövänliga alternativ 

eller att de fokuserar på att kommunicera attribut som ej efterfrågas av turisterna.  Andra 

antagandet var att hållbara miljöalternativ måste kunna erbjuda samma kvalitet och service 

som de som ej engagerar sig i diverse hållbarhetsarbeten. För det tredje gäller att den 

bakomliggande anledningen till det hållbara arbetet, som till exempel miljöcertifierade 

hotell gör, bör redovisas med ett språk som är formulerat så att turisterna kan relatera till 

det. 

Tiwari et al.( 2011, s. 22) menar att så länge de miljövänliga alternativen av produkter och 

tjänster håller samma standard, kvalitet och funktion som de icke miljövänliga, kommer de 

föredras av konsumenterna. Detta är dock ett problem än så länge, miljövänliga alternativ 

är till exempel ofta dyrare än icke miljövänliga produkter och tjänster (Tiwari et al., 2011, 

s. 22).  Trots att vissa turister är redo att acceptera nya alternativ, exempelvis miljövänliga 

hotell, så menar Budeanu (2007, s. 503) att de även måste ha möjliga resurser, så som tid, 

pengar och information, för att kunna agera i linje med detta. Han anser vidare att det finns 

både interna och externa barriärer som hindrar människor från att köpa miljövänliga 

produkter. De interna syftar exempelvis till individers brist på kunskap och förståelse för 

konsekvenserna av deras handlande (Budeanu (2007, s. 503; Mont, 2004, s. 152). De 

externa barriärerna handlar om externa aspekter så som utbudet av miljövänliga alternativ, 

möjligheten att få tillgång till dessa eller antaganden som att enskilda personers handlande 

inte kan göra någon skillnad (Budeanu 2007, s. 503; Mont, 2004, s. 152). Även om det är 

av stor vikt att informera turister om de miljövänliga alternativ som finns samt hur deras 

val har en påverkan på turistdestinationerna menar Budeanu (2007, s. 505) dock att detta 

endast påverkar turisternas miljömedvetna attityder, det tar ej itu med de barriärer som 

hindrar turister från agera i enlighet med dessa attityder. Därför har turistindustrin och 

myndigheternas försök att ändra turisternas beteende hittills gått långsamt och ej fått 

förväntad effekt enligt Budeanu, vilket stämmer överens med diskussionen i avsnitt 4.2 om 

Diffusionsteorin.  

Sammanfattningsvis visar denna teori att turisters upplevda värde av att bo på ett 

miljöcertifierat hotell är beroende av att rätt information når fram till konsumenten. 

Indikationer på att det kan skilja sig åt mellan industriländer och utvecklingsländer, där 

aspekter som betalningsvilja och en lägre oro för miljön kan påverka konsumentens 

attityd. För att konsumenten skall välja ett miljövänligt alternativ före ett icke miljövänligt 

krävs att det ger något extra till individen. Känslomässiga faktorer, så som ökad 

självkänsla och kunskap om att de bidrar till något bra, har visat sig spela in i 

konsumentens upplevda värde och kan vara ett svar till det extra värde som söks för att 

välja ett miljövänligt alternativ. 
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4.4 CSR 
Denna del skall bidra till en ökad förståelse för varför hotell väljer att satsa på en hållbar 

utveckling av turismen och de effekter det har på turisterna.  

Företags samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) strävar mot att uppnå en 

hållbar utveckling, inte bara i ekonomiska frågor, men också i sociala och miljömässiga 

dimensioner (Luu, 2011, s. 3-4). Termen CSR har diskuterats i stor utsträckning av många 

och detta har resulterat i en rad olika definitioner, koncept och kritik mot termen, så att 

hitta en korrekt definition kan därför vara problematiskt (van Marrewijk, 2003, s. 95-96). 

Enligt Angelidis och Ibrahims definition (1993, s. 8) är CSR "företagens sociala åtgärder 

vars syfte är att tillgodose samhälleliga behov". Van Marrewijk (2003, s. 96-97) menar 

istället att det finns olika inriktningar inom begreppet CSR och han själv refererar till tre 

olika perspektiv: aktieägarnas perspektiv, intressenternas perspektiv och samhällets 

perspektiv. Den senare, samhällets perspektiv, fokuserar på det ansvar som företaget har 

gentemot samhället som det verkar i, och därför kan det hävdas ha ett bredare synsätt än de 

andra två. Aktieägarperspektivet refererar endast till det sociala ansvar företaget har att öka 

sina intäkter och att CSR-arbeten endast bör utföras i den utsträckningen att det kan skapa 

långsiktig värdetillväxt för ägarna. Intressenternas perspektiv liknar föregående, förutom 

att det inte enbart är ägarnas intressen som ska uppfyllas utan även alla de intressenter som 

antingen påverkar eller kan påverkas av att organisationen uppnår sina uppsatta mål. 

Därmed bör företag vara medvetna om vilka olika parter de har ett ansvar gentemot. Detta 

argument presenteras även av Whitehouse (2006, sid. 293-294) som menar att CSR 

förväntningar på företag numera kommer överallt ifrån och att de dessutom ökar. Detta 

indikerar vidare att företagen nu längre inte endast kan göra vad som krävs av dem enligt 

lagliga regler och förordningar, utan de förväntas också anta ett proaktivt förhållningssätt 

gentemot sociala och miljörelaterade problem. Ur ett varumärkesperspektiv argumenterar 

Popoli (2011, s. 420) för att lokala och globala varumärken behöver anta olika CSR 

strategier. Han menar att lokala varumärken särskilt måste överväga kulturella problem och 

lokala intressenters förväntningar i deras sociala ansvarsarbete. Globala varumärken kan 

istället behöva beakta intressen från olika länder. 

CSR i utvecklingsländer kan vara ett verktyg som genom det hållbara utvecklingsarbetet 

gynnar samtliga lokala intressenter. I Sris bok CSR Strategies: Corporate Social 

Responsibility for a Competitive Edge in Emerging Markets (2010, s. 5, 14-15, 21) 

diskuteras olika aspekter rörande CSR-arbete i utvecklingsländer. Enligt författaren har 

dagens utveckling mot en global värld inneburit att gränser mellan marknader suddas ut, 

vilket har medfört att företags huvudfokus har utvecklats från att endast maximera sin vinst 

till att även fokusera på människan och miljön. Sri menar vidare att genom globaliseringen 

i världen har skillnader i CSR uppmärksammats gällande industriländer och 

utvecklingsländer. Aspekter som välfärd i samhället ses i många utvecklade länder som en 

självklarhet, men det gäller ej i mindre utvecklade länder, vilket visar att CSR initiativ 

kräver lokal anpassning för att fungera. I många fall börjar denna anpassning enligt Sri 

med samhällsbyggande åtgärder för att ändra tankesätt och värderingar i samhället 

gällande delar som de ligger efter i utvecklingen på. Ett exempel kan vara att det under 

turismens utveckling i utvecklingsländer togs genvägar för att nå upp till efterfrågan från 

turisterna, så som otillräcklig hantering av avloppsvatten från hotell (Antunes & 

Demajorovic, 2004, s. 296). Utvecklingen av hållbar turism kräver åtgärder för detta för att 

behålla sin position som en konkurrenskraftig turistdestination. Chamber et al. (2003, s. 

10) har undersökt CSR-arbete hos företag i sju länder i Asien (Thailand, Indien, 
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Filippinerna, Indonesien, Sydkorea, Malaysia och Singapore) och fann att den 

genomsnittliga graden av CSR-arbete i Asien är 41 procent, vilket är väldigt lågt jämfört 

med Storbritanniens 96 procent. Enligt Sri (2010, s. 17) har speciellt globala företag i 

Asien och Stillahavsområdet utvecklat dessa marknader genom samhällsbyggande åtgärder 

så som utbildning, förbättrad levnadsstandard och miljöarbete. Sri delar in 

utvecklingsländer i olika klassificeringar och Thailand anses vara ett av de 

utvecklingsländer som är mest attraktiva för internationella intressenter bland annat på 

grund av deras rika resurser av exempelvis jordbruksprodukter och geografiska läge. Andra 

länder som faller inom denna kategori är Indonesien, Nigeria och Indien 

Fokus i vår studie är på turistens värdering av hotellets miljöinitiativ. En undersökning 

gjord av Bhattacharya och Sen (2004, s. 15-16) undersöker bland annat hur konsumenten 

påverkas av ett företags CSR-arbete, resultatet visar att konsumenter är generellt positivt 

inställda till företags initiativ. De kan identifiera sig själva med CSR-arbetet om det ligger i 

linje med vad individen bryr sig om och bidra till en ökad självkänsla. Vidare visar studien 

att CSR-arbete kan påverka konsumentens välbefinnande, men behöver ej nödvändigtvis 

påverka dennes inställning till företaget. Ett exempel i hotellindustrin kan vara att turisten 

mår bättre av att veta att hotellet miljökompenserar genom sin miljöcertifiering, men det 

behöver inte innebära att individen är beredd att betala mer för det välbefinnandet eller 

sänka sina förväntningar på servicen. Det kan ändå vara av vikt för företagen att 

uppmärksamma att deras arbete kan skapa detta välbefinnande och se det som en potentiell 

källa till en framtida konkurrensfördel (Bhattacharya & Sen, 2004, s. 16). Dawkins och 

Lewis (2003, s. 185) menar att konsumenter nu lägger allt större tonvikt vid att räkna 

aspekter som företags CSR-arbeten som viktiga faktorer i sina köpbeslut, till skillnad från 

de traditionella produktrelaterade faktorerna som tidigare endast påverkat konsumenternas 

åsikter. Golob et al. (2008, s. 83) undersöker i sin studie hur konsumenters värderingar och 

ökade förståelse för konsumtionens inverkan påverkar deras förväntningar på företags 

CSR-arbeten. Enligt författarna är de flesta forskare överens om att konsumenterna är den 

drivande faktorn till företags CSR-program. Resultatet från den genomförda studien av 

Golob et al. visar att konsumenterna i allmänhet har höga förväntningar på CSR och att de 

anser att det är viktigt att företag engagerar sig i olika CSR-arbeten.   

Sammanfattningsvis visar denna genomgång av CSR att konsumenterna har höga 

förväntningar på företagens initiativ och om de utförs “rätt” och ligger i linje med vad 

som är viktigt för individen kan det ge denne en tillfredställande känsla. Det ger ett större 

krav på hotellen, speciellt i utvecklingsländer där genomslagskraften av CSR-arbete är 

betydligt lägre, att kommunicera vikten av varför de hållbara åtgärderna är ett måste för 

att destinationerna skall förbli vad turisterna kräver. 

4.5 Miljöcertifieringar 
Miljöcertifieringar är en väg mot en hållbar utveckling av turismen och vi har här samlat 

tidigare forskning om de effekter en certifiering kan ge för ett hotell. 

Certifieringar har utvecklats för att hotell med ett hållbart arbete skall kunna kommunicera 

detta till konsumenterna och för att klargöra internationellt accepterade standarder för 

hotellindustrins hållbara miljöarbete. Några av dessa är ISO 14001 Environmental 

Management Standard, EMAS, Ecolabel, Green Globe och Green Leaf. En 

miljöcertifiering innebär att hotellet arbetar hållbart och ger konsumenten en försäkran om 

att de genom en standardisering systematiskt arbetar med att minimera sin miljöpåverkan 

(Fairweather & Maslin, 2005, p. 83). Enligt Chan och Wong (2006, s. 481) har ett växande 
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intresse för olika miljöhållbarhetsfrågor gjort att de moraliska, etiska, sociala och politiska 

argumenten kring att vidta åtgärder för en mer hållbar utveckling ökat. Vidare menar 

författarna att det inom hotellbranschen också antas olika insatser till förmån för miljön 

och orsakerna till engagemanget varierar, det kan till exempel vara för att möta kundens 

efterfrågan, öka sin konkurrenskraft genom en förbättrad image eller för att det kan bidra 

till ekonomiska besparingar. 

Miljöcertifieringar har som uppgift att styra aktörerna till ett hållbarare arbetssätt och att 

informera samtliga kunder om de alternativ som finns (Boström & Klintman, 2008 s. 28). 

Även om hotellindustrin i första hand varken anses kraftigt förorena miljön eller använda 

sig av stora mängder icke förnybara energikällor så har den en betydande påverkan på de 

globala resurserna (Kirk, 1995, s. 4). Hotell har visats sig kunna hjälpa till att minska 

miljöpåverkan på olika sätt, detta har främst varit genom att införa energi-, vatten- och 

sophanteringsprogram (Chan & Wong, 2006, p. 482, 489). De menar dessutom att hotellen 

har ett eget intresse av att bevara miljön eftersom tilltalande och trygga omgivningar är en 

viktig del av deras produkt eller tjänst. Av denna anledning menar Chan och Wong (2006, 

s. 481) att olika icke-statliga organisationer och påtryckningsgrupper uppmuntrat företag 

att engagera sig och hantera effekterna som deras verksamhet har på miljön och därmed 

kan mycket av det hållbara arbete som företag utför anses grunda sig i ett ökat krav från 

konsumenterna. I takt med att allmänheten blir allt mer engagerad i miljöfrågor, utvecklas 

miljövänliga hållbarhetsarbeten till ett strategiskt verktyg som kan öka ett hotells 

konkurrensfördelar (Lee et al., 2010, s. 901). Att använda sitt miljöarbete som ett 

marknadsföringsverktyg har enligt Font och Buckley (2001, s. 11-12) anammats ofta och 

mycket inom turistindustrin. Författarna menar vidare att hållbarhetsarbeten kan införas av 

anledning att skapa en förbättrad image av företaget och på så sätt erhålla 

konkurrensfördelar. För de företag som vill och redan engagerar sig i olika typer av 

hållbarhetsarbeten menar Melo och Wolf (2005, s. 287) att miljöcertifieringar kan fungera 

som en extra motivator för hotellen själva eftersom de belönar och motiverar bra 

miljöarbete. En annan anledning till att sträva efter att bli miljövänligare är att det kan 

medföra ekonomiska besparingar (Chan & Wong, 2006, s. 490). I och med att hållbara 

miljöarbeten bland annat handlar om att minska energi, vatten och materiell förbrukning 

innebär det i sig att även kostnaderna för företaget, exempelvis ett hotell, kan minska. 

Utvecklingen av certifieringar för turismindustrin är snabbt växande och det fanns över 

100 olika program för miljöengagemang i början av 2000-talet (Font, 2002, s. 197). En 

studie om turismindustrins miljöcertifieringar visar att den lokala anknytningen är viktig 

för att gynna den lokala marknaden och befolkningen, men att det är viktigt att de är 

baserade på internationella standarder som gör certifieringarna mer användbara och 

internationellt erkända (Buckley, 2002, s. 204). En studie gjord av Fairweather och Maslin 

(2005, s. 86) visade dock att turisters medvetenhet var låg om att dessa certifieringar 

existerade och att den stora mängden av olika certifieringar kan bidra till förvirring hos de 

konsumenter som är intresserade. Font (2002, s. 197) menar vidare att då det finns en 

mängd miljöcertifieringar med varierande kvalité, kriterier, innehåll och spännvidd, har det 

visat sig förvirra kunden till den grad att de istället väljer att ignorera dem. Viss kritik har 

riktats mot certifieringar inom hotellindustrin, speciellt i utvecklingsländer. 

Inträdesbarriärer med höga avgifter gör att endast stora hotell har råd att finansiera vissa 

certifieringar och svårigheter att anpassa standardiseringen för små- och medelstora hotell, 

som utgör majoriteten av hotellindustrin i utvecklingsländer, försvårar hållbarhetsarbetet 

(Honey & Rome, 2001, s. 54-55). 
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Sammanfattningsvis kan vi se att miljöcertifieringar ämnar ge positiva fördelar både till 

hotellen och konsumenten. Genom det hållbara arbete hotellen utför kan de erhålla 

konkurrensfördelar gentemot de som ej utför detta. För att denna fördel skall uppstå krävs 

dock att konsumenten ser ett mervärde i det arbete hotellen utför och stödjer deras arbete 

genom att aktivt välja dessa hotell. 

4.6 Modell för studien 
Denna modell har vi skapat för att ge en överskådlig bild av vår uppfattning om situationen 

i dagsläget gällande hållbar turism inom hotellindustrin i Thailand och i andra 

utvecklingsländer med liknande förutsättningar. Vi har markerat det gap vi har 

uppmärksammat mellan turisternas sagda intresse och deras aktiva val (den överkryssade 

pilen), och därmed vad som står i vägen för att lyckas med hotellens hållbara arbete fullt 

ut. Vi har utgått från de statliga målen för hållbar turism i Thailand och dess påverkan på 

hotellen att engagera sig i utvecklingen (CSR-arbeten och miljöcertifieringar). Viktigt 

att påpeka är att statens roll i den hållbara utvecklingen av hotellindustrin ej behandlas i 

vår studie, men för att ge en enhetlig bild av situationen har vi valt att visa deras roll i 

processen. De streckade pilarna symboliserar de olika parternas vinning i en fungerande 

hållbar turism, såväl som de övergripande målen för en hållbar turism som gynnar alla 

parter. Enligt teorin har vi funnit att det finns intresse hos turisterna, men att aktiva val av 

miljöcertifierade hotell och personliga ageranden för att stödja hotellens hållbarhetsarbeten 

uteblir, vilket visas i deras köpbeslut. Information som ger kunskap om individens 

avgörande roll i processen samt upplevt värde verkar vara viktiga faktorer för 

konsumenters miljömedvetna val. Bristande information och turisternas bristande kunskap 

om ett potentiellt högre upplevt värde kan därför vara orsaker till det gap vi har 

uppmärksammat. 

 

Figur 1. Modell över studien 
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5.0 Praktisk metod 

Denna del av uppsatsen syftar till att redogöra för vår praktiska metod och de val som vi 

har gjort. Vi presenterar nedan vår forskningsdesign och utformningen av såväl enkäten 

som enkätfrågorna. Vidare redogör vi även för de centrala delarna av vår tankegång 

rörande urval, datainsamling och databearbetning för att möjliggöra en eventuell 

replikering av vår studie. 

5.1 Forskningsdesign 
Vi har valt en kvantitativ undersökningsmetod för vår undersökning. Anledningen är vårt 

syfte med studien, det vill säga att vi vill undersöka hur hotell i utvecklingsländer som 

infört ett miljöcertifieringsprogram värderas av konsumenten och om potentiella attribut i 

deras hållbarhetsarbete tillför ett mervärde. Då vi vill att resultaten från vår studie av Green 

Leaf hotell i södra Thailand skall kunna spegla hur det kan se ut på andra miljöcertifierade 

hotell i utvecklingsländer anser vi att en kvantitativ undersökning är bäst lämpad för att 

besvara vårt problem. En tidigare studie av Han et al. (2010, s. 331-332) rörande 

hotellgästers attityd till miljövänliga hotell har efterfrågat mer forskning i samband med att 

hotellgästerna bor på ett miljövänligt hotell, och ej i efterhand. Detta på grund av att 

resultatet av studien visat på en låg medvetenhet om gästerna någon gång har bott på ett 

miljövänligt hotell. Med detta som stöd har vi därför valt att göra vår studie på plats, på 

miljöcertifierade hotell i Thailand. Vi kommer att utföra denna genom en så kallad 

surveyundersökning. Detta innebär insamling av data med hjälp av enkäter eller 

strukturerade intervjuer från ett flertal respondenter vid samma tillfälle för att samla in 

kvantifierbar data som rör variabler (Bryman, 2011, s. 65). Vi valde att dela ut enkäter till 

våra respondenter då vi antog att det skulle vara lättare att få dem att ställa upp på en sådan 

än en strukturerad intervju. En annan anledning till att vi valde att dela ut enkäter istället 

för att göra strukturerade intervjuer är för att vi undersöker turister i Thailand och enligt 

Brunt (1997, s. 25) så är enkäter den vanligaste undersökningstypen inom turistindustrin, 

då dessa går snabbt och smidigt att genomföra. Detta möjliggör att vi kan hålla 

undersökningstiden per respondent relativt kort, vilket enligt Brunt (1997, s. 27) är viktigt i 

turistsammanhang. 

Vi har i vår studie en positivistisk syn på kunskap. Vetenskapen inom denna kunskapssyn 

skall enligt Bryman (2011, s. 30) vara värderingsfri och objektiv. Därför lämpar sig en 

enkätundersökning bra för detta synsätt då risken för intervjuareffekt minimeras. 

Intervjueffekt syftar till den påverkan som intervjuaren eventuellt har på respondenten och 

som kan göra att svaren ej blir sanningsenliga (Ejlertsson 2005, 12).  Även om vi genom 

vår enkätundersökning undviker intervjuareffekt så finns det alltid en risk att våra egna 

värderingar avspeglas något i frågorna. Dock så har vi strävat efter att förhålla oss neutrala 

genom hela vår studie och därför anser vi att vår datainsamlingsmetod ger oss en mer 

objektiv form av kunskap. Vidare kan vi genom att välja metoden enkätundersökning 

samla in en större mängd data då det är enkelt att administrera (Bryman, 2011, s. 228). Vår 

undersökning lämpar sig bäst med en kvantitativ forskningsdesign eftersom vi med våra 

resultat vill kunna visa hur det kan se ut för andra miljöcertifierade hotell i 

utvecklingsländer, vilket vi gör genom att använda en minimodell av den totala 

populationen av intresse.    
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5.2 Val av land 
Vår studie utgår från de problem den hållbara utvecklingen av hotellindustrin genomgår 

och som är relaterade till utvecklingsländer. Vi har valt att utföra studien på plats i ett 

specifikt utvecklingsland, istället för alternativet att göra exempelvis en webbenkät där 

respondenterna svarar på frågor om deras upplevelser och attityder retrospektivt. 

