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Sammanfattning 
 
Hotellbranschen är en bransch som ständigt ökar. Under det första kvartalet 2014 ökade 
Revpar (genomsnittliga intäkten per tillgängligt rum) för hotell i Sverige med 2,5 % 
jämfört med samma period år 2013 och den största faktorn till ökningen för år 2014 är 
att beläggningen har ökat, priset har däremot ej förändrats. I takt med ökningen av 
hotellgäster står hotellen även inför faktumet att deras koldioxidutsläpp ökar. 
Hotellverksamheter står idag för hela 20 % av turismsektorns totala koldioxidutsläpp. 
 
Det senaste årtiondet har klimatförändringar bytt fokus från att vara en vetenskaplig 
teori till att vara en central fråga i vår vardag. I vår samtid har medvetandet ökat kring 
hur människor påverkar klimatet och även hur vi kan göra för att motverka de negativa 
effekter som framför allt vår konsumtion förorsakar. Klimatkompensation handlar om 
att ta ansvar för koldioxidutsläpp. Ansvar tas genom att kompensera de utsläpp som har 
genomförts bland annat genom trädplantering och energieffektiviseringar. 
 
När världen ständigt blir mer lättillgänglig i samband med globaliseringen ökar 
människors behov av att bo på hotell. När en bransch ser ett förhöjt behov brukar även 
antalet aktörer inom den branschen öka. I samband med ökningen intensifieras även 
konkurrensen inom branschen och var aktör behöver hitta en position där de kan sticka 
ut ur mängden. 
 
Till följd av att klimatfrågor blir mer centralt i människors medvetande ville vi basera 
vår studie kring hur hotell kan finna ett värde i att erbjuda klimatkompensation till sina 
gäster. Genom erbjudandet av klimatkompensation kan hotell särskilja sig från 
konkurrensen och positionera sig som ett miljömedvetet alternativ. 
 
Vi valde att grunda vår empiri i en kvantitativ undersökning, i form av en enkät som 
distribuerades på tre hotell i centrala Umeå. Enkäten bestod av frågor med förankring i 
den studerade teorin med fokus på hotellgästers intresse, attityder samt kunskap kring 
konceptet klimatkompensation. Vid datasammanställningen kunde vi utläsa att 
respondenternas inställning till konceptet var till stor del beroende av deras upplevda 
kunskap kring detsamma. En högre kunskap genererade en mer positiv inställning, både 
till konceptet i stort, viljan att bo på ett hotell som erbjuder klimatkompensation samt en 
ökad tillit till att pengar investerade i klimatkompensation går till avsett syfte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Förord 
 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Owe R Hedström som hjälp oss genom hela 
studien. Vi är tacksamma för det trevliga och hjälpsamma bemötandet från Comfort 
Hotel Winn, Clarion Collection Hotel Uman samt Hotel Scandic Plaza Umeå. Ett sista 
tack till våra hjälpsamma respondenter som gjorde studien möjlig. 
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1. Inledning 
Vi inleder vår studie med att förklara valet av ämne samt bakgrunden till det 
undersökta problemet. Syftet med studien presenteras samt den frågeställning 
undersökningen baseras på. 
 

1.1	  Ämnesval	  
“Notan för människans klimatpåverkan framträder allt tydligare. Och för varje ny 
genomgång av forskningen blir den saltare.” (DN, 2014) 
Vårt samhälles rådande överkonsumtion och dess negativa konsekvenser har otaliga 
gånger uppmärksammats i media och diskuterats i politiska sammanträdanden. Det har 
lett till att många anser sig tvungna att ta ställning för att minska effekten av detta 
(Foley, 2011, s. 2). Såväl företag som privatpersoner kan göra valet att till stor del 
reducera, åtgärda och förebygga den påverkan de har på miljön (Foley, 2011, s. 2-5). I 
denna tid är det viktigt att göra rätt val, men det är för många ännu inte en självklarhet.  
 
Vi som ekonomstudenter med erfarenhet från hotellbranschen ser att miljöfrågor blir 
mer och mer essentiellt i branschen. De senaste åren har hotells miljöarbete genomgått 
ett skifte, från att ha fokus på mindre detaljer så som handdukar till att slå samman 
gästens totala utsläpp under vistelsen för att kunna klimatkompensera. I takt med att 
miljömedvetenheten ökar hos hotellen och dess gäster syns ökade satsningar på miljön 
framför allt ur en marknadsföringssynpunkt. Därför är det av intresse för oss att 
kartlägga hur hotellgäster uppfattar sin egen påverkan på miljön och hur de värderar 
möjligheter till att gottgöra för dess negativa effekter. Med hjälp av den kunskapen 
kommer vi att kunna vägleda hotellen i beslut rörande grön marknadsföring och hur de 
ska positionera sig på en marknad som blir mer attraktiv för konsumenter. Genom att 
implementera marknadsföringsstrategi utefter hotellgästers kunskaper, attityder och 
intressen kommer budskapet om klimatkompensation kunna gynna hotellen, 
hotellgästerna samt klimatet. 
 

1.2	  Problembakgrund	  	  
Den ekonomiska tillväxten vilken har ökat stort under 1900-talet och framåt har 
resulterat i stora utsläpp av koldioxid i atmosfären. Utsläppen påverkar den globala 
temperaturen till att stiga (Belz & Peattie, 2012, s. 9), vilket i sig kan leda till bl.a. 
vattenbrist, värmeböljor samt att havsnivåerna stiger (Belz & Peattie, 2012, s. 60).  
 
Det senaste årtiondet har klimatförändringar bytt fokus från att vara en vetenskaplig 
teori till att vara en central fråga i vår vardag (Belz & Peattie, 2012, s. 9).  
Framför allt har det varit större naturkatastrofer som har ökat allmänhetens medvetenhet 
om vad som händer med vår planet. Under 1960 och 70-talet kom de första 
varningstecknen genom landerosion och djurarter som dog ut. Men det var inte förrän 
slutet av 1980 som allmänhetens kunskap ökade till följd av bl.a. katastrofen i Tjernobyl 
samt tydliggörandet av den globala uppvärmningen och dess påverkan på ozonlagret 
(Leonidou, L-C et al. 2010. s. 1319). 
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På grund av klimatförändringarna och bevisen på de förödande konsekvenser som kan 
komma utav detta finns en stor drivkraft att skapa nya tekniker. Genom att utveckla och 
förändra teknologin för varor och produktion finns hoppet om att vi ska kunna fortsätta 
med vår nuvarande livsstil istället för att förändra vårt beteende. (Belz & Peattie, 2012, 
s. 9) Även om en radikal förändring i vår livsstil är att föredra för miljön (Belz & 
Peattie, 2012, s. 10), finns idag åtgärder som är kompatibla med vår livsstil och som kan 
hjälpa oss på vägen mot ett hållbart samhälle. En av dessa åtgärder är att 
klimatkompensera.  
 
Att klimatkompensera innebär att ta ansvar för de koldioxidutsläpp man bidrar till 
(Energimyndigheten, 2014). Detta kan både organisationer och privatpersoner välja att 
göra genom att finansiera utsläppsreducerande projekt, så som trädplantering och 
energieffektiviseringar (Foley, 2011, s. 15). Finansieringen av projekt motsvarar den 
mängd utsläpp som organisationen eller personen orsakat och kompensationen får sedan 
2012 ej ske i den egna verksamheten utan i etablerade projekt. Det innebär att projekten 
ska vara godkända av FN alternativt att de följer allmänt vedertagna standards. Om 
projektet ej uppfyller något av kraven får det ej bära epitetet klimatkompensation 
(Jonsson, 2012). De utsläppsreducerande projekt som finansieras är till störst del 
belägna i u-länder där arbetet även kan bidra till att ge närbefolkningen ökad hälsa, nya 
arbetstillfällen och ekonomisk trygghet (Foley, 2011, s. 16). Klimatkompensation är en 
nödvändig del för att lösa miljöproblemen i vårt samhälle (Foley, 2011, s. 2).  
 
Efterfrågan för att klimatkompensera ökar ständigt bland företag och privatpersoner. De 
företag som till störst del arbetar med klimatkompensation i sin miljöstrategi har 
privatpersoner som kunder. Det gäller bl.a. företag inom service och turism, så som 
hotell (A. Arwefeldt, personlig kommunikation, 2 april, 2014).  
 
Totalt sett inom sektorn turism står hotellverksamheter för 20 % av koldioxidens 
påverkan på miljön (UNEP, 2014). När det kommer till miljömedvetenhet inom 
hotellbranschen är det framför allt de större internationella kedjorna som 
uppmärksammar sitt miljöengagemang genom media. Exempelvis profilerar sig de stora 
amerikanska kedjorna Marriott och Carlson som miljömedvetna genom att kunder kan 
använda sina bonuspoäng till att klimatkompensera (Carlson Rezidor Hotel Group, 
2013; Katz, 2008.) Även i Sverige är det de större kedjorna som till störst del 
uppmärksammats medialt för sitt arbete för en bättre miljö och användandet av grön 
marknadsföring. Hotellkedjan Scandic var tidigt ute, redan 1993, med att etablera en 
miljöprofil som de konstant arbetar med för att utveckla (Scandic, 2014). När 
hotellkedjorna väljer att arbeta med grön marknadsföring och exponera sitt miljöarbete 
positionerar de sig som ett grönt alternativ på marknaden. Det finns dock risker med att 
positionera sig på så vis och det är att konsumenterna kan uppfatta det som ”green 
washing”, det vill säga att hotellen skulle försöka framställa sig som bättre än vad de 
faktiskt är ur en miljösynpunkt (Belz & Peattie, 2012., s. 217). För att uppnå en 
trovärdighet hos existerande och potentiella hotellgäster kan hotellen välja att vara 
transparanta i sitt miljöarbete och därigenom vinna förtroende (Dubbink, W. Graafland, 
J. Liedekerke, L. 2008, s. 391). 
 