Anledningen till att vi vill utföra vår undersökning på plats på hotellen är för att turisternas 

upplevda värde av hotellvistelsen kan variera under köpet och efter (Sánchez et al., 2006, s. 

394-395). Ytterligare en anledning är att minnet kan påverka åsikter och känslor om 

undersökningen ifall den sker en längre tid efter köpet. Valet av utvecklingsland gjordes av 

oss författare och baserades på ett flertal kriterier. 

Valet av att utföra vår studie i ett utvecklingsland grundar sig i att utvecklingsländer har 

specifika utmaningar och problem som har medfört att deras utveckling ej har varit lika 

framträdande som i mer utvecklade länder. Genom biståndsorganisationen SIDA har vi 

funnit information om länder som i nuläget klassas som utvecklingsländer och som har 

hjälpt oss att välja ett passande land för vår studie. SIDA har sammanställt en lista över 

utvecklingsländer som de är verksamma i (Universitets och högskolerådet, 2013-02-04) 

och utifrån denna lista har vi valt det land som uppfyller de kriterier vi satt upp för vår 

studie.  

Vårt val av land är Thailand. Trots att landet fortfarande anses vara ett utvecklingsland, har 

det som redan nämnts i Kapitel 2 en väl utbredd turism med uppsatta mål och planer av 

regeringen för att gynna en fortsatt hållbar utveckling av industrin. För att underlätta vår 

datainsamling sökte vi ett utvecklingsland med mycket turism. Detta för att minimera 

risken för tidsbrist då vår datainsamling var tidsbestämd till enbart de fem veckor vi befann 

oss i landet. Ytterligare en påverkande faktor var att flera turismdestinationer fanns 

lättillgängliga inom ett och samma område, vilket var önskvärt då vi var intresserade av att 

få en spridning på vår undersökning och ej göra insamlingen på en enda destination. Södra 

Thailand uppfyller dessa kriterier och utbudet av turistorter uppfyllde vårt behov till 

studien mer än väl. Det är även lätt att ta sig runt i södra Thailand vilket underlättade vårt 

arbete och tidseffektiviserade datainsamlingen. 

Vi hade ytterligare kriterier kopplade till vår (författarnas) resa och vistelse i landet. 

Säkerheten var en viktig faktor för att vi skulle känna oss säkra i landet och minimera 

risken med oväntade problem som kunde komma att påverka vår studie negativt. 

Ytterligare faktorer som påverkat vårt val var prisnivån både på resa till och från landet, 

inrikesresor i landet, samt kostnader för mat och boende. Då vi finansierat studien på egen 

hand var vår budget låg och därmed prisnivåerna i landet av vikt. Thailand uppfyllde även 

samtliga av dessa kriterier och har i efterhand visat sig vara ett bra val av land för vår typ 

av studie. Anledningen till att vi endast har valt Thailand som representativt 

utvecklingsland för vår studie och inte flera länder är för att vi på grund av både tid- och 

resursbrist endast hade möjlighet att undersöka ett land. 

5.3 Val av miljöcertifiering 
För vår studie har vi valt att använda en miljöcertifiering som ett exempel på ett arbetssätt 

mot hållbar turism. Anledningen till att vi valt att endast fokusera på en certifiering är att vi 

genom vår förundersökning vet att de uppfyller kriterierna för hållbar turism och därmed 

ger en högre kvalitet till vår studie. I dagsläget finns ett stort antal olika certifieringar, eller 

annorlunda uttryckt internationellt accepterade miljöhållbarhetsstandarder för 

hotellindustrin, så som ISO 14001 Environmental Management Standard, EMAS, Ecolabel, 
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Green Globe och Green Leaf. I Tabell 1 redovisar vi de miljöcertifieringar som vi har 

studerat i vår förstudie. Genom information från deras hemsidor har vi bland annat 

konstaterat utbredningsområde för certifieringen, vilken typ av certifiering det är och att 

den inkluderar hotell, samt vilka regler som gäller för att erhålla den. I de fall där 

certifieringen har funnits tillgänglig för thailändska hotell (kopplat till utbredningsområde) 

har vi gått vidare med att undersöka prisnivån för att bo på de hotell som erhållit 

certifieringen. Ett problem vi har sett under vår förundersökning är att kraven för att 

erhålla många av dessa certifieringar främst uppnås av väldigt exklusiva och dyra hotell. 

Anledningen är att många av de internationella certifieringarna har höga inträdesavgifter 

och kan därmed endast finansieras av större hotell och ofta av globala hotellkedjor (Honey 

& Rome, 2001, s. 54-55). Därmed uppfyller många av de internationella certifieringarna ej 

de kriterier vi satt upp för vår studie eftersom vår studie ej har en inriktning på endast 

globala hotellkedjor utan även inhemska mindre hotell. Majoriteten av de hotell som finns i 

utvecklingsländer, som exempelvis Thailand, är små eller medelstora, därför har vi i vår 

förundersökning sökt efter en certifiering som är tillgänglig för även dessa. 

En certifiering som har en större spridning av olika prisklasser på sina certifierade hotell är 

Green Leaf Foundation (GLF). Vi fann ej någon annan miljöcertifiering som lämpade sig 

för vår studie, därför har vi valt att endast undersöka gäster på GLF-certifierade hotell. 

Dock så kan resultatet från vår studie ge en indikation på hur det kan tänkas se ut bland 

gäster på andra miljöcertifierade hotell i utvecklingsländer i allmänhet. Däremot ämnar vår 

studie ej att beskriver situationen på alla miljöcertifierade hotell i hela världen, utan endast 

miljöcertifierade hotell i utvecklingsländer.  En annan anledning till varför GLF standarden 

passar sig för vår undersökning är att den är vanligt förekommande i Thailand då den 

endast finns i Sydostasien. Detta ger oss därför en trygghet i att vi kommer kunna finna 

tillräckligt många standardiserade hotell.  

Vi har även gjort en avgränsning gällande de GLF-certifierade hotellen. Då denna 

certifiering har en stor spridning av olika hotell med olika prisklasser, har vi valt att 

begränsa vår studie till GLF-certifierade hotell med en boendekostnad på max 1000 SEK 

per natt. Detta har vi gjort för att hotellen som vi undersöker och som kommer ingå i vårt 

klusterurval skall ha liknande förutsättningar, så att individerna i vår population bor på 

liknande miljöcertifierade hotell. Även om 1000 SEK kan betraktas som ett högt pris för 

ett hotell i Thailand, är det ändå ett genomsnitt av de lägre prisklassade GLF certifierade 

hotellen. Vi kommer undersöka GLF certifierade hotell i tre provinser i Thailand; Phuket, 

Surat Thani och Krabi. I dessa tre provinser finns 33 GLF-certifierade hotell som stämmer 

in på de ovan beskrivna begränsningarna.  
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Certifiering Typ Utbredning Grundades Prisklass 
(SEK) 

ISO 14001 Företag och organisationer Global 1996 
(1946) 

> 1000 

EMAS Företag och organisationer Global 1995 > 1000 

Green Globe International Rese- och turistföretag Global 1992 > 1000 
Green Seal - GS-33 Hotels and 
Lodging Properties 

Hotell USA 1999 
(1989) 

_____ 

Sustainable Tourism Eco-Certification 
Program: STEP  

Ex. Logi, turistattraktioner, 
transportföretag 

USA, Kanada, Storbritannien, Kina, 
Australien, Brasilien 

2002 _____ 

Green Leaf Program (Green Leaf 
Foundation)  

Hotell Thailand 1998 < 1000 

EU Ecolabel (EU-Flower) Produkter och tjänster. 26 
olika produktområden, bl.a. 
hotell 

Europa, EU:s officiella miljömärke 1992 _____ 

Nordic Swan Produkter och tjänster, 63 
olika produktgrupper, bl.a. 
miljömärkta hotell 

Skandinavien 1989 _____ 

     
 

Tabell 1. Förstudie
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5.3.1 Information om Green Leaf Foundation 

År 1991 fann en grupp Thailändska miljöaktivister att många förändringar inom 

turistnäringen kunde genomföras för att göra den, som då också var Thailands snabbast 

växande industri, mer hållbar. Dessa ansträngningar ledde senare till ett samarbete mellan 

sex olika organisationer; Electricity Generating Authority of Thailand, Tourism Authority 

of Thailand, Metropolitan Water Works, United Nations Environment Program, Thai Hotel 

Association and Association for the Development of Environmental Quality. Tillsammans 

etablerade de år 1995 en ny ideell organisation, Green Leaf Foundation (GLF). Ett av de 

viktigaste syftena med denna organisation var att uppmuntra hotellbranschen till att 

investera i mer miljövänliga alternativ. Därför har GLF satt samman en praktisk 

miljöchecklista för hotellen att följa (Greenleaf, 2009a). Det finns utöver denna även en 

GLF standard för hotell, bestående av 11 olika delar (Greenleaf, 2009b; Sintunawa; 2013-

01-23). Dessa är: 

1. Policy och standarder för miljöpraxis 

2. Avfallshantering 

3. Effektiv användning av energi och vatten 

4. Inköp 

5. Luftkvalitet 

6. Luftföroreningar 

7. Buller   

8. Vattenkvaliteten 

9. Lagring och hantering av bränsle, gas och giftigt avfall 

10. Påverkan på ekosystemet 

11. Samarbete med lokalsamhälle och lokala organisationer 

Hotellen rankas sedan utifrån deras förmåga att uppnå dessa, på en skala mellan ett och 

fem. GLF-certifieringen kan sedan kommuniceras till turister och resebyråer, så att de 

lättare kan uppmärksammas som ”miljömedvetna hotell”. 

5.4 Urval av respondenter 
Den grupp individer som en enkätundersökning riktar sig mot benämns enligt Eljertsson 

(2005, s. 18) vanligtvis som population eller i vissa fall målpopulation. Som tidigare 

nämnts uppfyller 33 stycken GLF certifierade hotell de kriterier vi ställt upp, och 

sammanlagt har dessa 33 hotell 5 288 hotellrum. Populationen för vår enkät är alla gäster 

över 18 år som bor på dessa GLF-certifierade hotell, därmed räknar vi alla nationaliteter 

som likvärdiga. De måste även ha bott på hotellet minst en natt, detta är för att vissa av 

våra enkätfrågor annars blir svåra att besvara.  Anledningen till att vi har valt åldersgränsen 

18 år är för att respondenterna då är myndiga och vi kan därför utgår från att valet av hotell 

var deras eget. Tidpunkten för undersökningen ligger i slutet av den thailändska 

turisthögsäsongen (slutar den sista mars) och i början av lågsäsongen (börjar den 1 april). 

Vi upplever att vår population är något svårdefinierad då det är svårt att beräkna exakt hur 

många gäster hotellen har. Brunt (1997, s. 59) menar att det i vissa fall kan vara svårt att 

exakt definiera populationen, i dessa fall måste undersökarna försök beräkna populationen 

genom estimering, men att underökningen får räkna med viss bias. Vi räknar med att de 

flesta hotellrum i genomsnitt tar två gäster, dock så kan vi ej utgå från att alla hotell är 

fullbokade under denna tidsperiod, speciellt under lågsäsongen. Därför har vi uppskattat 

vår population till 6000 hotellgäster, vilket vi antar är troligt att dessa hotell har under den 

satta tidsperioden. 
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Om vi skulle undersöka alla individer i vår population skulle vi enligt Ejlertsson (2005, s. 

18) göra en totalundersökning. Då vi ej har tid eller möjlighet att fråga alla individer i vår 

population har vi valt att göra en urvalsundersökning och låta ett stickprov representera vår 

population (Bell, 2006, s. 147). Med hänvisning till vår begränsade tidsplan samt 

resursbrist anser vi att ett stickprov på 200 respondenter är rimligt för vår studie och 

tillräckligt för att kunna representera vår population. Vid enkätundersökningar är det mest 

önskvärda att urvalen är slumpmässiga, det vill säga att varje individ i populationen har 

samma sannolikhet att komma med i stickprovet (Ejlertsson, 2005, s. 19). Då krävs dock 

en fullständig förteckning över alla individer i populationen (Jacobsen, 2002, s. 339), vilket 

vi ej kan erhålla i vårt fall på grund av resursbrist. Vid mindre undersökningar, liknande 

den vi gör, menar Bell (2006, s. 147) att det vanligtvis är svårt att få ett riktigt 

slumpmässigt urval. I dessa fall menar han att undersökarna är begränsade till de individer 

från den totala populationen som är möjliga att få tag på och som är villiga att ställa upp, 

vilket innebär att det blir mer eller mindre tillfälliga urval istället. Då vi som tidigare nämnt 

ej har tillgång till en fullständig lista över individerna i vår population kommer vi istället 

göra ett bekvämlighetsurval, vilket är en form av icke-sannolikhetsurval (Bryman, 2011, s. 

194). Ett bekvämlighetsurval är enligt Bryman (2011, s. 647) ett urval som görs för att 

individerna är lättillgängliga för forskaren. Fördelen med denna urvalsform menar Bryman 

är att den ofta leder till en hög svarsfrekvens, medan nackdelen är att urvalet ej är 

slumpmässigt. Vår studie kan ge indikationer på samband mellan våra variabler, ge 

riktlinjer till fortsatt forskning inom området samt koppla den till redan existerande 

resultat. Vi anser att denna urvalsform är fördelaktigt för vår studie då vi kan säkerställa 

hur många svar vi får in och när vi får in dem. Vi kommer därför att fråga de hotellgäster 

som finns tillgängliga vid den tidpunkt vi besöker hotellet och är villiga att ställa upp. För 

att maximera antalet möjliga respondenter har vi valt att dela ut enkäterna på morgonen 

mellan 8-12. Detta eftersom vi antar att majoriteten av gästerna kommer att befinna sig på 

hotellet under en begränsad tid (tidsintervallet då frukosten serveras).  I de fall där vi ej 

fick in tillräckligt många svar på morgonen fick vi gå tillbaka till hotellet på 

eftermiddagen, detta gjordes mellan tidpunkterna 15-18. 

Vidare har vi valt att använda urvalsmetoden klusterurval för att välja ut vårt stickprov. Ett 

klusterurval görs enligt Ejlertsson (2005, s. 19) vanligtvis i två steg och kan då benämnas 

som tvåstegsurval. I det första steget väljs slumpmässigt ett antal kluster eller 

huvudgrupper ut, dessa skulle i vårt fall vara utifrån de 33 GLF-certifierade hotellen. Vi 

har bestämt att vi ska undersöka hotellgäster på 20 av dessa hotell (20 kluster). Vi har valt 

20 hotell för att insamling av vår data kommer ske under en fyra veckors period. I det 

andra steget dras en viss proportion individer, i vårt fall hotellgäster, från varje utvalt 

kluster (Eljertsson, 2005, s. 21-22). Vi har valt att fråga 10-15 turister på varje hotell, 

beroende på hotellets storlek, vilket slutligen kommer resultera i att 200 deltagare ingår i 

vårt stickprov. 

5.5 Enkäten 
I denna del presenterar vi för läsaren hur vår undersökning gått tillväga. Först går vi 

igenom enkätens utformning för att se hur den är planerad och vilka indelningar vi har 

gjort. Vidare förklarar vi tydligare vad var enskild fråga ämnar undersöka och den 

teorikoppling vi har använt oss av för att besvara vår frågeformulering. Ytterligare en 

viktig faktor i vår undersökning är valet av population och urvalet till 

enkätundersökningen. I samband med denna del diskuteras även bortfall och metodkritik 

som kan ha en inverkande faktor på vår studie. 
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5.5.1 Enkätundersökningens utformning 

Vi har valt att inleda vår enkät med en text om vilka vi (författarna) är och varför vi utför 

vår undersökning. Texten innefattar även information om att respondenten är anonym och 

att svaren endast kommer att användas till vår magisteruppsats, samt tidsangivelse för att 

besvara frågorna. Anledningen till att vi valt att inleda vår enkät på detta sätt är för att 

erhålla respondentens förtroende (Trost, 2007, s. 91). För att minimera risken för onödigt 

bortfall har vi utformat vår enkät på ett sätt vi anser vara attraktiv, med ett luftigt intryck 

och att den är lätt att förstå gällande både språk och hur frågorna skall besvaras. Enligt 

Bryman och Bell (2011, s. 235) är utformningen av en enkät viktig och bör tänkas igenom 

noggrant. Exempel de ger är att frågorna i en enkät bör vara i samma typsnitt och 

fetmarkera frågorna för ett tydligare intryck. 

Vår enkät ämnar undersöka och besvara vår frågeformulering. För att göra detta har vi valt 

att använda oss av mestadels stängda frågor i vår enkät. Enligt Bryman och Bell (2011, s. 

245-246) är det dels lättare att bearbeta data med stängda frågor och vi undkommer risken 

att vi genom våra egna värderingar skall tolka svar på ett annat sätt än vad respondenterna 

själva avsett. Vidare diskuterar författarna även nackdelar med att använda stängda frågor, 

exempelvis att det finns en risk att respondenterna uppfattar frågorna olika, vilket kan 

påverka validiteten i vår studie. Ett exempel är fråga 21 i vår enkätundersökning (se Bilaga 

1), där vi valt att ge respondenten fyra alternativ till frågan om hur hotellets miljöarbete får 

denne att känna. Ett alternativ skulle vara att ha en öppen fråga där de själva får beskriva 

sin känsla, men vi anser att risken för påverkan av utfallet av frågan blir för stor. Vi har 

valt att använda oss av en likert-skala för våra attitydfrågor rörande hotells miljöarbete. En 

likert-skala betår av ett antal påståenden rörande en frågeställning där respondenten skall 

välja att instämma eller ta avstånd från frågan med hjälp av en fem- eller sjugradig skala 

(Ejlertsson, 2005, s. 91). Vår skala är i fem steg och går från att inte instämma alls (1) till 

att instämma helt och hållet (5). I detta fall blir svarsalternativ (3) ett neutralt val av 

respondenten, den kan också benämnas som “varken eller”. Ordvalen i svarsskalan har vi 

valt att anpassa i vår likert-skala eftersom en universell skala för samtliga ej var möjlig. 

För att göra detta tydligt och minimera risken för missförstånd har vi valt att skriva ut 

skalan direkt under varje fråga. En enkätundersökning med allt för många frågor i samma 

skala kan göra respondenten uttråkad och risken finns då att frågorna endast besvaras på 

måfå (Kylén, 2004, s. 72-73). För att undvika detta har vi valt att bryta av med andra 

svarsalternativ som “ja/ nej” och tre öppna frågor där respondenten själv får reflektera över 

hotellets och sitt eget miljöarbete. En risk med att ha öppna frågor är att de kan vara svåra 

och tolka och därmed mer tidsödande vid datahanteringen (Kylén, 2004, s. 75-78). Vi 

anser dock att med endast tre öppna frågor överväger fördelarna med möjlighet till en 

djupare analys nackdelarna med tidsaspekten för att tolka dem. En viktig aspekt i vår 

konstruktion av enkätfrågorna är att de ej skall vara flertydiga eller ledande (Bryman & 

Bell, 2011, s. 252-253). Ett vanligt fel i enkätkonstruktioner är att flera frågor ställs i en 

och samma fråga (Kylén, 2004, s. 82), vilket vi har undvikit genom att dela upp allt för 

omfattande frågor i flera delar.   

Vår enkät består av tre olika delar. Den första delen ämnar ge en profil över respondenten, 

innehållande bakgrundsfrågor som kön och ålder. Denna deskriptiva del är bland annat 

sammankopplad med den fjärde och sista delen som tar upp frågor om respondentens 

intresse för miljöarbete i dennes vardagsliv. Vi har valt att ta med dessa för att möjliggöra 

en analys om huruvida de svar vi får kan ha påverkats av hur vår urvalsgrupp tar hänsyn 

till miljöaspekter även när de ej befinner sig på semester. Anledningen till att vi valt att 

dela upp de frågor som ger oss en profil över våra respondenter är att frågorna om deras 
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personliga miljöengagemang kan anses som känsliga frågor. Vi anser att det finns en risk 

att det kan påverka utkomsten av resterande frågor genom att inleda med känsliga frågor 

gällande respondentens personliga engagemang. Mer utförligt om konstruktionen av dessa 

frågor finns i slutet av detta avsnitt. Enligt Bell (2006, s. 145) kan känsliga frågor med 

fördel placeras i slutet eftersom om respondenten då beslutar sig för att avbryta enkäten är 

de flesta frågorna redan besvarade. Bakgrundsfrågan gällande respondentens inkomst är 

ytterligare en fråga som kan anses vara känslig att svara på och vår utgångspunkt var att ha 

den i intervall för att göra den mindre känslig att besvara. Det problem vi kom fram till var 

att våra respondenter kommer från olika länder med olika valutor och därmed blir intervall 

svar omöjlig att täcka upp för samtliga nationaliteter Vi väljer ändå att behålla 

inkomstfrågan som en specifik fråga om deras månatliga inkomst eftersom vi anser att det 

är en givande fråga för att utforma en profil på de medverkande i studien. 