I takt med att de större kedjorna ökar sitt miljöarbete så ökar även beläggningen på 
hotell runt om i Sverige och bidrar till stigande intäkter till hotellen. Första kvartalet 
2014 ökade Revpar (genomsnittliga intäkten per tillgängligt rum) för hotell i Sverige 
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med 2,5 % jämfört med samma period 2013. För att räkna ut Revpar så multipliceras 
beläggningen med priset för rummet. Den största faktorn till ökningen för 2014 är att 
beläggningen har ökat, priset har däremot ej förändrat sig. (Besöksliv, 2014) 
 
Clarion Hotel Stockholm var det första hotellet i Sverige att erbjuda sina gäster 
möjligheten att klimatkompensera sin vistelse. Priset för att klimatkompensera en natt 
på hotellet är ca fem kronor (Ståhl, 2011). 
Ett annat hotell i Stockholm som arbetar med klimatkompensation är Best Western 
Kom Hotel. Enligt Sarah Grann, konferenschef på hotellet, är erbjudandet av 
klimatkompensation attraktivt och säljande gentemot gäster med intresse för miljöfrågor 
(S. Grann, personlig kommunikation, 2 april, 2014). Klimatkompensation kan därmed 
vara en ekonomisk fördel för företaget, vilket det även har visat sig vara för många 
andra företag (Foley, 2011, s. 10) På Kom Hotel är priset ca tio kronor för att 
klimatkompensera en natts vistelse (S. Grann, personlig kommunikation, 2 april, 2014).  
 
I Stockholm är priset för en hotellnatt definierat som “storstadspris”, vilket i dagsläget 
innebär ett genomsnittpris på 1261 kr per natt. I Umeå är genomsnittpriset per natt 1216 
kr, vilket också klassificeras som storstadspris. Efter Åre är Umeå Sveriges tredje 
dyraste stad att bo på hotell i och det är en stad som samlar både affärsgäster samt 
privatgäster (Lindahl, 2014).  
I Umeå finns tre hotell som har högre beläggning än resterande hotell i staden. De 
hotellen är Clarion Collection Hotel Uman, Comfort Hotel Winn samt Scandic Plaza 
(G. Bäckström, 2014, personlig kommunikation, 7 april, 2014).  
På hotellen i Umeå saknas möjligheten för gästerna att klimatkompensera sin vistelse. 
Dock finns hotell i Umeå som erbjuder sina gäster att reducera vistelsens  
miljöpåverkan genom flertalet olika åtgärder. Exempel på åtgärder är att gäster kan 
tillåta lakansbyte mer sällan, det finnas ekologiska alternativ att välja vid måltider och 
genom att installera energisnåla duschar har vattenförbrukningen minskats. Vid sådana 
åtgärder ligger fokus på att reducera miljöpåverkan, men den miljöeffekt som till viss 
del är oundviklig, så som vattenförbrukning och uppvärmning av rum, är i dagsläget ett 
olöst problem på dessa hotell. I artikeln ”Green Marketing in India: Emerging 
opportunities and challenges” beskriver Mishra och Sharma att för att få konsumenter 
att uppskatta och finna grön marknadsföring trovärdigt så måste hotell lära känna sina 
gäster. Först när det finns en kunskap inom vad gästen önskar från sin vistelse kan 
hotellet utveckla strategier som bäddar för att vistelsen upplevs som positiv samt att 
gästen kommer åter (Mishra & Sharma, 2010., s. 10-11) 
 
Det finns relevant material att utgå ifrån när vi behandlar ämnet klimatkompensation, 
men specifikt inom hotellbranschen saknas forskning som berör området. Genom att 
öka förståelsen för hur hotellgäster värdesätter ett erbjudande om klimatkompensation 
kan hotell positionera sig utifrån gästernas värderingar och därigenom vinna andelar på 
en marknad som blir alltmer konkurrenskraftig.	  Vi ser avsaknaden av forskningen som 
ett “kunskapsgap” och ett bevis på att vår studie är relevant för bidra med mer kunskap 
inom ämnet. 
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1.3	  Problemformulering	  
Utifrån problembakgrunden innefattande miljöpåverkan och miljöarbete inom 
hotellbranschen i kontexten marknadsföring har vi formulerat följande frågeställning för 
vår studie: 
 
”Vilket värde har ett erbjudande om klimatkompensation för hotell?” 
 

1.4	  Syfte	  
Studien ska ge en uppfattning ifall klimatkompensation kommer att bidra med fördelar, 
så som ökad kundnöjdhet och ökad beläggning, inom hotellsektorn i Umeå.  
Syftet med undersökningen är att utreda om det finns ett intresse hos potentiella 
hotellgäster att själva klimatkompensera sin hotellvistelse.   
Genom att kartlägga hotellgästers kunskap, attityder och intressen gentemot 
klimatkompensation, ska förståelsen för deras vilja att klimatkompensera sin 
hotellvistelse öka. Utifrån resultatet av undersökningen är vår ambition att vägleda 
hotellen i vilken betydelse ett erbjudande av klimatkompensation eventuellt kommer att 
ha. 
 

1.5	  Begränsningar	  
Studien kommer att begränsas till hotell samt hotellgäster i Umeå. Vi har valt att göra 
vår undersökning med respondenter, dvs. hotellgäster, från de tre hotell med högst 
beläggning i staden. Hotellen är Clarion Collection Hotel Uman, Comfort Hotel Winn 
samt Scandic Plaza. Studien begränsas även av den tidsram vi arbetar med. Den 
empiriska undersökningen kommer att genomföras under maj månad och kommer 
därigenom endast nå hotellgäster vistandes i Umeå under den perioden. Därav finns 
möjligheten att vi inte upplever eventuella skillnader som framkommer under olika 
tidsperioder inom loppet av året. Som exempel finns möjligheten att hotellgäster i Umeå 
under sommarperioden besöker staden av andra anledningar än hotellgäster under 
vinterperioden. Därmed kan deras åsikter och attityder skilja sig åt, och möjligheten till 
att undersöka dessa skillnader i vår studie blir obefintlig. 
 

1.6	  Begreppsförklaringar	  
Klimatkompensation innebär att ta ansvar för de koldioxidutsläpp man bidrar till 
(Energimyndigheten, 2014). Detta kan både organisationer och privatpersoner välja att 
göra genom att finansiera utsläppsreducerande projekt, så som trädplantering och 
energieffektiviseringar (Foley, 2011, s. 15). Finansieringen av projekt motsvarar den 
mängd utsläpp som organisationen eller personen bidragit till (Foley, 2011, s. 2). De 
utsläppsreducerande projekt som finansieras är ofta belägna i u-länder där arbetet även 
kan bidra till ökad hälsa bland närbefolkningen, nya arbetstillfällen och ekonomisk 
trygghet (Foley, 2011, s. 16).  
 
Kundnöjdhet innebär den grad av nöjdhet som en hotellgäst upplever efter sin 
hotellvistelse. Kundnöjdhet kan även appliceras på andra branscher. 
 
Beläggning är de antal bäddar, utav det totala antalet på hotellet i fråga, som är 
ockuperade av hotellgäster. 
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Värde är de fördelar som hotell kan uppbåda genom att erbjuda klimatkompensering, 
exempelvis högre kundnöjdhet samt ökad beläggning.	   
 

2. Utgångspunkter 

Genom att presentera existerande teoretisk förförståelse samt praktisk förförståelse 
belyses gruppens utgångsposition för studien, följt av den verklighetssyn studien 
grundas på. Det vetenskapliga förhållningssätt vilket genomsyrar arbetet förklaras, 
därigenom utgör detta kapitel startpunkt för studien som genomförts.  
 

2.1	  Teoretisk	  förförståelse	  
Uppsatsförfattarnas teoretiska förförståelse för det valda ämnet grundar sig i 
kandidatprogrammet hotellmanagement vid Umeå universitet. Fördjupning i 
företagsekonomiska studier på C-nivå, med inriktning mot marknadsföring ur ett 
hållbarhetsperspektiv är våra senast avslutade studier. Studierna gav ett ytterligare djup 
till vad vi har läst tidigare inom miljö och hållbarhet samt bidrog till ambitionen att lära 
oss ännu mer inom området. Vi har båda ett stort intresse för miljöfrågor, både utifrån 
dagspress men även akademiskt. Vårt intresse har lett oss till att förstå det allvar som 
miljön i dagsläget står inför om människan ej förändrar sitt sätt att leva, därav är vi för 
att hotellgäster ska klimatkompensera sin hotellvistelse om de ges möjligheten att göra 
det.  
 
Momentet Vetenskaplig metod inom kursen företagsekonomi B har gett oss erfarenhet 
och förförståelse för uppsatsskrivande genom att vi där skrev en B-uppsats. 
 

2.2	  Praktisk	  förförståelse	  
Flera års erfarenhet av arbete inom servicesektorn med framför allt arbete inom hotell 
har gett oss insikt i hotellbranschen. Efter arbete på hotell med en utarbetad miljöprofil 
samt hotell som saknar den typen av strategi har intresset ökat för miljöfrågor och hur 
de kan utvecklas ytterligare. Vårt förhållningssätt till miljötänkande har länge varit 
medvetet hos oss båda och vi försöker konsumera på ett hållbart sätt, bland annat genom 
att handla ekologiska livsmedel samt genom att hålla oss a jour med hur vi kan reducera 
våra utsläpp. Genom att ha upplevt hur hotell kan påverkas av att arbeta med en 
miljöprofil kontra hotell som väljer bort den aspekten är vi övertygade om att det är 
positivt med ett aktivt miljöarbete. Möjligtvis skulle vår övertygelse kunna vara en 
negativ effekt för oss då vi går in med inställningen att hotellgäster skulle vilja 
klimatkompensera sina hotellnätter om de gavs möjligheten. I och med övertygelsen 
finns risken att vi uppmärksammar teorier och information som visar på- utifrån våra 
egna åsikter- positiva resultat framför teori som visar på mer negativa resultat rörande 
klimatkompensation. 
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2.3	  Verklighetssyn	  
Utigenom studien kommer olika val att göras, vilka till stor del kommer att grundas i 
uppsatsförfattarnas verklighetssyn (Bryman, 2011, s. 37). Det är svårt att göra en 
uppsats helt objektiv då tidigare erfarenheter speglas i värderingar. Subjektiva 
värderingar kan därmed komma att påverka hela uppsatsprocessen. (Bryman, 2011, s. 
37) Vårt val av verklighetssyn är objektivism. Genom studiens gång kommer en 
förhöjning av objektiviteten i arbetet att eftersträvas, främst genom arbete med 
tillförlitliga källor samt en kvantitativ undersökning. Dock kan uppsatsförfattarnas egna 
åsikter angående klimatkompensation inom hotellsektorn ej reduceras helt på grund av 
de erfarenheter och värderingar den praktiska samt teoretiska förförståelsen medför. Vi 
vill dock understryka att genomgående under arbetet har vi diskuterat samtliga val och 
haft vår verklighetssyn närvarade, genom att granska varandras bidrag till uppsatsen har 
vi kunnat hålla nere subjektiviteten.  
 

2.4	  Vetenskapligt	  förhållningssätt	  
Utifrån vår problemformulering har vi valt att applicera en av de klassiska 
utgångspunkterna för kvalitativ forskning, vi har valt att fokusera på ett positivistiskt 
förhållningssätt och vidare kommer forskningsstrategin vara deduktiv. Det vill säga att 
vi separerar teori och den empiriska studien samt använder oss av ett naturvetenskapligt 
förhållningssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 36).  
Positivismen grundar sig i att förklara varför ett visst fenomen förekommer, samt 
handlanden inom det (Blumberg, Cooper & Schindler, 2005, s. 128). 
Klimatkompensation inom hotellsektorn är ännu ett begrepp som är väldigt nytt och 
outforskat vilket gör det svårt för oss att tolka hotellgästers känslor och upplevelser för 
konceptet.  Därför har vi istället valt en positivistisk ansats då vi vill förstå vad som kan 
få hotellgäster att klimatkompensera sin vistelse på hotell (Bryman, 2011, s. 25). 
 
Ett hermeneutiskt förhållningssätt hade antagit ett tolkande perspektiv (Bryman, 2011, 
s. 25). Fokus hade legat på människors känslor och förståelse om varför de förhåller sig 
på ett visst sätt till ett specifikt fenomen (Hartman, 2004, s. 16). Anledningen till att vi 
inte valde ett hermeneutiskt förhållningssätt är för att vi inte tolkar vårt resultat utan 
endast studerar empirin för att senare kopplar den till teorin. I studien eftersträvas att 
kartlägga hotellgästers kunskap, attityder och intressen gentemot klimatkompensation 
och vi anser att ett positivistiskt förhållningssätt lämpar sig bäst för kartläggningen.  
 

2.5	  Forskningsstrategier	  
Som vi nämner ovan i 2.4 så har en klassisk utgångspunk valts ut för vår forskning, 
deduktion. Studien kommer att genomföras utifrån teori vilken därefter appliceras 
empiriskt. Teorin samlas från vetenskapliga artiklar, kurslitteratur samt andra 
tillförlitliga källor inom det valda området. Denna relation mellan teori och empiri är en 
deduktiv ansats. (Bryman, 2011, s. 20). I en deduktiv ansats är det teorins syfte att 
generera frågeställningar som forskare sedan kan pröva mot empiri (Bryman & Bell, 
2013, s. 36). Det vill säga att vi kommer tolka våra resultat på ett subjektivt sätt samt 
förklara dessa med hjälp av befintlig teori.  
Motsatsen till en deduktiv ansats är en induktiv ansats (Bryman, 2008, s.40). Induktion 
handlar om att generera teorier medan deduktion utgör en prövning av teorier. I vår 
studie om värdet av klimatkompensation inom hotellsektorn, syftar vi ej till att generera 
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nya teorier utan vi vill kartlägga hotellgästers attityder, kunskap samt intresse med syfte 
att kunna vägleda hotellen om konceptet.  
Den empiriska delen av studien kommer att, med en kvantitativ utgångspunkt, bestå av 
en enkätundersökning. Användandet av en enkät är enkelt, billigt och vi kan nå ett stort 
antal respondenter på ett smidigt sätt (Ejvegård, 2009, s. 55) Den forskningsdesign som 
vi har valt att basera den empiriska undersökningen i är tvärsnittsstudie (Blumberg et 
al., 2005, s. 128). Detta beskrivs ytterligare i kapitel 4.2 Forskningsmetod.  
Ett alternativ för oss hade varit att genomföra strukturerade intervjuer där var 
respondent möter samma frågestimuli så att samtliga svar kan sammanställas på ett 
jämnförbart sätt (Bryman & Bell, 2013, s. 215). Vi ville dock kunna sammanställa vårt 
resultat så att det blev överskådligt samt att vi ville kunna ge hotellen konkreta 
rekommendationer baserade på siffror och vi hade föreställningen att en enkät var 
lättare att sammanställa. Vi valde bort strukturerade intervjuer både för att vi anser att 
en enkätundersökning är mer tidseffektivt samt att vi genom enkätfrågor lättare kan 
undvika intervjuareffekt. Mer om hur vi försökte minimera intervjuareffekten 
presenteras senare i uppsatsen. 
 

2.6	  Studiens	  perspektiv	  
Denna studie syftar, som tidigare nämnt, till att kartlägga hotellgästers attityder, 
kunskap och intresse gentemot klimatkompensation på hotell. Utifrån vår 
problemformulering kommer vi att ha grund till studien i den sociala verkligheten. 
Följaktligen sker en efterforskning av hotellgäster, men det resultat vilket studien visar 
på tas fram för hotellsektorns intresse. Det skulle gå att argumentera för att vi i och med 
enkätundersökningen gör en studie ur hotellgästernas perspektiv men kartläggningen 
bör ses som ett bidrag till hotellens verksamhet och därav väljer vi att se det som ett 
hotellperspektiv. Vidare studier skulle kunna genomföras med ett tydligare 
gästperspektiv, i synnerhet till hur gäster skulle föredra att ett erbjudande om 
klimatkompensation skulle paketeras för att vara attraktivt. 
Eliasson uppger att det är sannolikt för forskare att välja ett perspektiv som ligger nära 
till hands för forskarens egna intressen (Eliasson, 1995, s. 28). Eftersom vi båda har 
jobbat, och en av oss jobbar, på hotell i nuläget är det aktuellt för oss att genomföra vår 
studie för hotellsektorns perspektiv samt därigenom lyfta frågan om 
klimatkompensation som är ett aktuellt ämne i alla branscher. Resultatet syftar till att 
klargöra för hotellen i Umeå om en strategi rörande klimatkompensering är värd att 
satsa på och hur de bör ställa sig till den eventuella efterfrågan för klimatkompensation 
vår studie kan påvisa. Från vårt resultat ska hotellen få kunskap om gästers attityder till 
klimatkompensation, samt vilket värde det kan tillföra hotellen.  
 

2.7	  Källkritik	  och	  val	  av	  teori	  
När trovärdigheten för källor ska undersökas finns det enligt Thurén fyra kriterier att 
beakta;  
Äkthet - Källan är vad den utger sig för att vara.  
Tidssamband - Källan är relevant ur ett tidsperspektiv och ej är daterad.  
Oberoende - Källan ska ej vara beroende av, eller avskriven från, en annan källa. 
Tendensfrihet - Källan ska ej ge anledning att misstänkas arbeta med att förvränga 
verklighetsbilden för någons intressen (Thurén, 2013, s. 8). Vi har eftersträvat valet av 
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källor efter de fyra kriterier som presenteras av Thurén för att hålla en så hög 
trovärdighet som möjligt.  
 
I uppsatsen används primär- och sekundärkällor för att bygga upp ett tillförlitligt 
resultat (Blumberg et al., 2005, s. 69). De resultat som kan utläsas från 
enkätundersökningen används som primärkälla av information i denna uppsats. De 
sekundärkällor som används består av tidigare forskning, till störst del vetenskapliga 
artiklar samt böcker. 
 
Våra respondenter vilka utgör grunden för vår primärkälla bör ses som tillförlitliga. De 
eventuella aspekter som kan ha spelat in i deras svar diskuteras i etiska aspekter. 
 
Det valda ämnet är för tiden aktuellt och är under ständig förändring då det konstant 
tillkommer ny forskning, då framför allt rörande klimatfrågor. Forskning som rör både 
hotell och klimatkompensation i samma kontext har, som tidigare nämnt, varit 
problematiskt att hitta och vi har istället fokuserat på de båda delarna separat. För 
trovärdiga källor angående klimatkompensation, både i servicebranscher samt för 
privatpersoner, har vi valt att använda oss av Gold Standard samt Tricorona. Båda dessa 
källor bör ses som tillförlitliga och har gett oss en grundläggande kunskap kring 
klimatkompensation. Informationen har till stor del hämtats från respektive hemsida.  
Vi har genom studiens gång haft i åtanke att Tricorona är ett vinstdrivande företag och 
därigenom finns en risk att företaget vill framställa sig samt sina projekt som tilltalande 
på hemsidan. Gold Standard är grundat av FN samt WWF, är ej vinstdrivande och är 
politiskt oberoende (UNFCCC, 2014).  
 
Det finns en risk att källor misstolkas av mottagaren, därav eftersträvas kritiskt tänkande 
vid analys av källan samt beaktning av den primära källans syfte. Även om vi fokuserat 
på att använda våra primärkällor behöver de kompletteras med hjälp av sekundärkällor. 
Som tidigare nämnt kommer våra primärkällor att bestå av den empiri som samlas in 
och de sekundära källorna kommer till huvudsak bestå av vetenskapliga artiklar samt 
böcker relevanta för de olika delarna av studien. Sekundärdata är av vikt då studien har 
en deduktivt ansats. Vid användandet av sekundärkällor är det viktigt att analysera 
källans objektivitet samt i största möjliga mån använda sig utav ursprungskällor, i den 
utsträckning det är möjligt. 
Våra källor har till störst del hämtats från Umeå Universitetsbibliotek, både i form av 
böcker samt artiklar från bibliotekets databaser, då främst Business Source Premier. När 
vi har använt artiklar har vi sett till att de är “peer-reviewed”, det vill säga att tidningen 
som de är publicerade i har godkänt artiklarna som trovärdiga vilket gör dem till fullt 
tillförlitliga källor.  
 
Tidskrifter och webbsidor har använts för att ge studien en aktualitet, dock har 
användandet av dessa källor gjorts med försiktighet samt medvetande att de kan vara 
skrivna av författaren baserat på dennes personliga åsikter. Många av dessa källor har 
dock redovisat endast ren fakta och lämna med det lite utrymme för att tolka fritt. Det 
ska kommas ihåg att dessa artiklar ej har någon vetenskaplig förankring och bör därav 
läsas med tillförsikt.  
 
När det kommer till aktualiteten på källor så har vi prioriterat artiklar och böcker som 
publicerats nyligen för att de ska ha hög aktualitet. Den äldsta källan är från år 1995 och 
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den berör enkätkonstruktion. Vi anser dock att källans ålder ej påverkar användandet av 
den negativt då inga förändringar av betydelse har uppkommit inom ämnet. De källor vi 
använder från år 2010 rörande hållbar utveckling ser vi på med aktsamhet då hållbar 
utveckling är ett ämne som är dynamiskt och i ständig förändring. 
 
Klimatkompensation är en relativt ny teori inom forskningen och tanken med att 
implementera det på hotellbranschen ligger i sin vagga. När vår studie läses om ett eller 
flera år finns det en stor chans att ytterligare forskning har kommit ut på ämnet. Den nya 
forskningen kan både komplettera vår studie alternativt kan den förkasta våra slutsatser, 
därav bör studien kompletteras med ny forskning när den läses år 2015 och framåt. 
 