Del två i enkäten består av majoriteten av enkäten, fråga 6-24. Första delen (fråga 6-8) 

utgår ifrån att det ej spelar någon roll om respondenten är medveten om de bor på ett 

miljöcertifierat hotell eller ej. Denna del ämnar ge ett svar på vad respondenten värdesätter 

för attribut och aktiviteter på ett hotell och deras eventuella uppmärksamhet av hotellets 

miljöarbete. Vi väljer även att redan här fråga om deras kunskap om miljöcertifierade 

hotell. För att minimera risken med missförstånd eller bortfall på grund av bristande 

kunskap om vad en miljöcertifiering innebär har vi valt att skriva en kort förklaring till 

detta. Den senare delen (fråga 9-24) inleds med en en fråga om respondenten är medveten 

om att denne bor på ett GLF-certifierat hotell. Sedan följer frågor gällande det aktuella 

hotellets miljöarbete genom sin certifiering. Att presentera miljöcertifieringen i ett sådant 

sent läge är ett medvetet val av oss författare för att ej påverka respondenternas svar 

tidigare i undersökningen. 

De avslutande frågorna (fråga 25-27) ingår i den tredje och sista delen och berör 

respondentens miljöengagemang på semestern jämfört med i sin hemmamiljö. Dessa frågor 

är till för att skapa en profil över de medverkande i studien. Enligt Ejlertsson (2005, s. 71-

72) har vissa frågor en tendens att få respondenterna att svara mer positivt i fråga om 

positiva beteenden, attityder och värderingar. Detta är något vi har överväg i vår enkät då 

miljöengagemang är ett sådant ämne som genom samhällets normer kan få individer att 

överdriva sina prestationer. För att minimera risken för detta föreslår Ejlertsson (2005, s. 

72) att frågan avdramatiseras genom en inledning av frågan som tonar ned normen. I vårt 

fall har vi valt att inleda de två sista frågorna med att informera att det finns indikationer på 

att turister förändrar sitt beteende beroende på om de är på semester eller i sin 

hemmamiljö. Genom detta anser vi att respondenten kan känna sig mer trygg i att besvara 

frågorna sanningsenligt utan att känna att de riskerar att bli dömda för sitt beteende. 

För att minimera risken för onödigt bortfall i form av språkbarriärer har vi valt att översätta 

vår enkät till spanska, franska, tyska och svenska. Anledningen till valet av dessa språk är 

för att det är språk som är vanligt förekommande bland turisterna i Thailand och därmed 

kommer vår datainsamling underlättas. En svensk variant på enkäten valde vi att ta med på 

grund av den höga andelen svenska, norska, danska och svensktalande finnar i södra 

Thailand. För övriga respondenter finns enkäten tillgänglig på engelska. 

5.5.2 Koppling mellan teori och frågor i enkätundersökningen 

Intentionen med enkätguiden är att läsaren ska förstå avsikten med varje fråga samt kort 

hur vi sammankopplar dessa till valda teorier. Strukturen som följer redovisar tydligt varje 

fråga enligt enkäten (se Bilaga 1). 
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5.5.2.1 Del 1, statistiska bakgrundsfrågor 

Enkätens fem första frågor är generella bakgrundsfrågor gällande respondentens kön, ålder, 

land, månadsinkomst, högsta avslutade utbildning samt antal tidigare besök i Thailand. 

Med dessa frågor vill vi undersöka eventuella skillnader som kan finnas mellan dessa 

variabler och respondenternas övriga uppfattning om hotellens miljöengagemang. 

1. Kön: mäter respondentens kön och eventuella skillnader mellan könen och deras 

miljömedvetenhet. 

2. Ålder: för att se spridningen på hotellgästernas åldrar och om ålder påverkar deras 

miljömedvetenhet. 

3. Hemland: för att se vart ifrån hotellens gäster kommer ifrån, detta för att säkerställa om 

slutsatser kan dras angående skillnader mellan utvecklingsländer och industriländer. 

4. Månatlig inkomst: för att se om inkomst hos hotellgästerna har någon inverkan på val 

av hotell och graden av miljömedvetenhet. 

5. Högsta avslutade utbildning: högre utbildning kan vara kopplad till högre inkomst, 

men även en högre grad av kunskap vilket kan påverka engagemanget för miljön. 

6. Besökt Thailand tidigare? Visar vad respondenterna är för sorts turister, nya eller 

återkommande. 

5.5.2.2 Del 2, miljöcertifieringar och hotellet 

I del två ställs respondenten inför ett antal generella frågor gällande hotell och 

miljöcertifierade hotell samt frågor som berör deras egen hotellvistelse. I denna del får 

respondenten även veta att hotellet om de bor på är GLF-certifierat och utifrån denna 

vetskap skall denne besvara olika frågor kring hur de uppmärksammat miljöarbetet som 

certifieringen kräver. 

7. Attribut/ karakteristika och aktiviteter för val av hotell. Denna fråga har vi valt att 

hålla öppen för att ej påverka respondenten till något svar som gynnar vår studie. Eftersom 

konsumenterna är en viktig drivkraft till företags samhällsansvar (Golob et al., 2008, s. 83), 

är det av intresse att se vad deras val av hotell baseras på. Då hållbar turism anses vara en 

innovation inom turismindustrin (Dabphet et al., 2012, s. 1110), är det viktigt att 

kunskapen når ut till konsumenten för att efterfrågan skall öka och därmed få innovationen 

accepterad. 

8. Hur många nätter har respondenten bott på hotellet? För att kunna dra några 

slutsatser av respondenternas svar anser vi att denna fråga är viktig. Om de endast bott på 

hotellet 1 natt kan “negativa” svar bero på att de till exempel ej hunnit ta del av den 

information som finns tillgänglig. 

9. Är respondenten medveten om att hotellet är GLF-certifierat? Har hotellet lyckats 

förmedla till gästerna att de bor på ett GLF-certifierat hotell. 

9 b) Om “ja” hur har respondenten blivit informerad om detta? 

10. Hört talats om Green Leaf foundation tidigare? För att se om gäster på ett GLF-

hotell är medveten om organisationen. 
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11. Är respondenten medveten om att det finns miljöcertifieringar för hotell? Då 

tidigare forskning ha visat på att medvetenheten om miljöcertifieringar för hotell är låg 

(Fairweather & Maslin, 2005, s. 86), vill vi se om detta har ändrats sedan denna studie 

genomfördes. Om medvetenheten fortfarande är låg, speciellt i vår studie då vi med 

säkerhet vet att de för tillfället bor på ett certifierat hotell, har hotellen misslyckats med att 

nå ut med denna information till sina kunder. 

12. Medveten om att hotellet var GLF-certifierat innan de valde hotellet? Kan ge 

indikationer på om hotellets miljöarbete även lyckas förmedlas ut till konsumenterna redan 

innan de är gäster på hotellet. Detta kan ses som ett krav för att hotellen skall uppnå de 

konkurrensfördelar och ekonomiska besparingar som ett lyckat miljöarbete genom en 

certifiering kan bidra till (Buckley 2001, s. 11-12; Chan & Wong, 2006, s. 490). 

12 b) Om “ja” hur har detta påverkat respondentens val av hotellet? 

13. Bott på ett miljöcertifierat hotell tidigare? Undersöker om det finns ett samband 

eller gemensamma nämnare bland de turister som väljer att återkomma till 

miljöcertifierade hotell. 

14. Har respondenten uppmärksammat några miljömedvetna aktiviteter på hotellet? 
Detta visar på i vilken utsträckning hotellen lyckas förmedla sitt miljöarbete till de 

nuvarande gästerna, oberoende av deras personliga miljöengagemang. 

15. Uppmärksammat någon information om hotellets miljöengagemang? För att skapa 

ett mervärde för konsumenterna krävs “rätt” information från hotellen för att öka 

medvetenheten och skapa ett intresse och lojalitet hos gästerna som kan leda till att de gör 

medvetna val i framtiden. Ett led i en miljöcertifiering är att konsumenterna skall 

informeras om att de valt ett hållbart alternativ ur miljösynpunkt (Boström & Klintman, 

2008 s. 28). 

16. Vad anser respondenten om hotellets miljöengagemang? Även om gästerna 

uppmärksammat information från hotellen kan det ge både positiva och negativa 

associationer. 

17. Uppmärksammat information om olika miljömedvetna aktiviteter? Oberoende av 

om information finns tillgänglig kan gästen uppmärksammat aktiviteter utförda av hotellen 

som de kopplat till ett miljömedvetet arbete. 

18. Rangordna vilka miljöengagemang som hotellet utför genom sin miljöcertifiering 

respondenten anser vara mest till minst viktiga. En miljöcertifiering innehåller även 

aktiviteter som ämnar öka servicen och standarden för gästen (rökfria områden). Ger en 

överblick av vilka slags engagemang som uppskattas av gästerna och som kan användas i 

hotellens fortsatta hållbarhetsutveckling. 

19. Hur påverkas respondenten genom vetskapen om att hotellet arbetar aktivt för en 

hållbar utveckling av miljön? Ett hållbart arbete kan även innebära allt från negativa 

känslor för gästen till mycket positiva som bidrar till fortsatt medvetna val. Tidigare 

forskning har visat att medvetenheten är låg (Fairweather & Maslin, 2005, s. 86), därmed 

ämnar denna fråga att undersöka hur gästen på ett miljöcertifierat hotell påverkas av denna 

information. 
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20. Kommer respondenten rekommendera detta hotell på grund av deras 

miljöcertifiering? Miljöcertifieringar kan bidra till konkurrensfördelar gentemot hotell 

som ej engagerar sig i miljöarbete (Buckley, 2002, s. 11-12). Denna fråga ämnar undersöka 

om så är fallet, oberoende av respondentens personliga miljöengagemang och kunskap om 

miljöcertifieringar. 

21. Kommer respondenten aktivt söka hotell med ett hållbart miljöarbete vid deras 

nästa hotellvistelse? Samma intention att undersöka eventuella konkurrensfördelar för 

hotellen som föregående fråga. 

22. Rangordna följande alternativ utifrån vad respondenten tycker skall vara den 

mest till den minst drivande gruppen för hotells miljöengagemang; staten, hotellet 

själva eller konsumenterna. Undersöker om respondenterna känner ett eget ansvar för en 

hållbar utveckling i hotellindustrin. Tidigare forskning har visat indikationer på att de 

avsäger sig ansvaret och anser att det är något hotellen själva skall erbjuda utan att det 

påverkar vare sig service eller pris (Budeany, 2007, s. 501-502). 

23. Rangordna följande alternativ utifrån vad respondenten tror är den mest till den 

minst drivande gruppen för hotells miljöengagemang; staten, hotellet själva eller 

konsumenterna. Sammankopplad med föregående fråga och ämnar undersöka om 

respondenterna gör en skillnad mellan vilka de tror är och tycker skall vara de mest 

drivande grupperna som påverkar hotellet till ett miljöinitiativ.   

24. Från hotellets sida, vad tror respondenten är den främsta anledningen till att 

hotell engagerar sig i miljövänliga aktiviteter? Denna fråga undersöker till skillnad från 

de föregående vad respondenten tror att hotellet vill erhålla med sitt miljöengagemang. Vi 

vill se hur attityden mot hotellens miljöengagemang ser ut. 

5.5.2.4 Del 3, respondentens personliga miljöengagemang 

I enkätens sista del ställs frågor kring respondentens personliga miljöengagemang i olika 

situationer. Frågorna skall således ge respondenterna olika miljömedvetenhetsprofiler 

utifrån deras svar.  

25 & 26.  Dessa två frågor är kopplad till teoridelen gällande att turister kan gör 

skillnad på deras miljömedvetna beteende i industriländer och i utvecklingsländer. 
Två studier har visat olika resultat kring detta, den ena gjord av Kang et al. (2012, s. 567, 

570) visade att turister med ett personligt intresse för miljövanliga alternativ har en högre 

betalningsvilja för miljömedvetna hotell medan en annan studie gjord av Manaktola och 

Jauhari (2007) visade att majoriteten av turisterna ej var villiga att betala för hotellens 

miljöarbete. Skillnaden kan enligt Kang et al. (2012, s. 569) ha att göra med att de två 

studierna är utförda i ett industriland respektive ett utvecklingsland. Med dessa två frågor 

vill vi följaktligen undersöka om GLF hotellens gäster upplever att deras personliga 

miljöengagemang på semester i Thailand är olik det personliga miljöengagemanget hemma 

samt om deras betalningsvilja är högre eller lägre för miljövänliga alternativ i dessa två 

olika situationer. 

27. Anser respondenten sig själv vara miljömedveten i sin vardag. Denna fråga har 

delvis koppling till de två ovannämnda frågorna, detta för att turisters betalningsvilja för 

miljövänliga hotell har visats sig påverkas av deras personliga intresse för miljövänliga 

alternativ (Kang et al. (2012, s. 570). Ett annat syfte med denna fråga är att ge 

respondenten en viss miljömedvetenhetsprofil utifrån deras personliga beskrivda 



39 
 

miljöengagemang och för att sedan se om skillnader finns mellan olika 

miljömedvetenhetsprofiler och deras intresse för miljömedvetna hotell. Ett hållbart arbete 

hos hotell kan göra stora skillnader i miljöpåverkan genom exempelvis vatten- och 

energibesparing (Chan & Wong, 2006, p. 482, 489). Finns samband mellan 

konsumenternas miljömedvetenhet i sin hemmiljö och deras miljö på sin semester? 

5.6 Pilotstudie på enkätundersökningen 
Innan vi började samla in data till vår studie valde vi att genomföra en pilotstudie på vår 

enkät. Detta är enligt Bell (2006, s. 149) viktigt för att exempelvis se hur lång tid enkäten 

tar att besvara, om alla frågor är lätta att förstå samt för att undersöka om det eventuellt kan 

finnas frågor som bör strykas för att de ej ger någon användbar information. Då vi ej 

befann oss i Thailand vid det tillfälle då vår pilotstudie skulle genomföras kunde vi ej testa 

den på några GLF-certifierade hotellgäster. Vi var även måna om att få den klar i tid före 

vår avresa. Därför valde vi att låta två vänner till oss fylla i enkäten innan vi åkte, samt att 

de tre personer som gjorde den tyska, spanska och franska översättningen även kunde 

kritiskt granskade den i takt med att de översatte den. Eljertsson (2005, s. 35) menar att 

enkäten bör prövas på samma typ av människor som finns i studiens målgrupp, men om 

detta är svårt eller helt enkelt ej möjligt får pilotstudien genomföras på bästa möjliga sätt 

med de tillgångar som finns. Bell (2006, s. 149) menar vidare att tidsbrist ej ska påverka 

beslutet till en pilotstudie, de bör alltid genomföras, även om det kanske bara blir på 

vänner och familj. Det generella syftet är nämligen att få bort risker som eventuella 

oklarheter så att missförstånd kan undvikas och att enkäten sedan går lätt att fylla i (Bell, 

2006, s. 149), dessa risker kunde minimeras genom vår pilotstudie, även om den ej 

utfördes på studiens verkliga respondenter. 

Det visade sig att samtliga av våra fem piloter behövde längre tid på sig att fylla i enkäten 

än vi hade beräknat och därför ändrade vi i den inledande texten från 7 minuter till 10 

minuter. Det framkom även att enkäten var i behov av diverse struktur- och 

språkändringar. Till exempel så var fråga 7 från början utformad som en likert-skala fråga 

där olika attribut och aktiviteter skulle graderas utifrån hur viktiga de var för gästen i 

dennes val av hotell (exempelvis gradera från 1 till 5 hur viktigt det är med pool). Då vi 

som tidigare nämnt vill att alla frågor i vår enkät skall vara uttömmande blev denna fråga 

därför väldigt lång och omfattande, det vill säga; många olika attribut och aktiviteter som 

skulle graderas. Pilotstudien visade att enkäten tog för lång tid att genomföra och därför 

valde vi att göra om fråga 7 till en öppen fråga, där gästerna själva fick skriva vad/vilka 

attribut och aktiviteter de tyckte var viktigast. Ett annat problem som framkom var att det 

var svårt att förstå hur fråga 20, 25, 26 och 27 skulle fyllas i. Tanken med dessa frågor var 

att de skulle rangordnas, och för att förtydliga detta valde vi efter vår pilotstudie att stryka 

under ordet rangordna (range) samt lägga till en text som beskrev att varje siffra endast 

fick användas en gång. En av testpiloterna hade även en kommentar angående fråga 15 där 

vi frågar om gästen har bott på ett miljöcertifierat hotell tidigare (Have you ever stayed at 

an environmental certified hotel before?). De svarsalternativ vi har i frågan är ja, ja, fler än 

en gång, och nej. Här blev det dock oklart hur en person som var osäker på detta skulle 

svara, därför valde vi att lägga till i texten “som du varit medveten om”. De som är osäkra 

får efter förändringen därmed svara nej på fråga 15. 

5.7 Distribution av undersökningen 
Vid insamling av data där undersökningarna är riktade till turister i olika 

turismsammanhang finns särskilda aspekter att överväga (Brunt, 1997, s. 63). När beslut 
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tas om tidpunkten för distributionen av frågeformulären menar han exempelvis att hänsyn 

bör tas till hur besöksmönstren ser ut för turistattraktionen under säsongen. Till exempel 

skiljer sig antalet besök antagligen i början, mitten och slutet av säsongen.  Det kan också 

finnas besöksskillnader under olika tidpunkter på dagen, samt under vecko- och helgdagar. 

Vi har tagit detta i beaktning, dels var vi tvungna att påbörja vår undersökning i ett relativt 

tidigt stadium av uppsatsens totala arbetsprocess för att finnas på plats under den 

thailändska turistsäsongen då våra respondenter befinner sig på hotellen. Då vi gör vår 

undersökning på hotellgäster har vi också tagit hänsyn till de tidpunkter då hotellgäster 

vanligtvis vistas på hotellen och de går att få kontakt med dem, vilket visade sig vara 

främst tidigt på morgonen (frukost) och på eftermiddagen då de återkom från dagliga 

turistaktiviteter (strand, utflykter med mera). Något som bör nämnas här är att vi ej valde 

att påbörja vår enkätutdelning vid den tidpunkt då vi först hade planerat, på grund av att vi 

ej ansåg att enkäten var färdig. Därför fick vi börja en vecka senare vilket resulterade i att 

vi fick påskynda hotellbesöken genom att även jobba några helger. Tack vare detta beslut 

behövde vi ej riskera att vårt slutresultat skulle komma att påverkas negativt av att vårt 

grundarbete påskyndades. 

Som tidigare nämnts har vi valt att dela ut enkäter till gästerna på de utvalda hotellen. 

Enligt Brunt (1997, s. 25) kan enkätfrågor personligen ställas eller delas ut av 

undersökaren (face-to-face surveys), eller så får respondenten fylla i enkäten ensam vid 

valfri tidpunkt, exempelvis genom brevutskick. Vi valde att göra på det förstnämnda sättet 

och personligen dela ut enkäten, direkt på plats (Brunt, 1997, s. 26-27), när vi besökte 

gästernas hotell. Face-to-face-undersökningar går också att göra genom att besöka 

respondenterna i deras hem eller arbete. Vi föredrog dock att dela ut våra enkäter direkt på 

plats för att det fanns särskilda fördelar med detta sätt som passar vår undersökning, så som 

att det endast blir ett minimalt tidsfördröj mellan frågor om beteende och åsikter och då det 

faktiska beteendet äger rum, samt att svarsresponsen vanligtvis är hög, upp till 95 % i visa 

fall (Brunt, 1997, s. 26-27). Genom valet av face-to-face-undersökningen minimerade vi 

också den tidigare nämnda risken med att respondenterna missförstår frågor (Ejlertsson, 

2005, s. 12), eftersom de hade möjligheten att fråga oss om eventuella oklarheter direkt på 

plats. Nackdelarna med denna typ av undersökning på turister är att undersökningstiden 

måste hållas relativt snabbt, vanligtvis mindre än 20 minuter (Brunt, 1997, s. 27). Då vi är 

medvetna om de nackdelar som finns har vi försökt anpassa vår enkät utifrån dessa. Det 

finns även fördelar och nackdelar med att enkätfrågorna delas ut personligen av 

undersökaren. De generella fördelarna är att undersökaren får personlig kontakt med 

respondenten, muntliga beskrivningar kan ges av undersökaren om det skulle behövas, 

risken för missuppfattning minskas då undersökaren finns på plats, problem kan undvikas 

om respondenten har begränsad läskunnighet, otillräckliga svar/enkäter kan sållas bort 

direkt, samt att obesvarade frågor ofta undviks genom denna metod (Bell, 2006, s.150; 

Brunt, 1997, s. 26). Nackdelarna är att det finns viss risk för intervjuarens partiskhet och 

att de vanligtvis är kostsamma att genomföra.  Det vi upplevde som positivt med att finnas 

på plats och personligen dela ut enkäterna till hotellens gäster var att vi på ett trevligt sätt 

kunde presentera oss som svenska studenter och berätta om vårt uppsatsarbete.  Detta 

gjorde därför att många av de vi frågade kunde tänka sig att hjälpa oss att besvara enkäten 

av ren vänlighet, andra utdelningssätt, exempelvis mailutskick, är lättare att hoppa över 

eller säga nej till. Det vi också upplevde som fördelaktigt med att finnas på plats var att vi 

kunde förklara eller förtydliga frågor om det behövdes, vilket vi ej hade haft möjlighet att 

göra annars. 
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Datainsamlingen var den del av vårt uppsatsarbete som var mest omfattande och som vi 

lade mest tid på. Eftersom vi personligen besökte alla de 20 hotell som ingick i vårt 

klusterurval innebar det både kortare och längre resor mellan hotellen och till de tre 

provinserna Phuket, Surat Thani och Krabi. Då vi hade begränsade tillgångar till detta 

krävdes därför noggrann planering av vår rundresa, samt i vilken turordning som hotellen 

skulle besökas. Vi hann som regel med ett hotell per dag men i vissa bättre fall då, 

utdelningen av enkäterna gick snabbt och smidigt, kunde vi hinna med två. Vår insamling 

tog ändå relativt lång tid att genomföra, sammanlagt cirka 25 dagars utdelning och 

kringresande. Det tog cirka 3-5 timmar att få 10-15 ifyllda enkäter på ett ett hotell. 