 

3. Teorier och tidigare studier 

Det här kapitlet bygger på en teoretisk referensram med en sammanfattning av den 
tidigare forskning som är relevant för området. Den tidigare forskningen beskriven i 
kapitlet behandlar flera teoretiska områden: Klimatkompensation, Positionering, Grön 
konsumtion, Konsumentens köpprocess samt Etik och moral. Efter en mer utförlig 
presentation av klimatkompensation kommer en modell över teorins delar att 
presenteras och avslutningsvis i kapitlet kommer denna modell presenteras igen med 
utökat innehåll.  
 

3.1	  Klimatkompensation	  
Enligt Energimyndigheten, vilket är den myndighet i Sverige som verkar för att skapa 
villkor för en effektiv och hållbar energianvändning, finns det många sätt för 
privatpersoner samt företag att minska sin klimatpåverkan. Inom området 
klimatkompensation skriver myndigheten ut tre huvudmetoder vilka är; 
klimatkompensation genom utsläppsrätter, klimatkompensation genom FN-reglerade 
Clean Development Mechanism (CDM)- och Joint Implementation (JI)-projekt samt 
klimatkompensation genom oreglerade projekt. (Energimyndigheten, 2014) 
 
CDM var en av de standards som sattes upp för att reducera klimatpåverkan vid Kyoto-
föredraget och följdes upp utav Gold Standard år 2003. (UNFCCC, 2014)  
Gold Standard togs fram av WWF International som en ytterligare kvalitetsstämpel med 
striktare förhållningsregler och framför allt med krav på socialt ansvarstagande samt 
hållbar utveckling för klimatkompensationsprojekt. (Foley, 2011, s. 10)  
The Gold Standard har kvalificerad data som visar på de positiva effekterna med 
klimatkompensation.(Gold Standard, 2014) Studier som organisationen har utfört visar 
på att klimatkompenserande projekt som har genomförts i enhet med Gold Standard 
gynnar både miljö och människor, på ett sätt som egentligen inte var kalkylerat initialt 
sett. Det vill säga att projekten blivit mer lyckade än förutsett. Under år 2013 nådde 
Gold Standard upp till flera av sina uppsatta mål. Organisationen lyckades med att 
klimatkompensera 27 miljoner ton koldioxid vilket är lika med utsläppen från 5,6 
miljoner bilar under ett år. De lyckades även nå milstenen till projekt nummer 1000 
(skogsplantering i utsatta områden) samt lanserandet av Clean Cities som syftar till 
reducering av koldioxidutsläpp i urbana miljöer. (Gold Standard, 2014) 
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Gold Standard samarbetar med flertalet olika företag och organisationer runt om i 
världen som lever upp till de krav som ställts. Dessa företag och organisationer jobbar 
för att reducera de klimatpåverkningar som existerar, från att investera i projekt rörande 
klimatkompensation då t.ex. plantering av skog, till konsultation för företag och 
privatpersoner som vill börja klimatkompensera. Ett av de företag som Gold Standard 
samarbetar med är svenska Tricorona. (Gold Standard, 2014) 
 
Tricorona i sin tur var det företag som hjälpte Best Western Kom Hotel att bli den första 
konferensanläggningen i Sverige att erbjuda helt klimatkompenserade konferenser (S. 
Grann, personlig kommunikation, 2 april, 2014).  
Hotellet är Svanen-märkt, vilket innebär att det lever upp till de krav som 
organisationen Svanen ställer på en hotellverksamhet när det kommer till att 
representeras av deras miljömärkning. Märkningen innefattar bland annat att hotellet har 
ett energikrav där alla verksamheter måste uppfylla ett gränsvärde för energi, poäng för 
koldioxidutsläppen samt obligatoriska krav som begränsar användningen av fossila 
bränslen. Även gränsvärden för vattenförbrukning samt mängden avfall som hotellet gör 
av med måste infrias inom de mängder som är fastställda av Svanen. Specifika krav på 
de råvaror som serveras i en eventuell restaurang eller frukostmatsal samt att hotellet 
ska kunna erbjuda ekologiska samt vegetariska alternativ är också del av de villkor som 
behöver uppfyllas. (Svanen, 2014)  
Rex och Baumann säger i sin artikel “Beyond Ecolabels: What Green Marketing Can 
Learn from Conventional Marketing.” att miljöcertifikat är viktiga för hållbara 
produkter, då det blir lättare för konsumenter att uppfatta att de är hållbara och då har 
möjligheten att prioritera konsumtion av de produkterna framför produkter som ej är 
hållbara (Rex & Baumann, 2007, s. 547).  
Vid sidan av att vara Svanen-märkta jobbar Kom Hotel även med klimatkompensation. 
I konferensdelen står hotellet för klimatkompensationen medan hotellgästerna själva 
kan ta ställning till om de vill kompensera sitt boende. Tillsammans med Tricorona har 
hotellet beräknat sina utsläppsreduktioner och Tricorona har beräknat ett pris på deras 
koldioxidutsläpp som de nu betalar till ett projekt där de använder biomassa för energi 
istället för kolverk. (A. Arwefeldt, personlig kommunikation, 2 april, 2014)  
 
Enligt Sarah Grann som är konferenschef på Best Western Kom Hotel började deras 
samarbete med Tricorona för två år sedan efter att de insåg att miljöfrågor blir allt 
viktigare i dagens samhälle. Hotellet hade redan sin Svanen-märkning och ville 
vidareutveckla sitt miljöarbete genom att börja klimatkompensera samt erbjuda 
klimatkompensation för gäster. (S. Grann, personlig kommunikation, 2 april, 2014)  
I en bransch som blir allt mer konkurrenskraftig (Besöksliv, 2014) ville Kom Hotel 
kunna särskilja sig från sina konkurrenter genom att skapa en stark miljöprofil. Med 
profilen vill de kunna attrahera företag och privatgäster som uppmärksammar 
miljöfrågor samt gäster som har ett miljöintresse. Som nämndes ovan ger hotellet sina 
gäster alternativet att själva klimatkompensera för sin hotellvistelse. Sarah Grann 
uppger att de gäster som blir informerade angående kompensationen vid utcheckning 
ofta väljer att lägga till de ca 10 kronorna som tillkommer boendet. Om 
receptionspersonalen ej informerar om möjligheten att klimatkompensera är det 
betydligt färre gäster som väljer alternativet. Detta är något som man från Kom Hotel 
ser som att personalen behöver agera säljande och samtidigt utbilda sina gäster om de 
möjligheter som erbjuds (S. Grann, personlig kommunikation, 2 april, 2014).  
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3.2	  Inledande	  teorimodell	  
Studien grundar sig i ett antal större teorier som tillsammans med underteorier utgör den 
teoretiska referensramen, vilken i sin tur ligger till grund för den empiriska 
undersökningen. Positionering och grön marknadsföring mynnar ut i transparens. Etik 
och moral samt konsumentens köpprocess ser till konsumentbeteende. Beteenden och 
variabler som har inflytande på konsumentens val. Alla de valda teorierna påverkar 
varandra och kommer slutligen även påverka hotellgästen i dennes val rörande 
klimatkompensation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Figur	  1.	  Skapad	  av	  författarna	  2014.	  Inledande	  teorimodell	  
 

3.3	  Positionering	  
För att ett hotell ska kunna ta en fördelaktig plats på marknaden krävs en bra 
positioneringsstrategi. De attribut som hotellet erbjuder bör vara något som den 
potentiella gästen fäster värde vid och som skapar en medvetenhet om hotellets 
varumärke.( Belz & Peattie, 2012., s. 159-160) 
Det finns flera olika strategier som kan användas men när det kommer till att 
positionera sig via hållbara erbjudanden vidhåller Belz & Peattie fyra huvudstrategier. 
De utgår från Meffert & Kirchgeorgs modell från 1998 där artikelförfattarna har 
konsumenter som vill kontrollera sin konsumtion utifrån sin egen miljömedvetenhet, 
som utgångspunkt. (Meffert & Kirchgeorg, 1998 , s. 279) 
 
Det första alternativet lägger fokus vid de socio-ekologiska värden som kan uppkomma 
som gynnar miljö och den sociala välfärden. Vid användandet av den här strategin är 
mer traditionella värden som pris och presentation åsidosatta. Det vill säga att de 
individuella värdena för konsumenten åsidosätts för att gynna faktorer som inte är 
närvarande vid konsumtionstillfället. Alternativet används oftast av småskaliga 
hållbarhetsentreprenörer och pionjärer av anledningen att de är väldigt få konsumenter 
som är villiga att kompromissa om pris och presentation för bakomliggande socio-
ekologiska värden. För att applicera alternativet inom hotellbranschen skulle det kunna 
krävas ett helt “miljö-nischat” hotell för att hotellgästen ska ge efter på bekvämligheter 
men fortfarande betala ett premiumpris för de fördelar som följer för den sociala 
välfärden samt miljön.  

Transparens	  

Etik	  och	  moral	  

Positionering	  
Grön	  

marknadsföring	  

Konsumentens	  
köpprocess	  
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Andra strategin involverar både de socio-ekologiska värdera samt de mer traditionella 
marknadsföringsvärdena, så som pris och presentation, och gör alla komponenter lika 
betydelsefulla för helhetsbilden. Utmaningen ligger i att få konsumenter att förstå att 
företaget kan leverera en hållbar produkt utan att köpslå om någon av de utlovade 
komponenterna. Sett till hotell behöver kommunikationen ut mot gäster vara väldigt 
tydlig och transparent vid användandet av strategin. Här är det lättare att nå ett större 
kundsegment än i alternativ ett, då de traditionella värdena som konsumenter känner 
igen, är närvarande.  
 
Den tredje strategin skiljer sig från de två första genom att de socio-ekologiska värdena 
införlivas i produkten och differentiera sig från existerande produkter på samma 
marknad. Genom att ej belysa de socio-ekologiska värdena utan istället integrera dem i 
produkten och marknadsföringen och utan att dra ner på kvaliteten och övriga 
kärnvärden som gör produkten attraktiv för konsumenten. Den här sortens integrerande 
positionering är vanligt hos större marknadsledande företag. Deras kundgrupper är ej 
villiga att offra presentationen men är villiga att betala ett högre pris för högre kvalitet, 
något som ökar med de socio-ekologiska värdena. Inom hotellbranschen är denna 
positioneringsstrategi fördelaktig för de större kedjorna som är etablerande på 
marknaden och kan ta ut ett premiumpris från sina gäster.  
 
Fjärde och sista strategin fokuserar kring att inte alls belysa de socio-ekologiska 
värdena som finns i samband med produkten. Studier har visat att vissa kundgrupper 
reagerar negativt på socio-ekologiska argument och väljer bort alternativ som innefattar 
dem. Det kan finnas många olika anledningar till den reaktionen, bland annat att 
konsumenten ser de socio-ekologiska värdena som ett försäljningstrick från företaget i 
fråga och att värdena endast finns där för att höja företagets profit. Gällande 
klimatkompensation från kunder själva kan den här strategin vara svår att applicera i 
och med att klimatkompensationen förkunnar hotellets miljöprofil. (Belz & Peattie, 
2012., s. 159-160) 
 

3.4	  Grön	  Marknadsföring	  
Produkter och tjänster som är framställda med hjälp av grön teknologi som inte lämnar 
några påverkningar på miljön kallas för ”gröna produkter”. I likhet med McGregors 
artikel rörande moralisk konsumtion där det är moraliskt riktigt att endast konsumera 
produkter och tjänster som ej drabbar nästa generation negativt (McGregor, 2005., 
s.164), kan paralleller dras till hur Mishra och Sharma ser på gröna produkter. De anser 
att dessa produkter och tjänster bör uppfylla vissa kriterier för att kallas gröna, vilka 
bland annat är; naturliga ingredienser, inga farliga kemikalier, att ej skada eller förorena 
miljön samt att förpackas alternativt genomföras på ett sätt så att de tillåter 
återanvändning. Det är dock inte helt problemfritt att jobba med att marknadsföra sig 
som ett grönt företag eller organisation. (Mishra & Sharma, 2010., s. 9) 
Studier från 2010 har visat att endast 5 % av marknadsföringsbudskap från gröna 
kampanjer är helt sanningsenliga samt att det är svårt att hitta en standardmall på vad 
som kan betraktas som grönt från företag och organisationer. Enligt Mishra och Sharma 
är det en av de största utmaningarna som grön marknadsföring möter i dagens samhälle. 
(Mishra & Sharma, 2010., s. 10) Risken för att företag använder “Green Washing” för 
att göra sina produkter och tjänster mer attraktiva ökar mer och mer när konsumenterna 
eftersöker ekologiska samt hållbara lösningar (LRF, 2014). Green Washing innebär att 
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en produkt eller tjänst marknadsförs som att den har gröna egenskaper men att dessa 
egenskaper egentligen ej är så pass omfattande som påstås. De förstoras för att göra 
produkten mer attraktiv på en marknad där konsumenten blir mer och mer medveten om 
att de val som hon/han gör kan påverka i fler dimensioner än sin egen. Begreppet 
myntades efter att en hotellgäst fått en inblick i hur hotell egentligen genomförde det 
miljöarbete med minskningen av handduksresurser som de använde sig utav, då det 
visade sig att hotellet endast syftade till att marknadsföra sig som miljömedvetna för att 
locka kunder (Belz & Peattie, 2012., s. 217).  
 
I Mishras och Sharmas artikel Green marketing in India: Emerging opportunities and 
challenges beskriver artikelförfattarna ett antal gyllene regler för grön marknadsföring:  
 
1. Lär känna din kund/gäst.  
Genom att få hotellgäster medvetna samt skapa förståelse för vad klimatkompensation 
innebär ökar även deras intresse i sakfrågan. Ett exempel ges av Whirlpool vars kunder 
ej ville betala extra för att få ett CFC-fritt kylskåp, endast för att de ej visste vad CFC 
var för något. CFC står för klorfluorkarboner på svenska och används som köldmedier, 
framför allt i kylskåp. När CFC-gaser kommer ut i luften bidrar de till växthuseffekten 
och är förbjudet sedan år 2000. (Naturvårdsverket, 2014) 
 
2. Utbilda dina kunder/gäster.  
Det handlar inte endast om att berätta för gäster vad hotellet gör för sorts 
klimatkompensation utan även informera om varför det är viktigt och därigenom ge en 
djupare förståelse. Om “varför”-delen negligeras finns det risk att gästerna inte 
uppfattar klimatkompensation som ett behov och istället väljer bort det. 
 
3. Var genuin och transparent.  
Två innebörder; att det som hotellet säger utåt i sin marknadsföring att de gör, även är 
det som faktiskt genomförs samt att resterande verksamhet inom organisationen 
genomdrivs med samma konsekvens rörande klimatkompensation. Ifall organisationen 
brister i sin konsekvens kan det finns risk att marknadsföringen kan betraktas som 
Green Washing.  
 
4. Försäkra din kund/gäst om att miljömål ej innebär att kvalité förbises. 
Trots att ett hotell klimatkompenserar får det aldrig gå ut över den totala kvalitén som 
gästen ska uppleva med sin hotellvistelse. 
 
5. Tänk över din prissättning.  
Många miljömässiga fördelar kan komma med ett premiumpris. Innan dess alla åtgärder 
rörande klimatkompensation genomförs bör det klargöras att hotellets gäster är beredda 
att betala den extra summa som kompensationen innebär. 
 
6. Ge kunden/gästen möjlighet att deltaga. 
Genom att göra klimatkompensationen mer personlig blir hotellgästen mer delaktig i 
processen och kan se sin egen påverkan samt hur han/hon bidrar till att förbättra för 
miljön.  
 
7. Kundens/gästens förväntningar och förhoppningar är dynamiska.  
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Det räcker inte för ett hotell att erbjuda klimatkompensation. Alla delar av 
verksamheten bör genomsyras av ett grönt tänk. Anledningen är att hotellgäster 
förväntar sig smarta lösningar, både som påverkar deras hotellvistelse men även 
miljövänlighet som de kan ta med sig hem, t.ex. ekologisk tvål. 
 
Genom att följa de sju gyllene reglerna menar artikelförfattarna att konkurrenskraftiga 
fördelar kan uppnås. Organisationer som utmärker sig genom att klimatkompensera för 
sin verksamhet utmärker sig som medvetna och omsorgsfulla, både för sina hotellgäster 
men även för kommande generationer. Just det sociala ansvaret är ett av huvudskälen, 
både för att hotellen därigenom kan bidra till en bättre värld men framför allt för att 
deras bidrag, om det är genuint och transparent, kan användas i marknadsföring. 
(Mishra & Sharma, 2010., s. 10-11)  
 

3.5	  Transparens	  
Som det nämns i Mishras och Sharmas artikel så finns det sju gyllene regler för grön 
marknadsföring, den tredje regeln innefattar att företaget ska vara genuint och 
transparent. (Mishra & Sharma, 2010., s. 11) Transparens är ett verktyg som kan 
användas i marknadsföringen av hotell som använder sig av klimatkompensation. Det 
innebär att ett företag väljer att exponera sin verksamhet för att visa för intressenter att 
hållbarhet genomsyrar hela företagen och att det inte finns någonting att dölja. 
(Dubbink, W. Graafland, J. Liedekerke, L, 2008, s. 391) Strategin gör företaget 
trovärdigt, men det sätter även en stor press på företaget att leverera till uppsatta mål. 
Det går heller inte att undvika att företaget utsätter sig för en risk att konkurrenter kan 
kopiera föredelar när transparens appliceras. (Dubbink et al., 2008, s. 392) 
För hotell att kunna visa upp för nuvarande och potentiella gäster att hela verksamheten 
är hållbar och att det ej finns något att dölja kan göra att hotell skiljer sig från sina 
konkurrenter. Att visa upp hela sin verksamhet och visa att det finns ett miljötänk i hela 
verksamheten kan öka förtroendet för ett hotells miljöarbete (Dubbink et al., 2008, s. 
393). 
 

3.6	  Etik	  och	  moral	  
Som vi nämnt i tidigare kapitel är det långt ifrån alla konsumenter som väljer att 
investera i klimatkompensation. I dagsläget skadar vår konsumtion miljön och kommer 
även att drabba framtida generationer negativt om vi fortsätter (Tutu, 2014). Många 
konsumenter väljer att bortse från de uppenbart negativa effekter på miljön som är en 
konsekvens av rådande överkonsumtion, trots att det finns möjligheter att åtgärda dem. 
Enligt (McGregor 2005, s. 164) är ett beteende som orsakar just skada, omoraliskt. 
Därför är klimatkompensering ett köp som kan kopplas till konsumenters moral. 
McGregor skriver också att ett oetiskt agerande sker utifrån att personen i fråga 
hänsynslöst fokuserar på personlig vinning och därmed negligerar nästkommande 
generationer samt personer i utvecklingsländer. Utvecklingsländerna är de länder som 
oftast påverkas mest av de negativa effekter som konsumtion kan föra med sig 
(McGregor, 2005, s. 164). 
 
McGregor menar att konsumenter är i behov av att utveckla sitt moraliska medvetande. 
Begreppet moraliskt medvetande är förklarat som när en person kan se komplexitet i en 
situation och möjligheterna i den samt förstå påverkningar av ett agerande. När en 
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person är moraliskt medveten tas beslut utifrån ett eget val, och inte utifrån vanor eller 
instinkter. Den moraliska medvetenheten är sammankopplad med vetskapen om att allt 
och alla är sammankopplade på ett eller annat sätt. På så vis förstår en moraliskt 
medveten person att den egna individen och självkänslan inte kan komma i första hand i 
alla situationer. (McGregor, 2005, s. 165) 
Om människor blir moraliskt medvetna vid köp och konsumtion kommer med största 
sannolikhet besluten inte att vara omoraliska, och negativa effekter till följd av ett köp 
kommer inte att överses (McGregor, 2005, s. 165). 
Att förändra sitt moraliska medvetande till det bättre kräver personlig utveckling. 
Personen måste använda sin intelligens för att ändra riktningen i sitt medvetande. 
(McGregor, 2005, s.170) Denna process beskriver Kohlberg i sin modell för moralisk 
utveckling. Modellen består av tre nivåer som nås genom sex steg, där en person 
“klättrar” upp i modellen i takt med att personen blir äldre och utsätts för moraliska 
dilemman. Det går inte att hoppa över steg i modellen. Alltså måste varje steg bearbetas 
för att personen ska kunna vidareutvecklas. Modellen kan appliceras på konsumenter, 
där moraliska val i köpsituationer kommer att variera beroende på var i processen 
konsumenten befinner sig (Lovell, 1997, s. 148-150).  
 