Vanligtvis lyckades vi få dem ifyllda under några timmar på förmiddagen men en del 

gånger fick vi även gå tillbaka till hotellet på eftermiddagen. Kanske hade ett massutskick 

av enkäten via post eller mail varit mer tidseffektivt men en avgörande anledning till att vi 

valde att genomföra vår utfrågning på plats var för att respondenterna skulle kunna besvara 

frågor gällande beteende och åsikter vid samma stund som det faktiska beteendet ägde 

rum. Om respondenterna hade fått fylla i enkäten efter deras vistelse på hotellen skulle vi 

högst troligt fått räkna med att många hade glömt mycket av det som frågas i vår enkät. Då 

vår undersökning bygger på att gästerna kan besvara frågorna gällande deras upplevelse 

valde vi därför ej brev- eller mailutskick. 

5.8 Access 
Vi har upplevt att vi har haft en god tillgång till respondenter under vår datainsamling. Vi 

valde att i förväg göra ett urval av GLF-certifierade hotell som passade in i våra 

priskriterier och i valda undersökningsområden. Dagen före undersökningen besökte vi det 

aktuella hotellet för att minimera tid för att hitta till hotellet dagen efter och även för att 

kolla om hotellet var i bruk. Detta införde vi efter en oväntad situation under de första 

dagarna av vår datainsamling då det aktuella hotellet var stängt för renovering när vi kom 

dit, utan att detta informerades på deras hemsida. För att maximera antalet potentiella 

deltagare valde vi att samla in data på morgonen, under tiden då frukosten serverades. 

Detta för att vi gjorde ett antagande om att majoriteten av hotellgästerna utnyttjar den 

inkluderande måltiden. För att få en jämn spridning av respondenter valde vi i vissa fall 

även att gå tillbaka till hotellen på eftermiddagen, detta främst om svarsfrekvensen varit 

dålig på morgonen. 

Mottagandet både bland respondenterna och hotellen har varit genomgående positivt. På 

grund av tidsbrist innan avresan valde vi att ej kontakta hotellen i förväg, vilket kan anses 

vara en stor risk. Anledningen till att vi valde att ta denna risk var för att det finns ett stort 

antal GLF-certifierade hotell i våra valda områden och vi ansåg att det fanns tillräckligt 

med hotell i reserv. Vi valde att presentera oss och vårt arbete för hotellpersonalen och vi 

blev bemötta med en genomgående positiv attityd. Även respondenterna var positiva till 

vår enkät och många var nyfikna och ville veta mer om vårt arbete. Detta var något vi 

ansåg vara en risk i förväg, då vi ej visste hur vi skulle bli mottagna. Sammanlagd fick vi 

in 197 godkända enkäter av totalt 212 utdelade, vilket ligger i linje med vårt uppsatta mål. 

5.9 Bortfall 
Bortfallet kan definieras som de respondenter vilka faller bort på grund av anledningar 

vilka inte rör själva urvalsprocessen (Bryman & Bell, 2005, s. 111). Face-to-face-

undersökningar har generellt en sådan hög svarsfrekvens som 95 procent (Brunt, 1997, s. 

26-27). Detta stämmer även i vår datainsamling med 93 procent svarsfrekvens. 

Svarsprocenten räknas ut genom att dividera antalet godkända enkäter med totalt antal 
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utdelade enkäter (Bryman, 2011, s. 192). Under vår datainsamling delade vi ut 212 antal 

enkäter och varav 197 av dessa var godkända. Vi definierar utdelade enkäter som de 

tillfrågade respondenter som tackat ja till att delta i undersökningen. Vi har ej tagit hänsyn 

till de individer som valt att tacka nej till att delta eftersom det ej påverkar vår studie då vi 

alltid fyllde vår kvot på varje hotell.  

Våra individbortfall bestod av ett fåtal, 2-3 respondenter, som försvann iväg med 

enkäterna. I stort sett samtliga av de turister vi frågade valde att delta i undersökningen, 

vilket vi anser vara positivt. De problem som uppstod var att hotellområdena ofta var stora 

och om respondenterna då valde att byta plats var de svårt att hitta dem. Vissa valde även 

att ta med enkäten till sitt hotellrum och då upplevde vi också att det blev fler bortfall. Bäst 

svarsfrekvens fick vi genom att dela ut till frukostgäster som kunde fylla i enkäten under 

frukosten och vid poolområdet då respondenterna fyllde i enkäten vid sin solstol. De övriga 

bortfallen består av ej godkända enkäter, eller partiellt bortfall, där respondenten ej 

besvarat hela enkäten. Vi har även fått in bristfälliga enkäter som vi valt att ej inkludera då 

vi anser att de ej tillför något i undersökningen. I vissa fall är det språkbarriärer som ligger 

bakom bortfallet, då de exempelvis skrivit frågetecken vid de frågor de ej förstått. 

Resterande bortfall består av några enkäter där respondenten valt att ej slutföra frågorna. 

Det kan bero på tidsbrist eller bristande intresse för vår undersökning. 

Vi hade även ett visst internt bortfall, vilket enligt Eljertsson (2005, s. 25) är bortfallet på 

enstaka frågor i enkäten. Detta var främst på våra rangordningsfrågor, 18, 22, 23 och 24, då 

en del respondenter gav två eller fler alternativ samma siffra. Det största interna bortfallet 

var på fråga 18 som hade sex stycken alternativ som skulle rangordnas. Frågorna 22 och 23 

hade tre stycken alternativ som skulle rangordnas och dessa frågor hade ett mindre internt 

bortfall än fråga 18. Detta kan bero på att respondenterna hade lättare att förstå vad som 

skulle göras då det var färre alternativ som skulle rangordnas. Vi valde att skriva ut våra 

enkäter dubbelsidigt för att spara in på papper (två sidor med dubbelsidig text), men ett 

problem vi hade under vår datainsamling var att flertalet respondenter missade att fylla i 

tredje sidan. Alternativt hade vi kunnat ta bort dessa enkäter helt och räkna dem som 

riktiga bortfall, men då de resterande frågor var helt ifyllda anser vi att det är en större 

chans att de har missat denna sida, och därför räknar vi ändå dessa enkäter som godkända. 

Vi anser att vårt tillvägagångssätt för att finna respondenter har varit ett bra och passande 

sätt för vår undersökning. Eftersom vi hade hög tillgänglighet av respondenter utvecklades 

vårt tillvägagångssätt under datainsamlingen. För att minimera risken för ökat bortfall 

valde vi att dela ut enkäten till turister som skulle befinna sig på samma ställe under tiden 

för sin medverkan. Detta eftersom vi som ovan nämnt uppmärksammat att de flesta bortfall 

uppstod när respondenterna försvann iväg med enkäterna. Eftersom vi ej hade chans att 

utföra en pilotundersökning på plats innan den riktiga datainsamlingen påbörjades var detta 

inget vi var medvetna om från start och resulterade i onödiga bortfall. 

5.10 Databearbetning 
Enligt Bell (2006, s 152) är det bästa alternativet att samla in samtligt datamaterial innan 

kodning och bearbetning påbörjas. Vi valde ändå att föra in våra data kontinuerligt under 

insamling eftersom vår datainsamling utfördes under en relativt lång period, om fyra 

veckor. Därmed prioriterade vi att tidseffektivisera kodning och registrering av våra data 

för att ha mer tid till analys och slutsatser. Det finns inget förutbestämt sätt att koda data, 

ett passande system för studien konstrueras och används sedan konsekvent (Bell, 2006, s. 

217). Vi valde att koda våra svar med siffror eftersom det lämpar sig för statistiska 
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analyser med hjälp av dataprogram. Exempel på hur vi kodat är på frågan om kön, där 

man= 1 och kvinna= 2. Även de öppna frågorna valde vi att koda med siffror. Öppna 

frågor kategoriseras ofta genom att alla svarsalternativ skrivs ut för att sedan kodas (Bell, 

2006, s. 216). 

För att sammanställa och analysera våra insamlade data har vi använt oss av 

statistikprogrammet SPSS. SPSS har vi använt under vår studietid vid Umeå Universitet 

och för att komplettera vår tidigare erfarenhet fann vi hjälpande guider och kurslitteratur 

för att analysera våra data på bästa sätt. Under tiden vi samlade in våra data i Thailand 

valde vi att kontinuerligt koda och föra in enkätsvaren i Excel, detta för att effektivisera oss 

tidsmässigt så att allt var färdigt att överföras till SPSS när vi kom tillbaka till Sverige. Vi 

har även valt att använda både SPSS och Excel för att göra enklare stapel- och 

cirkeldiagram, vilka på ett enkelt och tydligt sätt presenterar våra resultat. 

För att testa sambandet mellan olika frågor i vår enkät, har vi valt att göra olika 

hypotestest. När en hypotes ställs upp vill vi med hjälp utav en nollhypotes (h0) och en 

arbetshypotes (Ha) testa om det finns ett samband eller ej. Nollhypotesen betyder att det ej 

finns ett statistik signifikant samband mellan variablerna, medan arbetshypotesen står för 

att det finns ett samband. Vidare valde vi att testa våra hypoteser med ett Chi2-test (χ2 

test). Om testvärdet är större än sannolikhetsvärdet förkastas nollhypotesen, eftersom det 

då innebär att den skillnad som observerats i data mellan fördelningarna är statistiskt 

signifikanta utifrån den valda signifikansnivån (Edling & Hedström, 2003, s. 80-84). Vi 

har använt en signifikansnivå på fem procent vilket betyder att vi förkastar nollhypotesen 

om Persons Chi2-test (p-värde) är mindre än 0,05. 

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 269-270) ligger den högsta accepterade signifikansnivån 

enligt samhällsvetenskapliga forskare på fem procent. Detta innebär en risk att ett test i 

fem fall av 100 visar ett samband, trots att det egentligen inte finns något samband. Om vi 

använder oss utav vår statistiska signifikansnivå fem procent, kan vi därför i dessa fem fall 

göra två typer utav fel, antingen ett typ ett fel eller ett typ två fel. Det förstnämnda innebär 

att nollhypotesen förkastas trots att den är sann och typ två felet innebär istället att 

nollhypotesen accepteras trots att den är falsk (Bryman & Bell, 2005, s. 269-270). Då 

signifikansnivån fem procent väljs menar Bryman och Bell (2005, s. 269-270) att det är 

vanligare att typ ett fel uppstår än om den hade vari en procent (1 %), dock så ökar risken 

för typ två fel med den lägre signifikansnivån på en procent. Nollhypotesen förkastas 

därför i färre fall trots att den är sann vid en signifikansnivå på en procent, eftersom en 

minskad signifikansnivå bidrar till en minskad felmarginal. 

Vissa av våra frågor i enkäten var ej direkt överförbara från Excel till SPSS på grund av att 

respondenten fick möjligheten att välja fler än ett alternativ. Dessa multisvarsfrågor, samt 

de frågor där respondenten var ombedd att rangordna olika svarsalternativ, krävde en 

omkodning då vart och ett av de potentiella alternativen ställdes upp som en enskild fråga 

med svarsalternativen “ja” och “nej”. Genom att göra varje alternativ till en 

dummyvariabel kunde vi enkelt koda varje respondents svar med 1= ja eller 0= nej. 

Omkodningen är nödvändig för att analyser skall vara möjliga att utföra i SPSS, eftersom 

programmet annars tolkar varje individs svarsalternativ som en enskild kombination och 

analys av materialet är då ej möjligt.         
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5.11 Metodkritik 
Kritik till vår egen studie är att under vår datainsamling använde vi oss av ett 

bekvämlighetsurval. Det innebär att vi endast frågade de turister som fanns tillgängliga 

precis under den tid vi befann oss på respektive hotell. Ett alternativ för att skapa ett 

slumpmässigt urval, där samtliga hotellgäster har en lika stor chans att delta, kunde vara att 

till exempel knacka på var 15:e hotellrum och lämna ut enkäten till dem som fanns 

tillgängliga. Det hade dock varit ett mer tidskrävande arbete och med den hänvisningen till 

att vi endast befann oss i Thailand under en begränsad tidsperiod innebar det en för stor 

risk för dålig respons. Den specifika situationen för vår undersökning motiverar ytterligare 

till vårt val av urval. Då samtliga respondenter var turister med olika scheman från individ 

till individ var det svårt att hitta ett mer rättvist urval än vårt valda. På grund av vårt val att 

göra ett bekvämlighetsurval var det ej möjligt att kontrollera respondenternas ursprung i 

förväg. Detta resulterade i att en minoritet av våra respondenter ej kommer från 

industrialiserade länder. Vi har valt att ändå inkludera dessa i vår studie eftersom de 

representerar en så pass liten del av vårt stickprov att de ej påverkar vårt slutresultat. 

Ytterligare en kritik till vår undersökning är att den sträcker sig över två olika faser i 

turistsäsongen i Thailand, slutet av högsäsongen och början av lågsäsongen. Vi såg en 

potentiell risk att vår studie kunde påverkas negativt genom att antalet i populationen är 

betydligt lägre under lågsäsong och det fanns för få potentiella respondenter att fråga. Vi 

upplevde att det var lägre aktivitet under den sista perioden för datainsamlingen, men det 

påverkade ej resultatet av vår insamling då vi fortfarande fick ihop önskat antal svar under 

hela perioden. En skillnad som var mer märkbar under säsongsbytet var att nationaliteterna 

på respondenterna skiftades. Under den första delen av vår datainsamling var majoriteten 

skandinaver, medan i slutet av undersökningsperioden var majoriteten australiensare och 

ryssar. Anledning till detta kan förslagsvis vara att skollov infaller olika i olika länder, 

exempelvis påsklovet i Sverige som kan ha varit en bidragande faktor till den ökade 

andelen svenskar under denna period. En annan potentiell förklaring är att fler individer av 

samma nationalitet hamnar på samma hotell genom paketresor och specialerbjudanden på 

hotellet i deras hemländer. 

Vi har som tidigare nämnt valt att översätta vår enkät till kompletterande språk för att 

minimera bortfall och överkomma språkbarriärer som kan skapa missförstånd. En kritik till 

oss författare är att vi kunde ha gjort en grundligare förstudie av vilka nationaliteter som 

representerar majoriteten av turismen i Thailand. Ryssar visade sig vara en betydande 

andel, vilket stämmer överens med fördelningen över turister 2012 (se Bilaga 2), och med 

en låg kunskap i det engelska språket genererade det i ett ökat antal bortfall. Om vår studie 

skulle upprepas hade vi valt att även få vår enkät översatt till ryska för att minska vårt 

bortfall. Genom vårt val att undersöka industriländer påverkar detta ej vår studie negativt 

då Ryssland rankas som ett utvecklingsland. En nackdel med vårt beslut att översätta 

enkäterna till fler språk innebär också en risk för misstolkning av frågorna. Det bästa 

alternativet var om vi, författarna, själva översatt enkäterna men då vi ej behärskar dessa 

språk fick vi hjälp med översättningen av externa parter. Det finns en risk att de tolkat 

frågorna annorlunda än vi gjort och därmed kan det ha påverkat vårt resultat i 

datainsamlingen. Vi försökte minimera risken för detta genom att ha en löpande dialog 

under tiden enkäterna översattes för att besvara frågor och oklarheter som uppstod. 

Ett annat problem som uppstod under vår datainsamling var utskrift av enkäterna. Då vi ej 

var redo att starta vår insamling direkt vi anlände till Thailand valde vi att skriva ut 

enkäterna på plats när de var färdiga. Det visade sig vara svårare än beräknat att finna bra 
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utskriftställen och arbetet blev både kostnads- och tidsödande. För att säkerställa att 

enkäterna ser ut som planerat bör de skrivas ut av författarna själva (Bell, 2006, s. 154), 

men då detta ej var möjligt var vi tvungna att ge tydliga instruktioner och övervaka hela 

processen. De skrivare som fanns tillgängliga var av äldre modeller och utskriftsprocessen 

tog därmed betydligt längre tid än om vi haft möjlighet att skriva ut dem i Sverige  
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6.0 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten av vår datainsamling genom deskriptiv statistik i form 

av förklarande text, tabeller och diagram. I avsnitt 6.2, 6.5 och 6.6 följer de signifikanstest 

vi utfört för att ytterligare säkerställa de potentiella samband och beroenden vi 

uppmärksammat. Slutligen analyseras empirin tillsammans med vår teoretiska referensram 

i varje avsnitt för att besvara vårt syfte till studien samt vår problemformulering som 

lyder: 

- Hur upplever gästen det hållbara arbetet som hotellet utför genom sin miljöcertifiering 

och lyckas hotellet förmedla informationen om sitt arbete till hotellgästerna vid vistelsen? 

6.1 Bakgrundsvariabler 
Enkätens inledande del syftar till att ge oss mer bakgrundsinformation om våra 

respondenter. Vi anser ej att dessa variabler kräver någon vidare analys då de endast syftar 

till att skapa en profil över våra respondenter. Utifrån svaren kan vi se att det är en jämn 

fördelning mellan könen, av våra 197 korrekt ifyllda enkäter är 89 stycken män och 108 

stycken kvinnor, det vill säga 45,2 % respektive 54,8 %. Tabell 2 visar att vi även hade en 

relativt jämn åldersfördelning mellan våra respondenter, om något färre personer över 61 

år.  

 18-30 år 31-45 år 46-60 år +61 år 

Andel (%) 27,23 % 33,51 % 27,75 % 11,52 % 
Tabell 2. Åldersfördelning 

En fråga ställdes kring respondenternas hemland. Figur 2 visar att vi sammanlagt har 

respondenter från 23 olika länder. Den största andelen kommer från Australien (18,8 %), 

andra vanligt förekommande nationaliteter är Storbritannien (13,7 %), Sverige (13,2 %), 

Tyskland (10,7 %), Danmark (9,6 %), Finland (7,1 %), Norge (5,1 %) och USA (3,4 %). 

För en mer utförlig redovisning av våra respondenters hemländer se Figur 2. 

 

Figur 2. Fördelning över nationaliteter 
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Tabell 3 visar att majoriteten av våra respondenter har avslutat en gymnasial utbildning 

eller en universitetsutbildning. Resterande har avslutat en grundskoleutbildning. Angående 

om respondenterna har besökt Thailand tidigare svarade hela 61,9 % ”ja” på frågan och 

38,1 % ”nej”.  

 Grundskoleutbildning Gymnasial utbildning Universitetsutbildning 

Andel (%) 12,7 % 44,2 % 43,1 % 

 
Tabell 3. Utbildningsnivå 

Den sista bakgrundsfrågan som vi ställde till våra respondenter var hur många nätter det 

bott på det nuvarande hotellet. Frågan syftar till att visa på hur troligt det är att 

respondenterna kan svara på frågor gällande hotellet som de bor på, främst frågorna 9, 14, 

15, 16 och 17. Ifall de endast har bott där 1 natt anser vi att trovärdigheten i svaret kan 

påverkas negativt, då det ej är säkert att de har hunnit uppmärksammat det som frågas. 2 

nätter eller mer anser vi dock är tillräckligt lång tid för att kunna svara på dessa frågor. 