På den första, så kallade för-konventionella nivån, är konsumenten lågt moraliskt 
utvecklad och tänker på sig själv i första hand. Personer som befinner sig vid den första 
nivån är i regel ett till nio år gamla (McGregor, 2005, s. 170) I det första steget gör 
konsumenten vad den är tillsagd, till den mån att negativa konsekvenser kan undgås. 
Konsumenten agerar för att undvika problem och vilka val personen gör baseras på 
förväntad individuell njutning eller smärta. I det andra steget tar konsumenten beslut 
baserat på den personliga vinning som kommer utav det. Om konsumenten får något av 
värde tillbaka, är den mer villig att göra en uppoffring.   
På den första nivån i modellen gör konsumenter i köpsituationer val baserat på vad som 
gynnar personen själv och tar inte hänsyn till hur andra drabbas. När en konsument 
befinner sig på första nivån och erbjuds att klimatkompensera finns en stor risk att 
erbjudande avböjs. Eftersom den personliga vinningen är minimal i köpsituationen och 
personen ombeds att göra en uppoffring i form av pengar ser konsumenten troligtvis 
ingen motivation till att klimatkompensera.  
 
Den andra nivån i den moraliska utvecklingen kallas den konventionella nivån. En 
konsument som når hit har en starkare känsla av vad som är rätt och fel än på den första 
nivån. Sociala regler och standarder accepteras av konsumenten som moralisk 
utgångspunkt och hit når oftast personer mellan nio och tjugo års ålder. 
I det tredje steget byter konsumenten fokus från att söka efter individuellt nöje till att 
tillfredsställa andra. Men i slutändan är det väsentliga för konsumenten dock att uppnå 
socialt godkännande av andra (McGregor, 2005, s. 170). Det sociala godkännande 
konsumenten söker är ofta från mindre grupper som familj och vänner. En konsument 
som befinner sig på det tredje steget kommer att motiveras till köpet av 
klimatkompensation om människor i personens närhet uppmuntrar till det. Om köpet är 
synligt för andra och konsumenten anser att handlingen blir uppmärksammad på ett 
positivt sätt ser konsumenten ett stort värde i köpet. Om köpet skulle gå onoterat för 
människor i konsumentens närhet är därmed motivationen för köpet låg.  
 
I det fjärde steget baserar konsumenten till större del moraliska argument i lagar, 
formella regler och utifrån ledare i samhället (McGregor, 2005, s. 171). En konsument 
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kan här motiveras till köp av klimatkompensation om inflytelserika personer uttalar sig 
om människors skyldighet att värna om miljön, vilket klimatkompensation syftar till. 
Nyligen uttalade sig Desmond Tutu, en framstående ledare och ärkebiskop i Sydafrika, 
om hur viktigt det är att människor agerar hållbart och värnar om miljön. Ärkebiskopen 
påstår att det är vår skyldighet att konsumera på ett hållbart sätt och eftersom han är en 
inflytelserik person påverkas många människor av hans uttalanden (Tutu, 2014). 
Konsumenter vid det fjärde steget anser att de som inte följer samhällets regler bör 
straffas, och de som blir drabbade av ett felaktigt beteende bör få rättvisa (McGregor, 
2005, s.171). En konsument som är insatt i miljöfrågor kan därmed anse att det är en 
skyldighet att klimatkompensera sin vistelse på hotell eftersom andra människor blir 
drabbade av den miljöförstöring vistelsen bidrar till. En konsument vid det fjärde steget 
kan dock komma att avstå från köp av klimatkompensation från ett hotell eftersom inget 
säger att personen ska eller måste köpa produkten. 
 
Den tredje nivån kallas efter-konventionell och är den högsta nivån personer når i den 
moraliska utvecklingen. Hit når oftast personer som är äldre än tjugo år. (McGregor, 
2005, s.171). På det femte steget tar moraliska argument form efter vad personen anser 
skapar välfärd för alla människor. Personen anser här att samhället ska skydda varje 
individ (McGregor, 2005, s. 171). Eftersom miljöförstöringen skadar människor i andra 
delar av världen samt nästkommande generationer skulle en konsument vid detta steg 
välja att klimatkompensera för att värna om dessa människors välfärd.  
 
Vid det sista steget i modellen har personen ett väl utvecklat moraliskt medvetande, som 
byggs på principer. Här respekteras alla individer och är lika värdefulla. Personen lever 
efter sina moraliska principer och mår dåligt ifall dessa inte följs. (McGregor, 2005 
s.171) Konsumenter som befinner sig vid det sjätte steget väljer med största sannolikhet 
att klimatkompensera alla hotellvistelser för att bidra till en bättre värld och andras 
välmående.  
 
Som tidigare nämnts klättrar människor stegen i modellen i takt med att de blir äldre. 
Det finns dock undantag för den regeln. När en person inte utsätts för moraliska 
dilemman, där olika val ger negativa konsekvenser som måste accepteras, kan den 
moraliska utvecklingen stanna av. Faktum är att 75 % av alla människors moraliska 
utveckling stannar vid steg fyra och att de personerna inte upplever ytterligare grad av 
respekt och empati för jordens befolkning som nås vid senare steg. (McGregor, 2005, s. 
171) 
 

3.7	  Konsumentens	  köpprocess	  
Kunskap om konsumenters köpbeteende är av betydelse för företag som vill 
tillfredsställa sina konsumenters behov (Isacson, 2000, s. 95). För att förstå hur 
konsumenter agerar på marknaden kan modellen om konsumentens köpprocess 
tillämpas. När en konsument står inför ett köp-och konsumtionsbeslut genomgår 
personen en process från att behovet för produkten eller tjänsten uppmärksammats, till 
att konsumenten i efterhand utvärderar köpet (Isacson, 2000, s. 96). För att genomföra 
köpet måste konsumenten ta sig genom de fem steg som modellen består av (Dahlén & 
Lange, 2009,s. 37-39). Modellen är en bra utgångspunkt för att vi ska få en bild av hur 
lyckad marknadskommunikation går till (Dahlén & Lange, 2009, s. 76). Den här 
modellen kan appliceras på konsumtionen av klimatkompensation i samband med 
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hotellvistelser, där hotellgästerna går igenom dessa fem steg. De fem stegen kan 
benämnas olika beroende på sammanhang och författare, där ett exempel är Isacsons 
modell av köpprocessen i jämförelse med hur Dahlén & Lange benämner de olika 
stegen i processen (Isacson, 2000, s.96, Dahlén & Lange, 2009, s. 37-39).  
 

3.7.1 Behovsidentifikation 

I det första steget i modellen uppfattar konsumenten ett begär som i nuläget inte 
uppfylls. Därmed skapas ett behov, och när begäret för att uppfylla behovet blir stort 
nog startar köpprocessen (Solomon, 2007, s. 304, Dahlén & Lange, 2009, s. 51). 
Behoven kan vara psykologiska, t.ex. fritidsaktiviteter, samt fysiologiska, som t.ex. törst 
(Dahlén & Lange, 2009, s. 42). Olika behov är även olika viktiga för konsumenten att 
uppfylla och därför läggs mer eller mindre energi på köpprocessen för olika typer av 
produkter (Solomon, 2007, s. 304-305). Vissa behov är inte funktionella, men upplevs 
ändå viktiga (Dahlén & Lange, 2009, s. 43). När en hotellgäst identifierar behovet av att 
bo på hotell kan det vara både psykologiskt, eftersom hotellvistelsen är en upplevelse 
och många gånger en nöjesaktivitet, samt fysiologiskt, då gästen har ett behov av sömn 
vilket uppfylls av att sova på hotell. I samband med vistelsen kan konsumenten 
identifiera behovet av att klimatkompensera.  
 

3.7.2 Informationssökning 

När ett behov är identifierat börjar konsumenten att samla information om möjligheter 
för att uppfylla behovet (Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 124-125). 
Informationssökningen kan vara minnesbaserad och handlingsbaserad. Den 
minnesbaserade sökningen syftar på den interna kunskap konsumenten har, alltså från 
tidigare erfarenheter inom området. Är denna informationssökning tillfredsställande 
görs ingen handlingsbaserad informationssökning, vilken annars syftar till att göra 
konsumenten än mer säker på sitt val genom att ta till sig extern information. Exempel 
på handlingsbaserad informationssökning är att läsa om produkten och dess funktioner. 
(Dahlén & Lange, 2009, s. 52)  
Hotellgäster gör informationssökning på ovanstående sätt. Den kan vara minnesbaserad 
på så sätt att gästen alltid väljer att bo på samma hotell och klimatkompensera från 
hotellet för att gästen är säker på vad konsumtionen kommer att innebära, utifrån 
tidigare erfarenheter. På liknande sätt kan konsumenten välja att inte klimatkompensera 
eftersom tidigare erfarenheter tyder på att köpet inte kommer att vara tillfredsställande. 
Den handlingsbaserade informationssökningen kan gå till genom att gästen blir 
informerad om hotellet på en bokningssida eller får erbjudanden om att bo på just det 
hotellet. Att informeras om klimatkompensation från den handlingsbaserade 
informationssökningen kan innebära att t.ex. hotellpersonalen berättar om produkten 
och vad kompensationen innebär.  
 
Konsumenten kan även göra köp baserat på eftersträvan av en ökad social acceptans. 
Konsumenter har sociala behov och genom att se hur andra beter sig och vad de köper 
skapas en uppfattning om det “rätta” sociala beteendet. Vad som är socialt accepterat 
och önskvärt är ett starkt motiv till köp (Dahlén & Lange, 2009, s. 46) Vid köp som är 
drivna av just social acceptans är handlingsbaserad informationssökning vanligt. Sociala 
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behov kan vara starkt representerat i hotellgästers val av hotell. Genom att bo på ett 
hotell med en väl utarbetad miljöprofil kan gäster som värnar om miljön känna sig mer 
tillfreds, och genom att bo på ett designhotell kan de gäster med passion för mode och 
moderniteter känna sig nöjda. Eftersom gäster kommer i kontakt med andra hotellgäster 
finns möjlighet till social interaktion där de kan påverka varandras uppfattning om 
klimatkompensation är socialt accepterat eller inte. Om många hotellgäster köper 
klimatkompensation, finns möjligheten att andra uppfattar att även de ska investera i 
kompensationen.  
 

3.7.3 Alternativutvärdering 

Inför ett köpbeslut finns ofta flera alternativ att välja mellan och i det här steget 
utvärderar konsumenten hur bra eller dåliga alternativen är med hjälp av kriterier som 
anses viktiga för köpet (Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 125). Vilka kriterier som 
anses viktiga varierar mellan köpsituationer och produkter, men två kriterier som gäller 
för nästan alla köp är pris och varumärke (Dahlén & Lange, 2009, s. 59). Oftast väljer 
konsumenten hellre ett alternativ med lägre pris än andra alternativ. Den regeln gäller 
dock inte alltid, t.ex. om ett högre pris kan signalera bra kvalitet, om konsumenten vill 
fira något eller om produkten konsumeras för att förmedla något om konsumenten som 
person (Dahlén & Lange, 2009, s. 59). Varumärke spelar även en stor roll för 
konsumenten (Solomon, 2007, s. 305). När konsumenten står inför ett köp och har svårt 
att avgöra produktens egenskaper kan varumärket tala för vilken kvalitet produkten har 
om konsumenten känner till märket sedan tidigare. Varumärken spelar roll för alla typer 
av köp, oberoende av produkttyp (Dahlén & Lange, 2009, s. 59). I hotellbranschen finns 
många kedjor där alla hotell i kedjan förmedlar vissa gemensamma attribut. Gäster som 
har erfarenheter från ett hotell i kedjan kan därmed ha en uppfattning om hur andra 
hotell i samma kedja kommer att fungera. Varumärket har på så sätt betydelse vid val av 
hotell. Om konsumenter har positiva eller negativa erfarenheter av ett varumärke som 
erbjuder klimatkompensation kommer även detta att spela roll när konsumenten väljer 
att klimatkompensera eller inte.  
 

3.7.4 Köp 

Det fjärde steget i köpprocessen är när själva köpet genomförs, alltså utbytet av pengar 
mot produkt. En viktig aspekt är var konsumenten gör sitt inköp, eftersom många 
detaljister är ett eget varumärke som konsumenten har en viss relation till (Dahlén & 
Lange, 2009, s. 69). Köpet påverkas också av hur konsumenten har planerat det i 
förväg. Planeringen kan å ena sidan vara till den grad att konsumenten vet exakt vad 
som ska köpas i förväg. Å andra sidan kan ett köp vara oplanerat, så att konsumenten 
blir påmind om behovet först vid besöket hos detaljisten. Sådana köp kan också vara 
impulsiva, då konsumenten inte lägger någon vikt vid vilka konsekvenser köpet har. 
(Dahlén & Lange, 2009, s. 69) 
Konsumenten kan vara besluten om att köpa klimatkompensation innan vistelsen på 
hotell, eller så kan gästen påminnas om att klimatkompensera på plats på hotellet.  
 
Konsumenter lägger inte all information de får angående ett köp på minnet. Det är de 
framträdande attributen som påverkar dem till stor del när de väljer att köpa eller inte 
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köpa något (Dahlén & Lange, 2009, s. 70). Huruvida personalen som säljer produkten 
rekommenderar till köpet kommer även att påverka konsumentens beslut (Dahlén & 
Lange, 2009, s. 71). På hotell är det ofta personalen i receptionen som informerar om 
möjligheten att klimatkompensera. De har därmed möjlighet att påverka gästerna till att 
välja detta alternativ, bl.a. vid incheckningen och utcheckningen på hotellet, genom att 
framhäva möjligheten till klimatkompensation och uppmuntra till valet. Enligt Sarah 
Grann är det viktigt att personalen på Best Western Kom Hotel Stockholm informerar 
gästerna på hotellet om möjligheten till att klimatkompensera, annars är det många som 
missar att de har möjligheten (S. Grann, personlig kommunikation, 2 april, 2014). Om 
personalen påminner om behovet, är det alltså många konsumenter som gör ett 
impulsivt köp av klimatkompensation. 
 

3.7.5 Utvärdering efter köpet 

Det slutliga steget i köpprocessen är när konsumenten avgör hur nöjd personen är med 
sitt köp efter konsumtionen utifrån hur väl det uppfyllde det identifierade behovet i 
köpprocessens första steg (Sörqvist, 2000, s. 33). I samband med detta överväger 
konsumenten även om köpet kommer att genomföras igen (Dahlén & Lange, 2009, s. 
72). En viktig faktor som påverkar till att köpa produkten igen är hur pass synlig 
konsumtionen är inför andra. Kan konsumtionen påverka konsumentens identitet på ett 
positivt sätt som andra kan uppfatta är möjligheten större att personen köper produkten 
igen (Dahlén & Lange, 2009, s. 72-73). Det är viktigt att företag lägger stor fokus på 
konsumentens utvärdering av köpet för att påverka konsumenten om att konsumtionen 
var rätt val (Dahlén & Lange, 2009, s. 75). Efter en hotellvistelse har gästen i regel 
alltid möjlighet att dela med sig av sina åsikter om hotellet till personalen, i 
kundundersökningar, på hemsidan eller i reseforum. Därmed har hotellen möjlighet att 
ta reda på om något kan förbättras. Eftersom gäster som klimatkompenserar sin 
hotellvistelse inte är delaktiga i själva konsumtionen efter köpet kan det dock tyckas 
svårt att utvärdera om de är nöjda med köpet. 
 

3.7.6 Påverkande faktorer i köpprocessen 

Det finns även flera faktorer utöver de fem stegen som påverkar konsumenten i 
köpprocessen. En sådan är produktfaktorn. Denna innefattar konsumentens 
engagemangsnivå, under hur lång tid konsumtionen pågår samt produktens komplexitet 
(Dahlén & Lange, 2009, s. 39). Priset på produkten är även en viktig faktor tillsammans 
med dess rykte (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 348). Processen påverkas även av 
individfaktorer, vilka bl.a. är konsumentens kunskap om produkten och vad som 
intresserar konsumenten. Här är tidigare personliga erfarenheter ett viktigt mått som 
framför allt påverkar konsumentens förväntningar på produkten (Bergman & Klefsjö, 
2007, s. 348) Situationsfaktorer är ytterligare ett påverkande element i köpprocessen. 
Här spelar syftet med konsumtionen roll, om det t.ex. är en gåva, samt vilka andra 
konsumenter i den sociala omgivningen som har inverkan på konsumenten (Dahlén & 
Lange, 2009, s. 40). Hur långt en produkt eller tjänst har nått i sin produktlivscykel är 
en del av köpprocessens marknadsfaktorer. Produktlivscykeln består av tre faser - 
Introduktion och tillväxt, mognad och nedgång. Konsumenten kommer bli påverkad av 
vilken fas i cykeln produkten befinner sig. När konsumenten t.ex. väljer produkter och 
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varumärken som befinner sig i mognadsfasen har de kunskap och erfarenhet av valet 
och kan göra inköp på rutin vilket förenklar köpprocessen. Produktlivscykeln påverkar 
hur säker konsumenten känner sig på sitt val. (Dahlén & Lange, 2009, s. 40) 

	  
3.8	  Utökad	  teorimodell	  

Utifrån beskrivna teorier i kapitlet har den inledande teoretiska modellen utökats för att 
ge en tydligare överblick av den teori som ligger till grund för vår studie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur	  2.	  Skapad	  av	  författarna	  2014.	  Utökad	  teorimodell	  

 

Transparens 
När ett företag väljer att 

exponera sin verksamhet för 
att visa för intressenter att 

hållbarhet genomsyrar genom 
hela företagen och att det inte 

finns någonting att dölja. 
	  

Etik och moral 
Moraliskt medvetande & 

Kohlbergs modell. 
	  

Positionering 
1. Fokus vid de socio-

ekologiska värdena  
2. 2, socio-ekologiska 

värdera samt de mer 
traditionella 
marknadsföringsvär
dena. 

3.  Socio-ekologiska 
värdena införlivas i 
produkten  

4. Inte alls belysa de 
socio-ekologiska 
värdena. 

	  

Grön Marknadsföring 
1. Lär känna din 

kund/gäst 
2. Utbilda dina 

kunder/gäster 
3. Var genuin och 

transparent 
4. Försäkra din 

kund/gäst om att 
miljömål ej innebär 
att kvalité förbises 

5. Tänk över din 
prissättning 

6. Ge kunden/gästen 
möjlighet att deltaga 

7. Kundens/gästens 
förväntningar och 
förhoppningar är 
dynamiska.  

	  

Konsumenters köpprocess 
När en konsument står inför ett 

köp-och konsumtionsbeslut 
genomgår personen en process 
från att behovet för produkten 

eller tjänsten uppmärksammats, 
till att konsumenten i efterhand 

utvärderar köpet. Processen 
består utav fem delar samt 

ytterligare en del som 
presenterar potentiella faktorer 
som kan påverka köpprocessen. 
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4. Praktisk Metod 

I metodkapitlet förklaras hur vi har gått till väga för att samla in relevant data för 
enkätstudien. Här kommer de tidigare presenterade delarna rörande metodiken 
utvecklas och ge läsaren en förståelse för studiens empiri. 
 

4.1	  Undersökningsmetod	  
Som vi nämnt inledningsvis har vi valt att använda oss av kvantitativ metod, närmare 
bestämt i form av en enkätundersökning. Genom enkäterna vill vi generera kvantitativ 
data som skall analyseras och förhoppningsvis ge en tydlig bild av hur hotellgäster 
ställer sig i frågan till klimatkompensation inom hotellsektorn. I vårt syfte klargör vi att 
vi vill kartlägga hotellgästers attityder, kunskap samt intresse för klimatkompensation. 
En kvalitativ undersökning hade kunnat ge oss en djupare förståelse bakom gästernas 
känslor till konceptet. Det är dock inte det som vi eftersträvar i studien och därav 
lämpar sig en kvantitativ studie bättre utifrån det valda syftet med att kartlägga samt 
förstå hur handlandet av klimatkompensation kan uppkomma. 
Användandet av en enkätundersökning förminskar risken för intervjuareffekt samt ger 
en större objektivitet och kan därigenom uppnås igenom studien. Ett annat alternativ 
som undersökningsmetod skulle kunna vara att intervjua respondenter i strukturerade 
intervjuer. Enligt Bryman skulle dock en sådan metod riskera att respondenterna ger 
svar som de tror att intervjuaren önskar, framförallt p.g.a. att miljöfrågor är ett etiskt 
laddat ämne i dagsläget (Bryman, 2011, s. 245-247). Därmed anser vi att det är till 
studiens fördel att respondenterna behandlas så anonymt för möjligt och då med en 
enkätundersökning. För att behandla respondenterna fullt anonymt vore en digital enkät 
att föredra. På så sätt kan respondenterna svara på frågorna i lugn och ro utan att 
påverkas av vilka som distribuerar enkäten och har tillgång till de enskilda svaren. 
Däremot hade vi ingen tillgång till hotellgästerna i Umeå under perioden på annat sätt 
än att nå dem på hotellen där de bor, så en digital enkät uteslöts. 
 