Totalt svarade 195 stycken på denna fråga och visade att 7,2 % hade bott på hotellet 1 natt, 

23,1 % av respondenterna hade bott på hotellet 2-3 nätter, 19 % 4-5 nätter och slutligen 

hade 50,8 % bott på hotellet mer än 6 nätter. Då antalet som bott på hotellet endast 1 natt är 

lågt (14 respondenter) anser vi att de ej kommer att påverka utfallen av frågorna där det 

råder stor skillnad mellan svarsfrekvenserna, endast om det är marginella skillnader mellan 

svarsfrekvenser kommer vi ta hänsyn till dessa respondenter. Gällande respondenternas 

inkomst har vi tagit beslut att ej behandla frågan i våra analyser. Detta på grund av den 

stora spridningen i nationaliteter, vilket gjort det svårt för oss att avgöra vad som är ett 

rättvist mått på medelinkomst då länderna har olika utvecklingsgrad och ekonomiska 

situationer. 

6.1.1 Miljöprofiler 

Utifrån de frågor som rör respondenternas miljöprofil (fråga 25, 26, 27) visar resultaten på 

fråga 27 att 70,3 % anser att de är miljömedvetna i sitt vardagsliv och 29,7 % anser att de 

ej är miljömedvetna. Gällande fråga 25a, om respondenternas personliga miljöengagemang 

i sina hemländer och länder med samma standard och utveckling, visar Figur 3 att 57,9 % 

anser att deras engagemang är högt till mycket högt. 26 % av respondenterna anser att 

deras miljöengagemang varken är lågt eller högt och 12,2 % anser att det är lågt till mycket 

lågt.  

 

Figur 3. Miljöengagemang i hemland 

Följdfrågan (25b) som handlar om respondenternas personliga miljöengagemang i länder 

med lägre utveckling än sitt hemland visar i Figur 4 att 34 % anser att det är hög till 
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mycket högt. 40,6 % anser att deras miljöengagemang varken är högt eller lågt och 20,8 % 

anser att det är lågt till mycket lågt. 

 
Figur 4. Miljöengagemang i länder med lägre utveckling än hemland 

Gällande respondenternas betalningsvilja för miljövänliga alternativ (fråga 26a) visar 

resultaten i Figur 5 att 43 % anser att de har en hög till en mycket hög betalningsvilja i sina 

hemländer och länder med samma standard och utveckling. 39,4 % anser att de varken har 

en hög eller låg betalningsvilja och 17,3 % anser att de har en låg till mycket låg 

betalningsvilja. 

 

Figur 5. Betalningsvilja för miljövänliga alternativ i hemland 

Slutligen behandlar en fråga respondenternas betalningsvilja i länder med lägre utveckling 

än deras hemländer (fråga 26b). Resultatet i Figur 6 visar att 40,9 % svarar att deras 

betalningsvilja är hög till mycket hög, 39,4 % anser att den varken är hög eller låg och 19,7 

% att den är låg till mycket låg.   

 

Figur 6. Betalningsvilja för miljövänliga alternativ i länder med lägre utveckling 
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6.1.2 Analys av miljöprofiler 

Resultatet av vår undersökning visar att en stor andel (70,3 %) av respondenterna anser sig 

vara miljömedvetna i sitt vardagsliv. Detta höga resultat kan dels bero på att 

undersökningen är utförd på ett miljöcertifierat hotell och andelen miljömedvetna individer 

kan därmed antas vara högre. En annan orsak till resultatet kan vara att respondenterna 

skattade sin egen grad av miljömedvetenhet och åsikt om vad som räknas som 

miljömedvetenhet kan variera från individ till individ.  

Våra resultat av respondenternas miljöprofiler visar en skillnad på deras miljöengagemang 

i länder med samma standard som sina hemländer och i länder med lägre utveckling, med 

en större andel som anser att deras miljöengagemang är högt i länder med liknande 

utveckling som deras hemland. Tidigare studier av Barr et al. (2010, s. 475) stödjer vårt 

resultat och visar att individer gör skillnad på miljömedvetenhet i sin hemmiljö och på sin 

semester. Trots intresse för miljövänliga alternativ i turismbranschen är graden av aktiva 

beslut i linje med detta intresse lågt (Hedlund, 2012, s. 62). Med hänvisning till resultat 

från tidigare forskning inom området var skillnad mellan turisters miljöengagemang i 

miljöer som sin hemmiljö och i andra miljöer väntad. Dock kan en ökad miljömedvetenhet 

vara väntad i vår population då den består av gäster på ett miljöcertifierat hotell, vilket kan 

indikera på en ännu lägre grad av miljöengagemang i andra populationer. 

Resultaten rörande respondenternas betalningsvilja visar ingen skillnad mellan länder med 

samma utveckling som deras hemland och länder med lägre utveckling. En femtedel av de 

svarande anser att de har en låg till mycket låg betalningsvilja för miljövänliga alternativ i 

både kategorierna. Tidigare studier har visat att om de miljövänliga produkterna är 

jämförbara i pris, kvalitet och funktion som de icke miljövänliga så föredras de av 

konsumenterna (Tiwari et al., 2011, s. 22). Vår studie indikerar att en stor del av turisterna 

har en hög betalningsvilja för miljövänliga alternativ (över 40 % i båda grupperna). Då 

majoriteten av våra respondenter kommer från industriländer anser vi att vi kan dra 

slutsatser gällande turister från ett industrilands betalningsvilja i ett utvecklingsland. 

Resultatet i vår studie talar emot den tidigare studien av Manaktola och Jauhari (2007, s. 

372) som fastslår att turister har en låg betalningsvilja för miljövänliga alternativ i 

utvecklingsländer. Detta indikerar på en positiv utveckling av turisters upplevda värde av 

miljövänliga alternativ eftersom flertalet studier visat att en personlig vinning av det 

miljövänliga köpet krävs för att konsumenten skall vara villig att betala ett högre pris 

(Manaktola & Jauhari, 2007, s. 369; Marcus, 2001, s. 48). Vi anser att Manaktola och 

Jauharis studie är överförbar till Thailands turism eftersom deras studie är utförd i Indien.  

Detta för att Sri (2010, s. 17) anser att Indien och Thailand kategoriseras tillsammans som 

likvärdiga utvecklingsländer med likartad utveckling (Sri, 2010, s. 17).  Resultatet kan ha 

påverkats av vår population då de är gäster på ett miljöcertifierat hotell och kan därmed 

antas ha en större andel miljömedvetna individer. Ytterligare faktorer som visat sig 

påverka miljövänliga val negativt är brist på kunskap och förståelse för konsekvenser av 

deras handlande (Budeanu, 2007, s. 503; Mont, 2004, s. 152). Budenanu (2007, s 503) 

argumenterar för att konsumenterna behöver ha både tid, resurser och information för att 

agera i enlighet med ett intresse för miljövänliga attribut. Vidare argumenterar Lee et al. 

(2010, s. 910) för att betalningsviljan för miljövänliga hotell är låg om gästerna ej ser 

någon egen vinning i köpet. Därmed indikerar våra resultat att någon av dessa faktorer är 

bristfällig i den hållbara hotellindustrin. Då vår studie visar på en hög betalningsvilja för 

miljövänliga alternativ bör turisternas aktiva val av miljöcertifierade hotell öka med ett 

effektivt informationsflöde om deras hållbara miljöarbete.  
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6.2 Individens upplevda värde av miljöcertifierade hotell 
Frågorna 14, 16, 19 och 24 har vi ställt för att de tillsammans skall kunna visa på 

respondenternas upplevda värde av det miljöcertifierade hotellet som de bor på. Fråga 14 

visar om gästerna har uppmärksammat några miljövänliga aktiviteter på hotellet. 192 

stycken besvarade frågan och av dessa svarade 30,7 % “ja”, och 69,2 % “nej”.  I fråga 16 

vill vi undersöka respondenternas åsikt gällande hotellets miljöengagemang. Av våra 197 

respondenter har 178 stycken svarat på frågan. Figur 7 visar att en stor andel, hela 44,3 % 

av respondenterna ej har någon åsikt om hotellets miljöengagemang, det vill säg de tycker 

varken att hotellets miljöengagemang är bra eller dåligt.  30,3 % ansåg att hotellets 

miljöengagemang var bra och 8,4 % ansåg att det var mycket bra. 11,3 % tycker att 

hotellets miljöengagemang är dåligt och 4,4 % tycker att det är mycket dåligt.  

 

 

Figur 7. Åsikt om hotellets miljöengagemang 

I fråga 19 ombedes respondenterna istället svara på hur vetskapen om att hotellet utför 

diverse miljövänliga aktiviteter får dem att känna. 187 stycken har besvarat denna fråga 

och utav dessa anser nästan hälften, 48,7 % att hotellets miljöengagemang ger dem en 

positiv känsla och att det har gjort dem mer medvetna om hur hotell kan bidra till att 

minska sin negativa miljöpåverkan. 25,7 % av respondenterna ansåg att vetskapen gjort 

dem väldigt positiv känsla samt att det kommer att påverka deras framtida hotellval. En 

liten andel, 2,1 % av respondenterna anser att vetskapen har påverkat dem och deras 

vistelse på hotellet negativt (exempelvis för att det kunde kännas onödigt, stressande eller 

störande), medan 23,5 % av respondenterna anser att det kändes bra att veta om men att det 

ej har påverkat deras attityd till hotells miljövänliga engagemang i framtiden. 

 

Figur 8. Upplevd känsla av hotells miljöengagemang 
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Fråga 24 undersöker vad respondenterna tror är den största anledningen till att hotell 

engagerar sig i miljövänliga aktiviteter. Fördelningen visas i Figur 9. Den största 

anledningen till miljöengagemanget tror 32,7 % är för att hotellen vill hjälpa till att bevara 

miljön och skydda lokalsamhället, 20,3 % tror att det är på grund av konsumentkrav, 18,3 

% tror att det är lagar och regler som styr hotellen, 15,1 % tror att hotellen gör det i 

vinstsyfte och 14,4 % tror att det är för att erhålla en konkurrensfördel gentemot andra 

hotell. Den näst största anledningen tror de flesta är på grund av konsumentkrav (25,5 %) 

eller lagar och regler (21,6 %). Den tredje största anledningen tror de flesta respondenterna 

också är på grund av konsumentkrav (27,5 %) eller lagar och regler (23,5 %). Den näst 

minsta anledningen tror de flesta är för att erhålla en konkurrensfördel (26,8 %) eller på 

grund av lagar och regler (22,9 %). Den minsta anledningen till hotellens 

miljöengagemang tror 37,3 % av respondenterna är i vinstsyfte, 21,6 % tror det är för att 

bevara miljön och lokalsamhället, 19,6 % tror att de gör det för att få en konkurrensfördel, 

13,7 % på grund av lagar och regler och slutligen 10,5 % tror att det är på grund av 

konsumenternas krav. 

 

Figur 9. Varför tror gästen att hotellet engagerar sig? 

Vi har även valt att räkna ut medelvärde på fråga 24 (se Tabell 4) för varje alternativ som 

respondenterna fick rangordna. Medelvärdet visar till skillnad från den ovan beskrivna 

fördelningen vart tyngdpunkten av respondenternas svar har hamnat. Det alternativet med 

lägst medelvärde tror respondenterna är den största anledningen till hotellens 

miljöengagemang medan det alternativet med högst medelvärde är det alternativ de tror är 

den minsta anledningen till hotellens miljöengagemang. Resultatet visar att 

“konsumentkrav” har fått lägst medelvärde (2,71) och således det de flesta tror är den 

största anledningen och ”vinst” har det högsta medelvärdet (3,41), vilket då de flest tror är 

den minsta anledningen.  

 Vinst Lagar & regler Konsumentkrav Bevara miljön Konkurrensfördel 

Medelvärde 3,41 2,93 2,71 2,78 3,18 
Tabell 4. Medelvärde över varför gästen tror att hotellet engagerar sig 
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6.2.1 Analys av individens upplevda värde av miljöcertifierade hotell 

Enligt fråga 16 har den största delen av våra respondenter (44,3 %) ej någon speciell åsikt 

gällande hotellets miljöengagemang samt att 15,7 % ansåg att miljöarbetet var dåligt eller 

rent av mycket dåligt. Detta kan bero på att många av respondenterna ej har 

uppmärksammat några miljövänliga aktiviteter på hotellet (69,2 %), vilket visas i fråga 14. 

Då vi vet att alla hotell vi besökt är miljöcertifierade och därmed måste utföra en rad olika 

miljövänliga åtgärder tyder detta på att de ej är tillräckligt bra på att visa detta arbete utåt 

till sina gäster, därmed blir det svårt för gästerna att erhålla ett högre upplevt värde av 

hotellets miljöengagemang. Enligt Sánchez et al. (2006, s. 395) är köpets konsekvenser och 

det erhållna resultatet av köpet det som värderas främst av turister under och efter ett köp 

av olika turismprodukter, vilket därför är det som kommer ge dem ett högre upplevt värde 

av köpet. Då mindre än hälften (38,7 %) av respondenternas åsikt om hotellets 

miljöengagemang var “bra” eller “mycket bra”, tyder det på att allt för få av de 20 GLF-

hotell som vi besökte tydliggör sitt gröna arbete för gästerna. 

Dumand och Mattila (2005, s. 320-321) fastställer i sin studie att det är viktigt att fokusera 

på känslomässiga fördelar vid upplevelsetjänster eftersom de sammantaget visade sig vara 

viktiga avgörande faktorer för det upplevda värdet. Därför valde vi att testa om kunderna 

fick en bättre känsla av vetskapen om hotellets gröna arbete i fråga 19. Resultatet visade att 

så många som 25,7 % ansåg att vetskapen gett dem en väldigt positiv känsla samt att de i 

framtiden skulle komma att påverka deras hotellval och 48,7 % av respondenterna fick en 

positiv känsla av att veta om det samt att det gjort dem mer medvetna om hur hotell kan 

bidra till att minska sin negativa miljöpåverkan. 23,5 % ansåg att det kändes bra att veta 

även om det ej förändrat deras framtida attityd för miljöengagerade hotell. Sammantaget 

visar resultatet att majoriteten av respondenterna upplever ett högre värde om hotellet 

engagerar sig i miljövänliga aktiviteter men att det blir svårt att erhålla det högre upplevda 

värdet i dagsläget då de flesta av respondenterna enligt fråga 16 ej märkt av några 

miljövänliga aktiviteter på hotellet. 

Att respondenterna upplever ett högre värde om hotellet engagerar sig i miljövänliga 

aktiviteter stärks av fråga 24 som undersöker vad gästerna tror är de huvudsakliga 

anledningarna till ett hotells miljöengagemang. När det kommer till miljövänliga produkter 

menar Tiwari et al. (2011, s. 22) att för att kunden ska uppleva ett högre värde av köpet 

måste denne tro på att företaget gör det som det faktiskt hävdar att de gör för miljön, detta 

benämns som “Grön tillit” (Chen, 2010, s. 309). Tidigare studier har visat att konsumenter 

kan känna en skepticism mot miljövänliga produkter gällande huruvida de verkligen 

uppfyller vad de utlovar (Englis & Phillips, 2013, s. 161). Om hotellgästerna tror att 

hotellens miljöengagemang i första hand genomförs av andra anledningar än att bevara 

miljön kommer de ej värdesätta och erhålla ett högre värde av köpet. Resultaten från fråga 

24 visar dock att så ej är fallet eftersom den största andelen av våra respondenter (32,7 %) i 

första hand har en tro om att hotellen utför sina miljövänliga aktiviteter för att de faktiskt 

vill hjälpa till att bevara miljön och skydda det lokala samhället. Medelvärdet visar en 

mindre skillnad men det rankas fortfarande som en av de största anledningarna. En 

utmärkande stor andel av respondenterna (37,3 %) tror även att den minsta anledningen till 

att hotellen engagerar sig för miljön är av vinstsyfte, vilket även var den minsta 

anledningen vid uträknandet av alternativens medelvärde. Sammantaget visar dessa resultat 

på en stärkt tro på hotellens välvilja till miljöarbetet. 
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6.2.2 Statistisk analys av individens upplevda värde av miljöcertifierade hotell 

Även om resultatet från fråga 19 tyder på att de flesta av våra respondenter fick en bättre 

känsla av vetskapen om hotellets gröna arbete så har vi valt att testa detta resultat 

ytterligare mot fråga 27 som lyder “Anser du dig själv som miljömedveten i din vardag?”. 

Vi vill således undersöka om det finns någon skillnad mellan de respondenter som anser 

sig miljömedveten i sin vardag och de som ej anser sig vara det.  

Vi utgår från hypoteserna:  

H0: Det finns ej ett samband mellan huruvida respondenter anser sig vara miljömedvetna i 

sin vardag och hur de påverkas av hotellens miljöengagemang. 

Ha: Det finns ett samband mellan huruvida respondenter anser sig vara miljömedvetna i sin 

vardag och hur de påverkas av hotellens miljöengagemang. 

Enligt det Chi2-test som vi gjorde har vi signifikant stöd (p= 0,000) för att det finns 

skillnader mellan de respondenter som anser sig vara miljömedvetna i sin vardag och de 

som ej anser det, vilket därmed betyder att vi förkastar nollhypotesen. Figur 10 visar hur 

sambandet mellan huruvida respondenterna anser sig vara miljömedvetna i sin vardag och 

hur hotellens miljöengagemang får dem att känna. Förklaring till alternativen till fråga 19 

kan utläsas i Figur 10. Alternativen i fråga 27 är 1= Ja och 2= Nej.  

 

Figur 10. Statistisk analys fråga 19 och 27 

Sambandet i Figur 10 visar att de respondenter som ej anser att de är miljömedvetna i sin 

vardag också är de respondenter som anser att hotellens miljöengagemang påverkar dem 

sämre. De respondenter som anser sig vara miljömedvetna i sin vardag blir i högre grad 

positivt påverkade av hotellens miljöengagemang. Rogers (2003, s. 267-268, 282-285, 

299) menar att det är viktigt att vara medveten om att behoven i en målgrupp, här hotellens 

gäster, kan variera. Miljöcertifierade hotell måste därför vara medvetna om att deras gäster 

upplever miljöarbetet olika. Vårt resultat kan bero på att individer som anser sig 

miljömedvetna i sin vardag har kommit längre i innovationsbeslutsprocessen gällande det 

hållbara arbete som miljöcertifierade hotell utför, än de som ej anser sig miljömedvetna i 

sin vardag.  

Förklaring av alternativen, fråga 19. 

1: Påverkar mig och min vistelse på hotellet 
negativt. 

2: Känns bra att veta, men påverkar ej min 
attityd till miljövänliga initiativ i framtiden. 

3: Ger mig en positiv känsla och har gjort mig 
mer medveten om hur hotell kan minska sin 
miljöpåverkan. 

4: Ger mig en väldigt positiv känsla och 
kommer påverka mina framtida val av hotell. 
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6.3 Hur hotellen informerar om sitt miljöengagemang 
Resultaten från fråga 9 besvarades av samtliga 197 respondenter och visar att 35,5 % var 

medvetna om att de för närvarande var gäster på ett GLF-certifierat hotell och att 

resterande 64,5 % av respondenterna ej var medvetna. Fråga 12 undersöker om 

respondenten var medveten om att hotellet var GLF-certifierat då de gjorde sitt val av 

hotell och visar att 6,7 % var medvetna och att hela 93,3 % ej var medvetna. Liknande 

resultat framkom på fråga 15 gällande huruvida respondenterna uppmärksammat någon 

information om hotellets miljöengagemang, då 33,2 % av de 190 respondenter som svarade 

på frågan anger att de har uppmärksammat information och 66,8 % anger att de ej 

uppmärksammat någon information alls. Fråga 17 efterfrågade i vilken utsträckning 

respondenterna uppmärksammat information om faktorer kopplade till hotellets GLF-

certifiering; avfallshantering (a), energi- och vattenhantering (b), rökfria utrymmen (c), 

samverkan med lokala företag (d), inköp av varor på hotellet (till exempel lokala och 

ekologiska produkter) (e) och ekologisk påverkan (till exempel försäljning av koraller och 

elefantbetar) (f). Figur 11 visar hur respondenterna besvarade de olika delfrågorna. 

 

Figur 11. I vilken utsträckning information uppmärksammats 

Fråga 17 består av sex stycken delfrågor med olika antal svarande på varje enskild fråga, 

svarsresponsen ligger mellan 185-190 respondenter på samtliga delfrågor. Resultatet visar 

att respondenterna i störst utsträckning uppmärksammat information om rökfria områden 

(46,7 % hög till mycket hög grad) och i andra hand energi- och vattenhantering (31,3 %). 

Den faktor som uppmärksammats minst är ekologisk påverkan (52,2 % ” inte alls” till “låg 

grad”) och i andra hand avfallshantering (44,62 %). 

För att tydligare se vart tyngdpunkten ligger i fördelningen av information från hotellet till 

gästerna har vi valt att ta fram medelvärden för respektive faktor i fråga 17. Som kan 

utläsas i Tabell 5 har rökfria områden det högsta medelvärdet (3,34) och ekologisk 

påverkan den lägsta (2,48). Vilket stämmer överrens med datafördelningen i Tabell 5. 

 a b c d e f 

Medelvärde 2,60 2,89 3,34 2,61 2,72 2,48 
Tabell 5. Medelvärde fråga 17 
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6.3.1 Vad uppmärksammas av turisterna? 

Fråga 14b består av en följdfråga till dem som svarat “ja” på frågan om de 

uppmärksammat miljövänliga aktiviteter på hotellet (fråga 14). Följdfrågan är en öppen 

fråga där respondenten var ombedd att ange vilka aktiviteter de uppmärksammat. De flesta 

av våra respondenter svarade dock “nej” på fråga 14 vilket resulterade i att vi endast fick 

68 stycken svar på följdfrågan. 

 

Figur 12. Vad uppmärksammar turisten? 

Figur 12 visar att den mest frekventa aktiviteten som respondenterna angett är att hotellet 

uppmanar till att ej byta lakan och handduk varje dag (41,2 %), följt av strömbesparing 

(11,8 %). Andra aktiviteter som visat sig vara mer vanligt uppmärksammade aktiviteter är 

återvinning (10,3 %) och vattenbesparing (7,4 %). Resterande aktiviteter låg under 5 % i 

vår undersökning. 

6.3.2 Analys av hur hotellen informerar om sitt miljöengagemang och vad turisterna 

uppmärksammar 

Vårt resultat från fråga 9 visar att hela 64,5 % av respondenterna var omedvetna om att de 

befann sig på ett miljöcertifierat hotell innan vi informerade dem. Information om 

hotellens miljöarbete och de fördelar som deras arbete ger konsumenten kunskap om att 

dem själva, tillsammans med andra användare av produkten, kan göra en skillnad. Detta 

kallas "egenmakt" och är enligt Tiwari et al. (2011, s. 22) den främsta anledningen till 

varför konsumenter köper miljövänliga produkter. Han et al. (2010, s. 331-332) studie 

visar också på vikten av rätt information når ut till sina konsumenter då de rekommenderar 

miljövänliga hotell att informera och utbilda turisten om varför det är viktigt och 

fördelaktigt att välja ett miljövänligt hotell framför ett icke miljövänligt. Vi ser därmed 

våra resultat som en indikation på en för låg grad av information från hotellen till sina 

konsumenter. 

Resultatet på fråga 12, som visar att hela 93,3 % ej var medvetna om hotellets 

miljöcertifiering vid sitt val av hotell, ger således en tydlig bild av konsumenternas 

avsaknad av information och kunskap om hotellindustrins miljöarbete. En kommentar är 

dock att resultatet kan anses vara skevt då respondenterna redan besvarat frågan om 
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huruvida de var medvetna om att de var gäster på ett GLF-certifierat hotell. Ett alternativt 

sätt att undersöka miljömedvetna hotellval kunde vara att endast låta dem som svarat “ja” 

på fråga 9 delta för att se hur stor andel av dem som gjort ett miljömedvetet val. 

En produkt eller service kan generera värde till kunderna genom att erbjuda fördelar och 

genom att vara differentierad från andra liknande produkter eller tjänster (Zeithaml, 1988, 

5-6). För att ett hotell skall generera ett mervärde till sina konsumenter genom sin 

miljöcertifiering krävs att de når ut med information om vad som särskiljer dem från andra 

hotell, vilket vi ser en brist i genom vår analys. En tidigare studie gjord av Manaktola och 

Jauhari (2007, s. 372-373) gör slutsatsen att synlig kommunikation är en viktig bidragande 

faktor som bidrar till konsumenters positiva attityd gentemot miljövänligt engagemang. Då 

konsumenternas attityd är beroende av synliga och konkreta bevis på hotellens miljöarbete 

är informationen en viktig faktor som kan leda till ett ökat mervärde och positiv attityd 

(Han et al., 2010, s. 331-332). 

Då fråga 14b är en öppen fråga blev kolumnen med “övrigt” relativt stor (14,7 %) på grund 

av att svarsspannet på olika aktiviteter blev stort. De aktiviteter som fått högst andelar är de 

som till viss del sker i hotellrummet (byte av lakan, strömbesparing med nyckelkort och 

uppmaningar till vattenbesparing) och kan därmed erhållit en högre andel svar eftersom de 

är direkt riktade till gästen och tydligt informerat. Tidigare forskning av Manaktola och 

Jauhari (2007, s. 372-373) fastslår att turister söker konkreta och påtagliga bevis på 

hotellets miljöengagemang och därmed är hotellets val av kommunikation av sitt hållbara 

arbete viktigt för att uppnå de fördelarna som kan medföras av deras arbete. Hotell har 

visats sig kunna hjälpa till att minska miljöpåverkan på olika sätt, detta har främst varit 

genom att införa energi-, vatten- och sophanteringsprogram (Chan & Wong, 2006, p. 482, 

489). Då både vatten- och energibesparing är bland de mest uppmärksammade 

aktiviteterna kan resultatet även bero på att hotellen väljer att kommunicera dessa mer 

framför andra aktiviteter som ej ger samma resultat i miljöhänsyn. Vilka aktiviteter 

turisterna i första hand uppmärksammar på egen hand (fråga 14b) stämmer väl överens 

med de miljövänliga aktiviteter kopplade till hotellets miljöcertifiering de upplevt mest 

information om (fråga 17). Genom resultaten från både stapeldiagrammet Figur 12 och 

medelvärdena i Tabell 5 kan vi se att mest information uppmärksammats om rökfria 

områden samt energi- och vattenbesparing, alltså aktiviteter som är synliga och konkreta 

aktiviteter som är enkla att uppmärksamma för turisterna. 

6.4 Vad förväntar sig gästerna att miljöcertifierade hotell gör?   
I fråga 18 ber vi respondenterna att rangordna sex stycken miljövänliga aktiviteter för 

hotell utifrån vad de personligen tycker är mest respektive minst viktigt i ett hotells 

miljöengagemang. De sex alternativen bygger på några av de miljöåtgärder som GLF-

hotell förväntas utföra för att erhålla sin certifiering. Denna fråga hade tyvärr ett stort 

internt bortfall. Av de 197 respondenter som deltog i vår undersökning hade endast 129 

stycken svarat eller fyllt i denna fråga korrekt. Det höga interna bortfallet i denna fråga 

berodde mest på att respondenterna hade missat att rangordna och istället valt en eller flera 

alternativ mer än en gång. 

Som Figur 13 visar anser 40,3 % respektive 21,7 % av våra respondenter i första hand att 

en effektiv vatten-och energihantering och sophantering är “mest viktigt”. Dessa två 

miljövänliga aktiviteter visade sig även rankas högst på “näst mest viktigt”, sophantering 

(36,4 %) och effektiv vatten- och energihantering (22,5 %). Även rökfria utrymmen 

rankades av en ansenlig del (17,1 %) av respondenterna som “mest viktig”. Inköp av varor, 
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vilket av GLF beskrivs som exempelvis säsongsvaror och lokalproducerade varor, 

rankades högst på “tredje mest viktigt” (26,4 %) och “tredje minst viktigt” (29,5 %) 

tillsammans med ekologisk påverkan som också fick högt på dessa frågor, “tredje mest 

viktigt” (17,8 %) och “tredje minst viktigt” (22,5 %). Med ekologisk påverkan menar GLF 

ifall hotellet tänker på vad de säljer och använder för varor, exempelvis om de har några 

säljförbud mot utrotningshotade växt- eller djurarter, som koraller och elefantbetar. De 

miljöaktiviteter som de flesta ansåg var “näst minst viktigt” att hotell utförde var samarbete 

med lokala aktörer (27,1 %) och ekologisk påverkan (24 %). “Minst viktigt” ansågs av 

många respondenter vara rökfria utrymmen (35,7 %) samt samarbete med lokala aktörer 

(33,3 %). 

 

Figur 13. Vad förväntar sig gästen att miljöcertifierade hotell gör? 

6.4.1 Analys av vad förväntar sig hotellgäster att miljöcertifierade hotell gör? 

Även om tidigare forskning har visat att en stor del av dagens turister har en positiv 

inställning till olika hållbarhetsarbeten som utförs inom turistindustrin (Budeany, 2007, s. 

501-502), så saknas fortfarande det allmänna intresset att aktivt stödja dessa arbeten 

eftersom många turister förblir passiva i sina val (Hedlund, 2012, s. 62). För att öka 

intresset och göra konceptet hållbar turism mer allmänt eftertraktat behöver aktörerna 

enligt Rogers (2003, s. 299) vara medvetna om att individerna i deras målgrupp har olika 

behov. Om man ser till de miljöcertifierade hotell som vi har undersökt i vår studie så bör 

de vara medveten om att deras gäster kan ha olika behov och att de finner olika stort 

intresse för olika sorters miljövänliga aktiviteter. För att hotellgästerna ska finna GLF-

hotellens miljövänliga arbete mer attraktivt måste hotellen därför veta vilka miljövänliga 

aktiviteter som gästerna förväntar sig mest att de utför. Våra resultat från fråga 18 visar 

tydligt att Rogers resonemang stämmer angående att målgruppens individer kan ha olika 

behov. 17,1 % av våra respondenter ansåg att rökfria utrymmen var den mest viktiga 

aktiviteten i hotells miljöengagemang samtidigt som 35,7 % tyckte det var den minst 

viktiga aktiviteten. Denna aktivitet kan därför tillfredsställa många hotellgäster och få dem 

att uppskatta hotells miljövänliga arbete mer samtidigt som andra hotellgäster inte alls bryr 

sig särskilt mycket om det. Andra högt rankade aktiviteter var effektiv vatten- och 

energihantering samt sopsortering. Dessa aktiviteter anses i särklass av våra respondenter 

som mest viktiga att miljöengagerade hotell utför. Genom att tydligt informera om dessa 

aktiviteter både före köpet och under hotellvistelsen finns en större chans att gästerna 
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börjar ta aktiva val för att bo på miljöcertifierade hotell, eftersom det då i alla fall utförs 

aktiviteter som gästerna rankar och värdesätter högt. 

6.5 Faktorer som påverkar hotellgästerna i deras val och beteenden 
I fråga 7 har våra respondenter fått svara på vilka attribut eller aktiviteter som de tycker är 

viktiga då de gör sitt val av hotell. 190 av våra 197 respondenter har svarat på frågan. Detta 

var en öppen fråga vilket betyder att varje person kunde välja att skriva valfritt antal 

attribut eller aktiviteter. Tabell 6 visar den procentuella andelen av de 473 svar som vi fick 

på frågan. Det attribut som de flesta av våra respondenter tycker är viktigt är hotellets läge 

(20,3 % av svaren) vilket 96 stycken av de 190 svarande hade valt. Posten övrigt har också 

en hög svarsfrekvens (50 svar, 10,6 %). Här ingår alla de svar som särskiljer sig från de 

vanliga attributen och anledningen till att vi valt att lägga dessa under övrigt är för att de är 

väldigt personliga. Det attribut som visade sig vara minst viktig i hotellgästernas val av 

hotell och som endast nämnts av ett fåtal respondenter är miljömedvetenhet (3 svar, 0,6 

%). 

Attribut Andel (%) Attribut Andel (%) 

Service 9,3 % Restaurang 5,1 % 

Läge 20,3 % Rent och fräscht 10,4 % 

Miljömedvetenhet 0,6 % Säkerhet 1,7 % 

Gym/ sport 1,5 % Air condition 1,7 % 

Pool 15,0 % Övrigt 10,6 % 

Barnanpassat 2,7 % Kvalitet 9,3 % 

Utflykter/ aktiviteter 1,5 % Pris 4,7 % 

Frukost 2,3 % Rankningar 3,4 % 

Tabell 6. Vad påverkar gästens val av hotell? 

I fråga 20 fick respondenterna svara på hur stor sannolikheten var att de skulle komma att 

rekommendera hotellet på grund av dess miljöengagemang. Vi fick 193 stycken godkända 

svar på denna fråga, Figur 14 visar att 17,1 % svarade “ja” på frågan och 11,4 % svarade 

att de inte skulle rekommendera hotellet på grund av denna anledning.   

 

Figur 14. Rekommenderas hotellet för sitt miljöengagemang? 

I fråga 21 frågar vi om respondenten aktivt kommer att söka efter miljöengagerade hotell 

vid deras nästa hotellval. 192 av våra 197 respondenter svarade på frågan. Av dessa visar 

Figur 15 att 10,9 % aktivt kommer att söka och 11,5% att de ej kommer att söka 

miljöengagerade hotell.  
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Figur 15. Kommer gästen aktivt söka miljövänliga hotell? 

6.5.1 Analys av faktorer som påverkar hotellgästerna i deras val och beteenden 

Resultatet av fråga 7 visar att hotellets läge är det som påverkar flest av våra respondenter 

till valet av hotell. Samtidigt är det även viktigt för en stor del av respondenterna att 

hotellet har pool, samt att det erbjuder bra service, bra kvalitet och är rent och fräscht. 

Endast tre stycken av respondenterna anser att det är viktigt att hotellet har ett 

miljömedvetet förhållningssätt. Då detta var en öppen fråga visar svaren att 

miljömedvetenhet ej är något som respondenterna i första hand tänker på när det ska välja 

hotell. Tidigare forskning gjord av Budeanu (2007, s. 503-504) har visat att hållbara 

miljöalternativ måste kunna erbjuda samma kvalitet och service som de icke miljövänliga 

alternativen. Då även vårt resultat från fråga 7 tyder på att miljöengagemang ej efterfrågas 

i förstahand av våra respondenter krävs det därför att hotellen kan erbjuda attribut som 

läge, pool och en hög kvalitet tillsammans med miljövänliga aktiviteter, annars kommer 

respondenterna ändå ej att välja ett miljöengagerat hotell före ett icke miljöengagerat 

hotell. Detta resonemang stämmer även överens med en studie gjord av Tiwari et al. (2011, 

s. 22) då de menar att så länge de miljövänliga alternativen av produkter och tjänster håller 

samma standard, kvalitet och funktion som de icke miljövänliga, kommer de föredras av 

konsumenterna. Om turister hade en annorlunda bild av miljöcertifierade hotell och utöver 

deras miljöengagemang även förknippade dem med bra läge, pool, hög kvalitet, rent och 

fräscht etcetera skulle miljöengagemang kanske vara mer viktiga i deras val av hotell, det 

skulle kunna ge en bättre grön hotellimage.   

Vidare kan en grön hotellimage enligt Lee et al. (2010, s. 910) leda till positiva 

beteendeintentioner från tidigare hotellgäster, så som att återkomma till hotellet och att ge 

positiva rekommendationer. De menar också att en grön hotellimage kan attrahera fler 

gäster. Resultatet från fråga 20 visar att 33 % av våra respondenter kanske skulle 

rekommendera hotellet på grund av dess miljöengagemang, 28,5 % skulle troligtvis göra 

det och 17,1 % skulle göra det. Dock så krävs att gästerna uppmärksammar hotellets 

miljöengagemang för att de ska kunna rekommendera det för deras arbete. Detta är något 

som största delen av våra respondenter i nuläget ej gör; resultatet från fråga 14 visar att 

endast 30,7 % av respondenterna hade märkt av några miljövänliga aktiviteter på hotellet 

samt att resultatet från fråga 15 visar att endast 33,1 % hade uppmärksammat någon 

information om hotellets miljöarbete. Således visar de 20 GLF-hotell som vi undersökt upp 

en relativt dålig grön hotellimage i dagsläget, då majoriteten av respondenterna ser dem 

som vanliga hotell utan något specifikt miljöengagemang. 

Resultatet av fråga 21 visar att 24,5 % av respondenterna troligtvis skulle söka efter 

miljöengagerade hotell vid deras nästa hotellval medan 10,9 % svarade “ja”, att de skulle 

göra det. En kommentar till denna fråga är att respondenterna måste ha uppmärksammat 
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hotellets miljöengagemang för att besvara frågan korrekt. Fråga 20 och 21 ställdes efter att 

respondenterna genom vår enkät hade blivit informerade om hotellets miljöengagemang, 

därmed kunde de ta ställning till frågan oberoende om de var medvetna om engagemanget 

sedan tidigare eller ej. Som tidigare redovisats har väldigt få av våra respondenter 

uppmärksammat några miljövänliga aktiviteter eller någon information om hotellets 

miljöarbete, men när respondenterna genom vår enkät väl fått veta att hotellet är 

miljöcertifierat och utför diverse miljövänliga aktiviteter anser majoriteten (74,4%) att de 

får en positiv känsla och attityd av vetskapen (fråga 19). En studie gjord av Han et al. 

(2010, s. 326-327, 331-332) visar att om hotellgästerna har en positiv attityd till hotells 

miljöarbeten kan det bidra till att de även kommer vilja besöka ett miljövänligt hotell igen. 

Det krävs därmed att de miljöcertifierade hotellen själva försöker visa tydligare för 

gästerna att de utför olika miljövänliga aktiviteter, så att fler gäster kan skapa en positiv 

attityd till arbetet. Först då kommer fler gäster medvetet söka efter miljövänliga hotell samt 

rekommendera hotellen för deras miljöengagemang. 

6.5.2 Statistisk analys av faktorer som påverkar hotellgästerna i deras val och 

beteenden 

För att undersöka om det finns samband mellan hur hotells miljöarbete upplevs av gästen 

och om de kommer att rekommendera hotellet i framtiden har vi valt att göra ett Chi2-test 

med följande hypoteser: 

H0: Det finns ej något samband mellan hur individer upplever hotellets miljövänliga arbete 

och huruvida de kommer att rekommendera hotellet i framtiden. 

Ha: Det finns ett samband mellan hur individer upplever hotellets miljövänliga arbete och 

huruvida de kommer att rekommendera hotellet i framtiden. 

Resultatet visar att vi kan förkasta nollhypotesen då p-värdet är 0,000 och hamnar inom 

ramen för vårt 95 % konfidensintervall. Detta innebär att de skillnader vi kan se i vårt 

datamaterial är statistiskt signifikant och ej kan förklaras med slump. Som kan utläsas i 

Figur 16 nedan kan vi se ett samband mellan de respondenter som angett att hotellets 

miljöengagemang ger dem en positiv känsla (svarsalternativ 3 eller 4) och deras intention 

att rekommendera hotellet i framtiden. Detta resultat stödjer analysen i 7.5.1 om att 

hotellgäster som upplever ett mervärde av företagets miljöengagemang med högre 

sannolikhet rekommenderar hotellet efter köpet. Förklaring till alternativen till fråga 19 

finns i Figur 16. Likert-skalan i fråga 20 är graderad från 1= Nej, 2= Troligtvis inte, 3= 

Kanske, 4= Troligtvis och 5= Ja. Resultatet i Figur 16 visar att det är statistiskt signifikant 

att desto högre positiv känsla respondenten erhåller av hotellens miljöengagemang, desto 

större sannolikhet att de kommer rekommendera hotellet på grund av deras miljöinitiativ i 

framtiden.  
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Figur 16. Statistisk analys av fråga 19 och 20 

 Vidare har vi valt att testa om det finns något samband mellan hur hotells miljöarbete 

upplevs av gästen och om de aktivt kommer att söka miljöengagerade hotell i framtiden. 

Även detta har vi gjort med hjälp utav ett Chi2- test och hypoteserna: 

H0: Det finns ej något samband mellan hur individer upplever hotellets miljövänliga arbete 

och huruvida de aktivt kommer att söka miljöengagerade hotell i framtiden. 

Ha: Det finns ett samband mellan hur individer upplever hotellets miljövänliga arbete och 

huruvida de aktivt kommer att söka miljöengagerade hotell i framtiden. 

Resultatet från Chi2-testet visar att vi har ett signifikant resultat (p= 0,000) och därför kan 

förkasta nollhypotesen. Detta innebär att det finns ett samband mellan de respondenter som 

anser att hotellets miljöengagemang har gett dem en positiv känsla (svarsalternativ 3 eller 

4) och deras intentioner att aktivt söka efter miljöengagerade hotell i framtiden. Således 

stödjer även detta resultat analysen i 7.5.1 om att hotellgäster som har en positiv attityd till 

hotells miljöarbeten med högre sannolikhet kommer att vilja besöka ett miljövänligt hotell 

igen. Resultatet i Figur 17 visar att det är statistiskt signifikant att desto högre positiv 

känsla respondenten erhåller av hotellens miljöengagemang, desto större sannolikhet att de 

aktivt kommer att söka efter miljöengagerade hotell i framtiden. 

 

Figur 17. Statistisk analys av fråga 19 och 21 

Förklaring av alternativen, fråga 19. 

1: Påverkar mig och min vistelse på 
hotellet negativt. 

2: Känns bra att veta, men påverkar ej 
min attityd till miljövänliga initiativ i 
framtiden. 

3: Ger mig en positiv känsla och har 
gjort mig mer medveten om hur hotell 
kan minska sin miljöpåverkan. 

4: Ger mig en väldigt positiv känsla 
och kommer påverka mina framtida 
val av hotell. 

Förklaring av alternativen, fråga 19. 

1: Påverkar mig och min vistelse på 
hotellet negativt. 

2: Känns bra att veta, men påverkar ej 
min attityd till miljövänliga initiativ i 
framtiden. 

3: Ger mig en positiv känsla och har 
gjort mig mer medveten om hur hotell 
kan minska sin miljöpåverkan. 

4: Ger mig en väldigt positiv känsla 
och kommer påverka mina framtida 
val av hotell. 
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6.6 Kunskap om miljöcertifieringar  
På frågan om respondenterna hört talas om GLF 

tidigare (fråga 10) svarar 79,4 % att de ej har det 

och 20,6 % att de har hört talas om 

organisationen. Fråga 11 undersöker om 

respondenterna är medvetna om att det finns 

miljöcertifieringar för hotellindustrin. Figur 18 

visar att cirka hälften av respondenterna är 

medvetna och hälften är omedvetna.  

 

 

Vi valde även att ställa en fråga om huruvida 

respondenterna varit gäster på ett miljöcertifierat 

hotell tidigare (fråga 13). Svarsfrekvensen i Figur 

19 visar att majoriteten (63,7 %) ej varit gäst på ett 

miljöcertifierat hotell tidigare. 194 av de totalt 197 

svarande har valt att besvara både fråga 10 och 11 

och 193 svarande på fråga 13.  

 

 

6.6.1 Analys av kunskap om miljöcertifieringar 

En studie gjord av Fairweather och Maslin (2005, s. 86) visade att turisters medvetenhet 

var låg om att miljöcertifieringar existerade inom hotellindustrin. Vårt resultat (fråga 11) 

visar att närmare hälften av respondenterna var medvetna om att det finns 

miljöcertifieringar för hotell, vilket indikerar på en positiv utveckling sedan den tidigare 

studien från 2005. Den positiva utvecklingen kan förklaras genom en tidigare studie som 

visar att allmänheten blir allt mer engagerade i miljöfrågor (Lee et al., 2010, s. 901) och att 

kunskap om miljöcertifieringar därmed sprids mer idag än tidigare. Trots denna utveckling 

svarar endast en femtedel att de har hört talas om GLF tidigare, vilket stödjer Fairweather 

och Maslins (2005, s. 86) slutsats att en stor mängd certifieringar kan förvirra 

konsumenten. En förklaring till denna låga kunskap om just GLF kan vara att de är 

specifika för Sydostasien och därför finns anledning till att tro att kunskapen om GLF är 

högre i området de är verksam i än i andra delar av världen. Det finns certifieringar som 

har en större internationell spridning (exempelvis ISO) och som individer kan tänkas ha en 

högre grad av kunskap om. Paradoxen är dock att den lokala anknytningen har visat sig 

vara viktig för att gynna den lokala marknaden och dess befolkning (Buckley, 2001, s. 

204) och i utvecklingsländer består hotellindustrin i stor utsträckning av små- och 

medelstora hotell, vilket många av de stora certifieringarna ej är anpassade för (Honey & 

Rome, 2001 s. 54-55). Ytterligare ett problem med internationella miljöcertifieringar är att 

inträdesbarriärerna ofta består av höga avgifter, vilket gör att endast stora hotell har råd att 

finansiera vissa dem (Honey & Rome, 2001, s. 54-55). Då GLF är anpassat för både 

Figur 18. Är gästen medveten om att det finns 
certifieringar för hotell? 

Figur 19. Bott på miljöcertifierat hotell tidigare? 
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hotellmarknaden och de specifika förhållanden som råder i Sydostasien kan de vara mer 

lämpade att välja, men kunskap om deras existens och arbete kan ha svårare att nå ut till 

konsumenter i andra delar av världen. 

Låg kunskap om miljöcertifieringar är ej endast ett specifikt konsumentproblem för deras 

möjlighet att göra medvetna val. Hotellen som väljer att engagera sig i miljöarbete har 

också mycket att vinna på en ökad kunskap och medvetenhet om certifieringarna. 

Anledningar till att hotell väljer att engagera sig varierar, det kan till exempel vara för att 

möta kundens efterfrågan, öka sin konkurrenskraft genom en förbättrad image eller för att 

det kan bidra till ekonomiska besparingar (Chan och Wong, 2006, s. 481). Att använda sitt 

miljöarbete som ett marknadsföringsredskap har enligt Front och Buckley (2001, s. 11-12) 

anammats allt mer inom turistindustrin. Författarna menar vidare att hållbarhetsarbeten kan 

införas av anledning att skapa en förbättrad image av företaget och på så sätt erhålla de 

tidigare nämnda konkurrensfördelar som en miljöcertifiering kan innebära. Även om GLF 

kan tänkas ha svårt att få en internationell spridning på grund av deras lokala förankring så 

visar vår studie att endast 35,5 % var medvetna om att de för närvarande var gäster på ett 

GLF-certifierat hotell (fråga 9). Detta indikerar att de miljöcertifierade hotellen kan öka 

kunskapen och medvetenheten om sin certifiering på plats på hotellet i större utsträckning 

än vad de gör idag. 

6.6.2 Statistisk analys av kunskap om miljöcertifieringar 

För att ytterligare undersöka den ökning i medvetenhet om miljöcertifieringar (fråga 11) 

valde vi att göra ett Chi2-test för att se om medvetenhet om certifieringar är beroende på 

kön och utbildningsnivå hos respondenterna. Vi har valt variablerna kön och 

utbildningsnivå eftersom vi observerat en skillnad mellan dessa och medvetenhet om 

miljöcertifieringar i vårt datamaterial. Att testa samband för att se vilka som är mer 

miljömedvetna individer kan vara av vikt före hotellen och deras framtida 

utvecklingsarbete av den hållbara hotellindustrin. Vi har satt upp följande två nollhypoteser 

för att testa om det förväntade resultatet är signifikant: 

H0: Det finns ingen skillnad mellan kön och medvetenhet om miljöcertifieringar. 

Ha: Det finns en statistisk signifikant skillnad mellan kön och medvetenhet om 

miljöcertifieringar. 

Resultatet visar att p-värdet är 0,155 vilket innebär att vi ej kan förkasta nollhypotesen och 

den skillnad vi har observerat i vårt datamaterial är ej statistiskt signifikant och kan därmed 

bero på slump. 

H0: Det finns ingen skillnad mellan utbildningsnivå och medvetenhet om 

miljöcertifieringar. 

Ha: Det finns en statistisk signifikant skillnad mellan utbildningsnivå och medvetenhet om 

miljöcertifieringar. 

Resultatet visar att p-värdet är 0,138 vilket innebär att vi ej kan förkasta nollhypotesen. Ej 

heller denna skillnad är statistisk signifikant på ett 95 % konfidensintervall och kan bero på 

slump. 

Genom dessa två signifikanstester kan vi se att varken kön eller utbildningsnivå visar 

statistiskt signifikanta skillnader till ökad medvetenhet om miljöcertifieringar. 
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6.7 Vad tror hotellgäster driver hotells miljöengagemang? 
Fråga 22 besvarades av 150 respondenter och undersöker vilken faktor av staten, 

konsumenterna och hotellen själv som respondenterna tror är de huvudsakliga påverkande 

gruppen för ett hotells miljövänliga engagemang. Resultatet i Figur 20 visar att 

respondenterna tror att de är konsumenternas krav som utgör den största anledningen på 

37,3 %, men att hotellen själva har nästan samma påverkan med 34,0 %. Resultatet visar 

vidare att staten både har det lägsta värdet på “störst drivkraft” (28,7 %) och det högsta 

värdet på “minst drivkraft” (46,0 %) och att konsumenterna (21,3 %) och hotellen (19,8 %) 

även här har liknande andel svar.   

 

Figur 20. Vilken grupp tror gästen påverkar hotellets miljöengagemang? 

Följdfrågan i enkäten (fråga 23) är utformad på samma sätt som fråga 22, men undersöker 

vilken grupp respondenterna anser skall ha den största respektive minsta påverkan på ett 

hotells miljöengagemang. Resultatet i Figur 21 visar att respondenterna anser att staten 

skall ha störst ansvar för hotellens miljöengagemang (46,1 %), följt av hotellen själva (37,5 

%). Konsumenterna har både störst andel svar på vilken faktor som bör ha minst påverkan 

(54,6 %), samt minst andel på vilken faktor som bör ha störst påverkan (16,4 %). 

 

Figur 21. Vilken grupp anser gästen skall påverka hotellets miljöengagemang? 
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6.7.1 Analys av varför hotellgästerna tror att hotellen engagerar sig i miljön 

En intressant aspekt av vårt resultat är att respondenterna svarar att de tror att staten är den 

minsta faktorn för påverkan av hotellens miljöengagemang (28,7 %), men att de tycker att 

de skall ha den största påverkan (46,1 %). Detta resultat stöds av tidigare forskning av 

Manaktola och Jauhari (2007, s. 365 ff) då de finner att turister anser att de själva ej skall 

påverkas av ett hotells miljöengagemang genom lägre kvaliteten och högre priser på 

service. Vårt resultat visar på att konsumenterna fortfarande anser att de ej är den mest 

viktiga drivkraften, men att det ej heller skall vara hotellen, vilket Manaktola och Jauharis 

studie visade. En anledning till varför turister i Thailand, samt andra utvecklingsländer, 

förväntar sig att hotellen eller staten skall stå för investeringarna för en hållbar utveckling 

kan vara att de på grund av bristande lagar och regler tog genvägar för att uppfylla 

efterfrågan från konsumenterna på turismens utveckling (Antunes & Demajorovic, 2004, p. 

296). Ytterligare en faktor som kan vara bidragande är att CSR-arbete kan innebära olika 

saker i ett industrialiserat land och i ett utvecklingsland.  I utvecklingsländer kan 

samhällsbyggande åtgärder som att ändra ett beteende som orsakar problem (till exempel 

att släppa ut avloppsvatten direkt i havet) ses som ett CSR-initiativ, medan ett sådant 

beteende istället anses vara en självklarhet i industriländer, CSR-arbetet kräver därmed 

lokal anpassning för att fungera effektivt (Sri, 2010, s. 14-15). 

Vidare så visar undersökningen att respondenterna är överens om att konsumenterna bör ha 

den minsta rollen i att påverka hotellens miljöengagemang (54,6 %). Tidigare forskning 

visar att konsumenterna tycker att det är viktigt att företag engagerar sig i miljöprogram 

och enligt forskarna är majoriteten av tidigare studier gjorda på drivkrafter till företags 

CSR initiativ överens om att det är konsumenterna som är den mest drivande faktorn 

(Golob et al., 2008, s. 83). Vårt resultat indikerar därmed att konsumenterna anser att de 

har störst påverkan som tidigare studier visar, men att de anser att ansvaret skall ligga på 

andra parter. Chamber et al. (2003, s. 10) har genom sin studie på CSR-arbete i Asien 

(Thailand, Indien, Filippinerna, Indonesien, Sydkorea, Malaysia och Singapore) fastslagit 

att den genomsnittliga graden av CSR-initiativ är mer än dubbelt så stor i Storbritannien. 

Då Thailand och de övriga länderna i Asien ligger efter i utvecklingen av CSR-arbete kan 

det innebära att konsumenterna bör ta en större roll i den fortsatta utvecklingen för att 

främja och motivera arbetet. Ett positivt resultat från vår undersökning som motiverar att 

konsumenter kan tänka sig att ta en större roll i den hållbara utvecklingen är att resultatet 

till fråga 24 (se 7.2) visar att respondenterna tror att hotell i första hand engagerar sig i 

miljövänligt arbete för att främja det lokala samhället och dess miljö och i sista hand i 

vinstsyfte. Tidigare forskning visar att kunden måste känna att företaget är trovärdigt och 

att det dem säger är sanningsenligt, samtidigt som kunden måste kunna lita på att den 

miljövänliga tjänsten verkligen kan bidra med det företaget hävdar (Tiwari et al., 2011, s. 

22), vilket vårt resultat visar på att konsumenterna till miljöcertifierade hotell anser. 
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7. Slutdiskussion 

I detta kapitel sammanfattar vi resultaten av vår studie genom våra slutsatser, vilka 

återkopplas till studiens problemformulering och syfte. De slutsatser studien bidragit till 

diskuteras sedan genom en uppdelning av det teoretiska bidraget och det praktiska 

bidraget. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning inom området. 

7.1 Besvarat problem och uppfyllt syfte 
 

Problemformuleringen för vår studie var: 

- Hur upplever gästen det hållbara arbetet som hotellet utför genom sin miljöcertifiering 

och lyckas hotellet förmedla informationen om sitt arbete till hotellgästerna vid vistelsen? 

Vårt syfte var att undersöka hur hotell i utvecklingsländer som systematiskt arbetar med att 

minimera sin miljöpåverkan genom en miljöcertifiering värderas av konsumenten och 

huruvida aktiviteter i deras hållbarhetsarbete tillför ett mervärde till gästerna.  

Resultatet av studien visar att:  

Hotellgäster erhåller ett högre upplevt värde av sin hotellvistelse genom vetskapen om att 

hotellet via sin miljöcertifiering aktivt arbetar för att minimera sin miljöpåverkan. Studien 

visar även att hotellgästerna får en positiv attityd till hotellens möjlighet till att minska den 

negativa miljöpåverkan, vilket bidrar till att sannolikheten ökar att hotellgästerna gör ett 

aktivt val till att välja ett miljöcertifierat hotell i framtiden. Resultatet visar på en skillnad 

från tidigare studier gällande hur hotellgäster värderar miljövänliga initiativ av hotell i 

utvecklingsländer, vilket kan vara en indikation på en potentiell förändring. I motsats till 

tidigare studier visar vår studie att hotellgäster har en lika hög betalningsvilja för 

miljövänliga alternativ i utvecklingsländer som i hotellgästernas hemland och i mer 

utvecklade länder.  

I nuläget visar vår studie att majoriteten av hotellgästerna ej erhåller ett mervärde av 

hotellens miljöarbete på grund utav att hotellen brister i sin kommunikation till sina gäster 

om sitt miljöarbete och om sin miljöcertifiering. Vår studie visar att majoriteten av 

hotellens gäster är omedvetna om att hotellet har en miljöcertifiering och graden av 

uppmärksammade miljöaktiviteter är låg. Den minoritet som uppmärksammar miljövänliga 

aktiviteter på hotellen har främst uppmärksammat aktiviteter som är synliga och konkreta 

för hotellgästen, som energibesparing genom nyckelkort på hotellrummet samt 

återanvändning av handdukar och sängkläder.  

7.2 Studiens bidrag 
Det teoretiska bidraget är de resultat vår studie bidragit med, som kompletterar och 

utvecklar de redan befintliga teorierna och undersökningarna vår studie utgått ifrån. Det 

praktiska bidraget består av rekommendationer till miljöcertifierade hotell i 

utvecklingsländer gällande deras kommunikation av sitt miljöarbete till sina hotellgäster. 

Rekommendationerna grundar sig i de resultat vi erhållit genom vår enkätundersökning av 

GLF-certifierade hotell i södra Thailand. 

 



67 
 

7.2.1 Teoretiskt bidrag 

Denna studie har bidragit till ökad kunskap om hur gäster som bor på miljöcertifierade 

hotell i utvecklingsländer upplever det miljöarbete som hotellet utför. Tidigare forskning, 

bland annat en studie av Han et al. (2010, s. 331-332) har efterfrågat studier som görs på 

plats under gästernas hotellvistelse, så att frågor om hur gästerna upplever sin hotellvistelse 

skall kunna undersökas i samband med att gästerna faktiskt upplever detta, och ej i 

efterhand. Detta på grund av att det finns en risk att gästerna upplever miljöarbetet 

annorlunda efter hotellvistelsen (Sánchez et al., 2006, s. 394-395) och för att de kan ha 

glömt betydande delar av det som studien ämnar undersöka. Vår studie kan till skillnad 

från tidigare forskning därför visa på hur hotellens miljöarbete upplevs av hotellgästerna 

under deras hotellvistelse.  

Vår studie tyder på att turister idag är mer medvetna om att det finns miljöcertifieringar för 

hotell än tidigare, då en studie av Fairweather och Maslin (2005, s. 86) visat på en låg 

medvetenhet om att miljöcertifieringar för hotell existerar. Därmed visar vår studie att fler 

idag är medveten om att det finns hotell som engagerar sig för miljön och för en hållbar 

turismutveckling, vilket är ett måste för att de som är intresserade av miljövänliga 

hotellalternativ aktivt skall kunna söka och välja dem. Vår studie visar även att hotellgäster 

på miljöcertifierade hotell i utvecklingsländer i första hand tror att hotellen har ett 

miljöengagemang för att de vill gynna miljön och det lokala samhället, detta visar på att 

gästerna har en tro på hotellens välvilja till arbetet. Då speciellt utvecklingsländer är först 

och främst beroende av sina naturresurser som ett konkurrensmedel (Mbaiwa, 2005, s. 

207), är fokus på att gynna miljö och samhälle av stor vikt för länder som Thailands 

hotellindustri. Vidare är konsumenternas tro på ett genuint samhällsansvar genom sitt 

miljöarbete enligt (Tiwari et al., 2011, s. 22; Swarbrooke & Horner, 2007, s. 181-183) ett 

viktigt kriterium för att konsumenterna skall välja att köpa miljövänliga tjänster och 

produkter.  

En annan slutsats är att hotellgästerna gör viss skillnad på deras miljöengagemang hemma 

och på semestern i ett utvecklingsland. Majoriteten av gästerna anser sig vara 

miljömedveten i sin vardag, men lika stor andel visar ej intresse för miljön på semestern i 

utvecklingsländer, gästerna anser istället att deras personliga miljöengagemang är högre 

hemma. Däremot så visar vår studie att hotellgästerna har samma betalningsvilja för 

miljövänliga hotell i utvecklingsländer som i industriländer, detta är en skillnad från 

tidigare studier där betalningsviljan var lägre i utvecklingsländer (Manaktola och Jauhari, 

2007, s. 372-373). Trots denna indikation på en positiv utveckling så räcker det inte att 

hotellen är miljöcertifierade och har ett systematiskt miljöarbete. I gästernas val av hotell 

är miljömedvetenhet något som de ej värderar i första hand. Hotellets läge, pool, bra 

service och kvalitet avgör vanligtvis deras val.  

Oavsett detta så visar vår studie att majoriteten av hotellgästerna upplever hotellens 

miljöarbete som positivt och att det ger dem en bra känsla. Vi finner också skillnader 

mellan olika individer och det upplevda värdet. Vår studie visar att det är statistiskt 

signifikant att hotellgäster som anser sig vara miljömedvetna i sin hemmamiljö upplever ett 

högre värde av hotellens miljöarbete. Detta tyder därmed på en förändring då tidigare 

studie av Han et al. (2010, s. 331-332) har visat på motsatta resultat gällande korrelation 

mellan hotellgästers miljövänliga engagemang i andra kontexter och en intention att välja 

ett miljövänligt hotell. De som kommer uppleva miljöarbete som mest givande är därmed 

enligt vår studie de gäster som anser sig miljömedveten i sin vardag. Denna korrelation 

förklaras genom att hotellgästerna har ett behov av att förstå och finna ett intresse i de 
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befintliga miljöproblem som hotellen försöker lösa genom sin miljöcertifiering och sen en 

personlig vinning i miljöarbetet.  

Sammantaget kan ett miljöcertifierat hotell ge hotellgästen ett högre upplevt värde än ett 

icke miljöcertifierat hotell, och detta mervärde grundar sig i vetskapen om hotellets 

miljöarbete. Dock så visar vår studie på att hotellen är dåliga på att informera gästerna om 

sitt miljöengagemang, det saknas både information och konkreta bevis. Vetskapen om att 

hotellet har en miljöcertifiering är också fortsatt låg bland hotellets gäster. Den gröna 

hotellimagen är således relativt dålig, eftersom majoriteten av respondenterna ser det 

miljöcertifierade hotellen som vanliga hotell utan några särskilda miljöinitiativ. Så länge 

informationen till hotellgästerna brister kommer gästerna ej kunna uppleva något högre 

värde från hotellets miljöengagemang. Därmed kan gästerna varken rekommendera hotellet 

eller återvända till det på grund av denna anledning, vilket är konkurrensfördelar vår studie 

tyder på att hotellen kan erhålla om gästerna informeras “rätt” om miljöarbetet.  

Våra resultat visar slutligen att hotellgästerna anser att staten, följt av hotellen själva skall 

ta det största ansvaret för att hotellen agerar för en hållbar turismutveckling. Däremot visar 

tidigare studier (Golob et al., 2008, s. 83) på att kunderna är de största drivkrafterna till 

företags miljöinitiativ (CSR-arbeten). Hotellgästerna behöver följaktligen mer information 

om deras avgörande påverkan, och att de faktiskt kan anses ha det största ansvaret eftersom 

hotellen främst gör det som efterfrågas av kunderna, annars finns risk att hotellens aktiva 

miljöengagemang uteblir.  

7.2.2 Praktiskt bidrag 

Våra resultat tyder på att majoriteten av hotellgästerna är omedvetna om att hotellen 

engagerar sig i miljön. Det positiva resultatet om hotellgästers upplevda mervärde av 

hotellets miljöarbete i vår studie, grundar sig i att majoriteten av hotellgästerna blev 

medvetna om hotellets miljöcertifiering och miljöengagemang genom informationen i vår 

enkät. Då vi vet att alla hotell vi besökt är miljöcertifierade och därmed redan utför en rad 

olika miljövänliga åtgärder visar detta att de ej är tillräckligt bra på att kommunicera 

miljöarbetet utåt till sina gäster, därmed blir det svårt för gästerna att erhålla ett högre 

upplevt värde av hotellets miljöengagemang. Miljöcertifieringar är en potentiell 

konkurrensfördel som med “rätt” kommunikation kan bidra till exempelvis en bättre image 

och en ökad lojalitet till företaget från sina gäster (Font & Buckley, 2001, s. 11-12), vilket 

hotellen i nuläget ej kan anses utnyttja till fullo. Vårt råd till miljöcertifierade hotell i 

utvecklingsländer är därför att anstränga sig mer med att informera och tydliggöra deras 

miljövänliga aktiviteter för gästerna. En konkret rekommendation är att speciellt satsa på 

att kommunicera sådana miljövänliga aktiviteter som hotellgästerna främst förväntar sig att 

hotellen utför. Vår studie har visat att detta är tydliga och påtagliga bevis på hotellets 

miljöarbete som vatten- och energibesparing på olika sätt. Ett resultat från vår studie är att 

dessa aktiviteter vanligtvis uppmärksammas av hotellgästerna, exempelvis genom 

nyckelkort som stänger av strömmen när gästen lämnar hotellrummet eller 

informationsskyltar som ber gästerna att återanvända handdukar och sängkläder. Trots att 

detta är miljörelaterade aktiviteter som hotellgästen förväntar sig av ett miljöcertifierat 

hotell är det endast en liten del av gästerna som märker av dessa aktiviteter, vilket tyder på 

att hotellen över lag har en bristfällig kommunikation.  

Att aktiviteter som vatten- och energibesparing är de som främst uppmärksammas kan bero 

på att majoriteten av gästerna kommer från industriländer där dessa aktiviteter ses som 

viktiga CSR-initiativ. Miljöfrågor prioriteras före sociala faktorer som arbetsmiljö och 
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levnadsstandard, eftersom dessa regleras av lagar och regler i industriländer, men i 

utvecklingsländer är de kostnadsbesparande miljöaktiviteter ej de enda prioriterade 

aktiviteterna. I utvecklingsländer behöver hänsyn även tas till sociala faktorer på grund av 

avsaknad av just lagar och regleringar (Honey & Rome, 2002, s. 54). Miljörelaterade 

problem som vattenbesparing är självklart en viktig aspekt även för utvecklingsländer, men 

andra faktorer som är specifika för dessa länder kommer i skymundan i internationella 

certifieringsprogram. Problemet vi ser gällande utvecklingsländers specifika situation, som 

kräver en annan strategi än för mer utvecklade länder, är att initiativ som bättre 

arbetsförhållanden är svåra att kommunicera till hotellgästen. Dessa aspekter är ej är 

konkreta och påtagliga bevis som hotellgästen själv kan uppmärksamma, utan kräver att 

hotellet (och andra relevanta intressenter) utbildar gästen om vikten och deras personliga 

vinning av arbetet. Mer forskning behövs på hur hotellgästerna på bästa sätt tar del av 

information som ej är direkt kopplad till miljörelaterade frågor och i vilka kanaler denna 

information skall ske.  

7.3 Förslag till framtida forskning 
Hållbar utveckling av hotellindustrin är en dynamisk process som är föränderlig med tiden. 

Med hänvisning till detta resonemang anser vi att en replikering av vår studie i framtiden 

är av intresse för att följa utvecklingen av miljöcertifierade hotell i utvecklingsländer och 

huruvida hotellgästernas attityder och engagemang förändras med tiden.  

Som tidigare nämnt anser vi att utifrån resultaten från vår studie krävs ytterligare forskning 

på hur den information hotellen bör förmedla till sina hotellgäster, om vikten av deras 

initiativ för en hållbar utveckling av destinationen, skall förmedlas. Detta innefattar både 

vilka kommunikationskanaler denna information skall förmedlas genom och i vilken 

utsträckning. Anledningar till att vi anser att mängden information är av vikt att undersöka 

är för att en allt för massiv kommunikation från hotellet kan få ett negativt resultat om det 

upplevs som “jobbigt” eller “irriterande” för gästen. Informationen riskerar även att 

uppfattas som reklam eller en försäljningsstrategi om den utövas i för stor bemärkelse.  

Ovanstående resonemang kan även kopplas till att alla individer ej upplever hotellens 

miljöarbete som lika viktigt och alla kommer heller ej uppleva ett lika stort värde av att de 

bor på ett miljöcertifierat hotell. Vår studie visar att det finns ett samband mellan de 

hotellgäster som anser sig vara miljömedveten i sin vardag och hur de upplever hotellets 

miljövänliga initiativ. Därför är det viktigt att kommunikationen rörande hotellens 

miljöengagemang förmedlas till rätt individer, så att ej onödiga resurser läggs på att 

försöka informera konsumenter som ej intresserar sig för miljön eller miljöengagerade 

hotell. Vidare forskning kan därmed undersöka hur och genom vilken kanal de 

miljöcertifierade hotellen skall nå ut till rätt individer.  

I samband med grad och val av kommunikationsstrategi, anser vi även att det finns 

relevans att utföra vår studie med en kvalitativ forskningsansats. I vår studie har vi utgått 

från hotellgästernas attityd till hotellens miljöarbete, för att skapa en förståelse för hur 

gästerna erhåller ett mervärde. Genom att utgöra kvalitativa intervjuer med 

miljöcertifierade hotelledningar kan problemen belysas från ett annat håll och tillsammans 

med hotellgästernas åsikter kan en mest/bäst lämpad kommunikationsstrategi utvecklas. 

Vår studie tyder på att hotellgäster i utvecklingsländer anser att staten och hotellen själva 

har det största ansvaret för att hotellverksamheterna blir mer miljöengagerade och verkar 

för en hållbar utveckling. Enligt Golob et al., (2008, s. 83) har en rad tidigare forskning 
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däremot visat på att kunderna är den största drivkraften till företags CSR-initiativ. Om 

gästerna ej själva driver på och efterfrågar hållbara hotellverksamheter, finns därmed en 

risk att många hotell ej prioriterat att engagera sig i miljön. Det är därför av stor vikt att 

konsumenterna, här hotellgästerna, blir medvetna om deras avgörande roll. Därför 

efterfrågar vi mer forskning inom detta då det skulle vara intressant och viktigt att ta reda 

på hur hotellgästerna kan informeras och utbildas om deras betydande position. 
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8. Sanningskriterier 

Detta kapitel syftar till att undersöka trovärdigheten i vår studie, detta för att utomstående 

lättare skall kunna kritiskt granska vår undersökning. Vi har valt att undersöka vår studies 

trovärdighet med hjälp av sanningskriterier som reliabilitet, validited, replikerbarhet samt 

generaliserbarhet. 

8.1 Validitet 
Validitet syftar till i vilken utsträckning en studie verkligen undersöker det den är avsedd 

att undersöka (Bjereld et al., 2002, s. 108; Patel & Davidson, 2003, s. 98). I vårt fall 

handlar det om huruvida vi med våra enkätfrågor mäter det vi vill undersöka. Bryman och 

Bell (2005, s. 597) menar att om en studie skall anses vara trovärdig måste den uppnå en 

hög validitet, detta innebär att undersökningens resultat skall spegla verkligheten på ett 

korrekt sätt. Om undersökningen mäter det den är avsedd att mäta samt att det insamlade 

materialet i hög grad är kopplat till studiens syfte anser författarna därmed att en hög 

validitet uppnås. Genom att våra enkätfrågor grundar sig i vår teoretiska referensram har vi 

för avsikt att uppnå en högre validitet. Fortsättningsvis menar Trost (2007, s. 65) att om 

forskarna i en undersökning använder sig av negationer, krångliga ord eller ordvändningar 

är det inte osannolikt att en del av respondenterna missuppfattar frågan, vilket därmed ger 

en låg grad av validitet. För att undvika detta och uppnå en högre validitet har vi valt att 

använda ett lättsamt språk i vår enkät, samt att vi har förklarat ord som respondenterna 

skulle kunna misstolkatolka eller rent av ej förstå innebörden av, exempelvis ordet 

certifiering. Vi utförde även en pilotstudie för att eventuella oklarheter i vår enkät skulle 

upptäckas innan den delades ut till våra riktiga respondenter. 

8.1.1 Ytvaliditet 

Enligt Bryman (2011, s. 163) kan ett första grundkrav för validitet anses vara huruvida 

måttet har en ytvaliditet. För att testa om ett mått, i vårt fall vår enkät, verkligen mäter det 

den faktiskt avser att mäta menar författaren vidare att det är bra att låta några personer ge 

sin åsikt om måttet. Således bör en en kritisk bedömning göras innan datainsamlingen 

påbörjas. Som tidigare nämnts genomförde vi en pilotstudie, vi lät även de personer som 

översatte vår enkät till franska, tyska och spanska att kritiskt granska den. Varken våra 

piloter eller översättarna gav oss några åsikter kring frågornas relation till begreppen eller 

de variabler som undersöktes. Detta behöver dock ej betyda att ytvaliditeten är säkrad. 

Eftersom dessa personer ej är insatta i vårt ämne kan de ha missat sådant som experter 

kring vårt undersökta område eventuellt skulle haft åsikter om. Däremot har vår handledare 

hjälpt oss att granska enkäten ytterligare vilket resulterade i ett flertal omstruktureringar 

och omformuleringar. Ett problem som uppdagades genom vår handledare var att vi antog 

att individer har mer kunskap om miljöcertifieringar än vad som är fallet, vilket kan ha gett 

en lägre ytvaliditet till studien om begrepp som certifiering ej klargjorts. Genom att utfört 

dessa förändringar anser vi ändå att vi har en hög ytvaliditet. 

8.1.2 Mätningsvaliditet (begreppsvaliditet) 

Mätningsvaliditet, även kallat begreppsvaliditet, gäller främst för kvalitativ forskning då 

det syftar till huruvida ett mått för ett begrepp mäter det som begreppet verkligen är avsedd 

att mäta (Bryman, 2011, s.50). Enkätfrågorna som vi skapat bygger på vår teoretiska 

referensram, därmed är attributen som identifierats i teorin det som vi undersöker. Vi har 

även skapat den teoretiska referensramen för att kunna besvara vår studies 
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problemformulering och syfte. Genom att härleda våra enkätfrågor ur teorin ämnar vi 

således att höja vår mätvaliditet. 

8.2 Reliabilitet 
Med en studies reliabilitet menas huruvida resultatet från den gjorda undersökningen blir 

detsamma om samma undersökning skulle genomföras på nytt, eller om den bara har 

påverkats ut av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar (Bryman, 2011, s. 49; 

Johansson Lindfors, 1993, s. 161-162). Reliabilitet handlar mer exakt om hur en studies 

mätningar är gjorda (Bjereld et al., 2002, s.11). Patel och Davidson (2003, s. 100-101) 

menar att mätinstrumentets tillförlitlighet beror på hur väl det motstår inslag som kan 

påverkas av slumpen. Om mätningarna är oskickligt utförda spelar det därför ingen roll att 

studiens mått är valida, det bli ändå fel (Bjereld et al., 2002, s.11). 

Det bekvämlighetsurval vi gjort innebar att vi frågade personer som vid tillfället bodde på 

ett Green Leaf-certifierat hotell i någon av de thailändska provinserna Surat Thani, Krabi 

eller Phuket. En nackdel med att göra ett bekvämlighetsurval är att reliabiliteten troligtvis 

ej är lika hög som för ett sannolikhetsurval, eftersom risken för variationer i urvalet är 

större. Däremot bör det faktum att undersökningen genomfördes vid olika platser och 

tidpunkter på 20 slumpmässigt utvalda GLF-hotell, öka spridningen på olika typer av 

respondenter, vilket har en god inverkan på vår studies reliabilitet. Vår pilotstudie bör även 

den haft en positiv inverkan på resultatet eftersom en sådan har som syfte att säkerställa att 

respondenterna förstår och tolkar frågorna subjektivt, vilket är en risk att de ej gör med 

otydliga frågor.  Efter diverse redigeringar i enkätkonstruktionen kunde vi därmed 

säkerställa en högre reliabilitet än om vi ej hade utför pilotstudien. Vidare anser vi att vi 

har kunnat behålla vårt objektiva förhållningssätt vid mätningen och analyseringen av våra 

respondenters svar, tack vare att vår studie bygger på en kvantitativ undersökning med 

mestadels fasta svarsalternativ. Därmed har vi som forskare ej påverkat resultatet vid 

bearbetningen av det data vi samlat in. 

8.2.1 Stabilitet 

Stabilitet i detta sammanhang handlar om att måttet skall vara stabilt över tiden och att 

studiens resultat som är framtaget ur ett urval av respondenter ej ska variera (Bryman, 

2011, s. 160). De mått som vi har använt för vår studie ska med andra ord ge samma utslag 

om en upprepning av studien utförs vid ett senare tillfälle i framtiden på vår urvalsgrupp. 

Vi anser att våra mått är stabila under en lägre tid framöver, däremot finns från vår sida en 

förhoppning om att turisters agerande för att medvetet stödja miljöengagerade hotell ökar. 

Detta skulle i sig innebära att resultaten förändras. Om miljöcertifierade hotell i 

utvecklingsländer tar till sig av vår studies resultat, och det vill säga på ett bättre och mer 

effektivt sätt lyckas informera hotellgästerna om deras miljöengagemang skulle ett positivt 

förändrat resultat kunna möjliggöras. Om ingen förändring görs angående detta skulle en 

upprepning av vår studie i framtiden däremot troligen ge samma resultat. 

8.3 Replikerbarhet 
Reliabilitet är inte helt olikt begreppet replikation, vilket handlar om reproducering eller 

upprepning (Bryman, 2011, s. 49). Med replikering menas alltså att en annan person skall 

kunna upprepa metoden under exakt identiska förhållanden för att kunna kontrollera 

resultatet (Backman, 1998, s. 37-38). Något vi har strävat efter genom hela vårt 

uppsatsskrivande är därför är att vara så beskrivande och detaljerade som möjligt, detta för 

att underlätta för läsare som vill kunna avgöra huruvida vår studie är av god kvalitet eller 

ej. Genom en detaljerad redovisning av hur vi genomfört vår studie och vilka 
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utgångspunkter vi haft, har vi för avsikt att visa på våra ansträngningar att hålla oss 

objektiva. Forskare bör enligt Bryman (2011, s. 169) sträva efter att visa sig objektiva till 

sin studie genom att beskriva den så pass utförligt att den i framtiden skulle kunna 

replikeras av någon annan. Om en forskare ej beskriver sitt tillvägagångssätt i detalj så blir 

en replikation som följd omöjlig att genomföra (Bryman, 2011, s. 49).  Om en replikering 

av studien ej är möjlig påverkas därmed även resultatet och dess validitet (Bryman, 2011, 

s.169). Även om Bryman (2011, s. 49) menar att replikering inom samhällsvetenskaplig 

forskning är relativt sällsynt har vi därför ändå strävat efter att göra vår studie replikerbar. 

Detta har vi främst gjort i våra metoddelar där vi utförligt beskriver alla steg i vår studie 

samt hur vi genom härledning ur teorin har utformat våra enkätfrågor. 

8.4 Generaliserbarhet 
Enligt Bryman (2011, s.168) görs kvantitativa studier oftast för att forskaren vill kunna 

generalisera sitt resultat till en större grupp människor än den som har studerats i studien. 

För att kunna generalisera resultatet krävs ett representativt urval eftersom det sällan är 

möjligt att undersöka en hel population (Bryman, 2011, s.168). Som vi tidigare nämnt i vår 

pratiska metoddel så har vi gjort ett bekvämlighetsurval i vår studie. Vårt urval är ett icke-

sannolikhetsurval, vilket betyder att generaliserbarheten sänks. Vårt resultat visar hur det 

ser ut för hotellgästerna i vårt urval, men andra miljöcertifierade hotell i utvecklingsländer 

med liknande förutsättningar kan applicera våra resultat i sin kontext. Vårt resultat kan ses 

som en indikation på hur det kan tänkas se ut bland gäster på miljöcertifierade hotell i 

utvecklingsländer eftersom vi vid flera statistiska test har fått signifikanta resultat. Vi har 

även tagit hänsyn till det faktum att vi endast har undersökt miljöcertifieringen GLF. Detta 

innebär vidare att en generalisering av resultatet till alla andra miljöcertifieringar för hotell 

i utvecklingsländer endast kan göras med andra certifieringsprogram som har samma krav 

och förutsättningar. Vår studie kan förhoppningsvis väcka intresse om hotellgästers 

upplevda värde av hotells hållbara miljöarbeten och därmed leda till vidare forskning och 

studier inom ämnet i framtiden. 
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Bilaga 2 

Denna tabell visar nationaliteterna och antalet besökare i Thailand 2012. Utifrån denna 

har kontrollerat att majoriteten av vårt stickprov är representerade av individer från 

industrialiserade länder. De gulmarkerade länderna i tabellen visar de nationaliteter som 

vi definierar som turister/hotellgäster/konsumenter i vår studie. 

 

 

 

%∆

Number %Share Number %Share 2012/2011

East  Asia 12 525 214 56,03 10 345 866 53,80 21,06

ASEAN 6 281 153 28,10 5 594 577 29,09 12,27

Brunei 10 459 0,05 7 471 0,04 39,99

Cambodia 423 642 1,90 265 903 1,38 59,32

Indonesia 447 820 2,00 370 795 1,93 20,77

Laos 975 999 4,37 891 950 4,64 9,42

Malaysia 2 554 397 11,43 2 500 280 13,00 2,16

Myanmar 129 385 0,58 110 671 0,58 16,91

Philippines 289 566 1,30 268 375 1,40 7,90

Singapore 831 215 3,72 682 364 3,55 21,81

Vietnam 618 670 2,77 496 768 2,58 24,54

China 2 786 860 12,47 1 721 247 8,95 61,91

Hong Kong 473 666 2,12 411 834 2,14 15,01

Japan 1 373 716 6,15 1 127 893 5,87 21,79

Korea 1 163 619 5,21 1 006 283 5,23 15,64

Taiwan 394 225 1,76 447 610 2,33 -11,93

Others 51 975 0,23 36 422 0,19 42,70

Europe 5 650 619 25,28 5 101 406 26,53 10,77

Austria 94 667 0,42 89 242 0,46 6,08

Belgium 94 896 0,42 82 610 0,43 14,87

Denmark 167 499 0,75 164 096 0,85 2,07

Finland 154 919 0,69 157 046 0,82 -1,35

France 576 106 2,58 515 572 2,68 11,74

Germany 682 419 3,05 619 133 3,22 10,22

Ireland 60 305 0,27 58 945 0,31 2,31

Italy 200 703 0,90 185 869 0,97 7,98

Netherlands 208 122 0,93 198 891 1,03 4,64

Norway 148 796 0,67 136 931 0,71 8,66

Russia 1 316 564 5,89 1 054 187 5,48 24,89

Spain 113 141 0,51 95 383 0,50 18,62

Sweden 364 681 1,63 373 856 1,94 -2,45

Switzerland 191 147 0,86 170 044 0,88 12,41

United  Kingdom 873 053 3,91 844 972 4,39 3,32

East  Europe 280 976 1,26 240 886 1,25 16,64

Others 122 625 0,55 113 743 0,59 7,81

2012 2011

Ministry of Tourism and Sports,Thailand

International  Tourist  Arrivals  to  Thailand

January - December  2012

Nationality

By  Nationality 



 
 

 

Tabell över nationaliteter och antal besöka i Thailand 2012, hämtad från Tourism 
Authority of Thailnad Newsroom (http://www.tatnews.org/statistic-survey). 

 

 

 

 

 

 

 

South  Asia 1 286 861 5,76 1 158 092 6,02 11,12

Bangladesh 72 657 0,33 65 150 0,34 11,52

India 1 013 308 4,53 914 971 4,76 10,75

Nepal 26 277 0,12 25 382 0,13 3,53

Pakistan 71 982 0,32 73 727 0,38 -2,37

Sri  Lanka 73 346 0,33 53 636 0,28 36,75

Others 29 291 0,13 25 226 0,13 16,11

Oceania 1 046 755 4,68 933 534 4,85 12,13

Australia 930 241 4,16 829 855 4,32 12,10

New  Zealand 113 871 0,51 101 092 0,53 12,64

Others 2 643 0,01 2 587 0,01 2,16

Middle  East 605 477 2,71 601 146 3,13 0,72

Egypt 19 918 0,09 16 703 0,09 19,25

Israel 129 551 0,58 125 093 0,65 3,56

Kuwait 64 611 0,29 55 788 0,29 15,82

Saudi  Arabia 17 084 0,08 12 521 0,07 36,44

U.A.E. 113 547 0,51 108 608 0,56 4,55

Others 260 766 1,17 282 433 1,47 -7,67

Africa 155 544 0,70 137 907 0,72 12,79

S.Africa 76 326 0,34 68 496 0,36 11,43

Others 79 218 0,35 69 411 0,36 14,13

Grand  Total 22 353 903 100,00 19 230 470 100,00 16,24

Source  of  Data : Immigration  Bureau, Police  Department.

http://www.tatnews.org/statistic-survey