4.2	  Forskningsmetod	  
Vi har valt en tvärsnittsdesign för vår datainsamling. Tvärsnittsdesignen innebär att vi 
samlar in data från olika fall under en specifik period och skapar en variation (Bryman 
& Bell, 2013, s. 77). De olika fall som vi samlar data från motsvarar gäster på flera 
hotell, olika åldrar, kön och syfte med vistelsen. Den specifika period som vi samlar 
data under beror på den tidigare nämnda tidsramen vi arbetar med. 
Genom att använda oss av en tvärsnittsdesign ökar möjligheten att de variabler vi 
undersöker har en högre variation samt gör det lättare för oss att undersöka det specifika 
urval som är intressant för studien (Bryman, 2011, s. 56-57).  
Den tidsram som begränsar vår datainsamling innebär att vi inte haft möjlighet att 
upptäcka eventuella skillnader mellan hotellgäster vistandes i Umeå under olika 
perioder, vilket kan vara en nackdel. Vi anser dock att vår undersökning representerar 
flera gästsegment av relevans, då framför allt affärsgäster och privatgäster. På så sätt 
framgår vilka skillnader som finns mellan olika gäster under den specifika perioden. 
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4.3	  Urval	  
För att undersöka hela populationen ”hotellgäster i Umeå” vore en totalundersökning att 
föredra, men p.g.a. resursbrist så som tid och tillgängligheten av respondenter är det 
svårt att genomföra en sådan undersökning. Istället har vi valt att göra ett stickprov ur 
populationen. Därmed behöver vi specificera ett urval för stickprovet. (Bryman, 2011, s. 
178) 
För urvalet saknas vi en urvalsram att utgå ifrån, eftersom vi inte vet hur många som 
kommer att bo på hotell i Umeå under den aktuella tiden. Därmed kan vi inte göra ett 
slumpmässigt urval utan väljer istället att göra ett bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att vi har valt respondenter som var tillgängliga just när vi 
genomförde enkätundersökningen (Bryman, 2011, s. 194). Vi anser att den typen av 
urval inte ger oss bästa möjliga generaliserbarhet av resultatet, men p.g.a. den tidsram vi 
arbetar med samt uppsatsens akademiska nivå är ett bekvämlighetsurval rimligt att 
använda oss av. Vi har valt att begränsa oss till ca 150 respondenter exklusive bortfall. 
Bortfallet diskuteras vidare i kapitel 4.6 Bortfall.  
 
En utgångspunkt för urvalet var fördelningen mellan affärsgäster och privatgäster på 
hotellen. Enligt Gunnar Bäckström, VD på Clarion Collection Hotel Uman, är 
fördelningen mellan de två segmenten ungefär lika på alla hotell i Umeå. Till 75 % 
består hotellgästerna av affärsgäster medan 25 % av gästerna bor på hotellen som 
privatgäster (G. Bäckström, 2014, personlig kommunikation, 7 april, 2014). Vi har delat 
ut enkäter med de procentuella andelarna i åtanke. Vi vet att framför allt affärsgäster bor 
på hotell under vardagar och att gästerna till störst del är privatgäster under helgdagar. 
På så vis har vi haft möjlighet att påverka hur stor andel respondenter av respektive 
segment som besvarade enkäten. 
Vi har valt att inte specificera någon övre åldersgräns för de respondenter som deltar i 
undersökningen, istället vill vi se eventuella skillnader mellan hotellgästernas åldrar. 
Däremot hade vi i åtanke att respondenter under 18 år är minderåriga och borde därefter 
betraktas som bortfall. Dock fick vi ej några respondenter under 18 år.  
 
Vi valde att endast göra en könsfördelning bestående av män och kvinnor trots 
vetskapen att respondenter inte alltid vill ställa sig till något av de två alternativen. Vi 
anser dock att vår enkät inte gör någon väsentlig skillnad på könen och att respondenter 
som individer troligtvis inte kommer att påverkas av frågorna och svarsalternativen till 
följd av könsfördelningen. Utifrån de frågor som vi ställer i enkätundersökningen finns 
det ingen som ber respondenten ta ställning utifrån sin könstillhörighet.  
 

4.4	  Utfall	  av	  kvoturval	  
I vårt utfall fick vi 73 manliga och 74 kvinnliga respondenter. Vi upplevde att båda 
könen var lika tillgängliga och villiga att delta i undersökningen. Vid distributionen 
hade vi god access till att nå olika åldersintervall bland respondenterna. För att göra 
sammanställningen mer överskådlig valde vi att dela in respondenterna i tre 
åldersgrupper; under 35 år, 36-49 år samt över 50 år. Mellan dessa tre grupper var det 
en jämn fördelning med en viss fördel yngre respondenter när det kom till privatgäster 
samt viss fördel äldre när det gällde affärsgäster. Det totala antalet privatgäster var 56 
respondenter medan 91 respondenter var affärsgäster. Det lämnar oss med ca 38 % 
privatgäster samt ca 62 % affärsgäster, så i relation till vår utgångspunkt med 25 % 
privatgäster och 75 % affärsgäster blir våra siffror lägre. Anledningen till skillnaden kan 
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till stor del vara att vi delvis valde att dela ut enkäten under helger, då det ofta är fler 
privatgäster. Om studien skulle göras om skulle det vara fördelaktigt att försöka få in 
fler affärsgäster för att öka deras procentandel i studien, baserat på ovanstående källa.  
 

4.5	  Enkätkonstruktion	  
Vid enkätkonstruktionen utgick vi från fyra grundläggande krav som bör uppfyllas vid 
en enkätundersökning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Vi kommer att diskutera kraven 
och hur vi har arbetat med dem i kapitel 4.8 Etiska aspekter. 
Innan vi började dela ut enkäter på hotellen ville vi vara säkra på att respondenterna 
skulle tolka frågorna på rätt sätt samt se hur lång tid en enkät skulle ta att fylla i. Vi 
valde därför att genomföra en pilotundersökning (Blumberg, Cooper & Schindler, 
2005, s. 68), där tre bekanta som arbetar inom hotellbranschen fyllde i enkäten och gav 
oss förslag till förbättringar. Från pilotundersökningen framgick att några frågor var 
svåra att tyda och krävde fler svarsalternativ. Bl.a. förändrade vi en av de första 
frågorna, där respondenten svarar på hur många nätter per år personen bor på hotell. 
Utifrån testrespondenterna framgick att vårt alternativ “20+ nätter/ år”, vilket var det 
alternativet med högst antal hotellnätter, var för lågt. Vi valde därför att ändra 
alternativen till fler hotellnätter per år och ändrade det sista alternativet till “40+ nätter/ 
år”. En av frågorna i enkäten lyder “Väljer du personligen att klimatkompensera din 
hotellnatt när det erbjuds?”. I pilotundersökningen framgick att frågans svarsalternativ 
saknade ett alternativ för de respondenter som aldrig har erbjudits att klimatkompensera 
och därför tillförde vi ytterligare ett svarsalternativ för det ändamålet.  
En annan aspekt som framgick från pilotundersökningen var att de tre sidor som 
enkäten bestod av med fördel kunde kortas ned till två sidor, eftersom 
testrespondenterna ansåg att ett dubbelsidigt blad är lättare att besvara än en enkät 
bestående av tre sidor. Till följd av valet att förkorta enkäten exkluderade vi två frågor 
som vi ansåg vara minst relevanta och som inte var nödvändiga för ett innehållsrikt 
resultat från undersökningen.  
Genom att förminska sidantalet sparar vi även på pappersresurser vilket är något vi 
tycker är viktigt ur en miljöaspekt. Utifrån pilotundersökningen fick vi möjlighet att 
förbättra vår enkät för att göra den så tydlig och mätbar som möjligt innan vi delade ut 
den till urvalsrespondenterna.  
 
De frågor som följer i enkäten är indelade i två metodologiska utformningar kallade 
sakfrågor och attitydfrågor (Bryman, 2011, s. 248; Trost, 2007, s. 67-73). De inledande 
frågorna är sakfrågor för att kategorisera respondenterna samt göra de svarande 
bekväma i situationen (Bryman, 2011, s. 249). Frågorna är kopplade till kön, ålder samt 
om hotellet besöks som privat- eller affärsgäst. Dessa frågor är essentiella för studien då 
det är utifrån de inledande frågorna vi bygger vår slutsats när vi ska vägleda hotellen till 
vilka fördelar klimatkompensation kan bidra till, då framför allt vilka kundsegment 
hotellen bör rikta sig till när det gäller klimatkompensation.  
Resterande frågor är attitydfrågor som mäter respondenternas kunskap och attityder. 
Efter samspråk med vår handledare beslutade vi att forma de flesta attitydfrågorna som 
påståenden där svaren bestod av en likertskala från 1-5 där 1 representerar instämmer 
inte alls och 5 representerar instämmer helt. Fördelen med att använda oss av en 
likertskala är att den mäter styrka och intensitet i en känsla, vilket är passande när vi 
mäter attityder (Bryman, 2011, s. 157). De frågor som ej har en skala från 1-5 har en 
skala från 1-4. Frågorna med fyra svarsalternativ mäter ej känslor på samma sätt som 
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frågorna med en skala på1-5, utan handlar om att respondenten får ta ställning till fyra 
svarsalternativ baserade på den ställda frågan. 
Samtliga frågor har sin grund i studiens teoridel och enkäten är utformad så att de första 
attitydfrågorna succesivt leder in respondenten på ämnet med frågor rörande intresse för 
miljöfrågor samt kunskap kring klimatkompensation. På de frågor som respondenterna 
eventuellt har svårt att ta ställning erbjuds ett svarsalternativ som ger respondenten 
möjlighet att fylla i “vet ej” alternativt “ingen uppfattning”. Anledningen till det är att 
minska risken för eventuella bortfall i samband med att respondenten ej vet vad han/hon 
ställer sig i frågan. Vi anser att det är viktigt att vi även tillhandahåller de svar som 
indikerar på att respondenten ej är insatt i ämnet då vi mäter kunskap, attityder samt 
intresse.  
Den fråga vi efter insamlingen av enkäterna anser att vi kunde ha specificerat bättre är 
fråga 19 ”Väljer du personligen att klimatkompensera din hotellnatt när det erbjuds?”. 
Istället för att formulera frågan “Väljer du personligen…” hade formuleringen “Skulle 
du personligen föredra…” genererat att vi kunde mäta samtliga respondenters intresse 
till att klimatkompensera för sin hotellvistelse. Med formuleringen vi valde nu kan vi 
endast utläsa intresset från de hotellgäster som tidigare hade blivit erbjudna att 
klimatkompensera för hotellvistelse. Ett fåtal respondenter verkar ha missuppfattat 
frågan och har kryssat i två alternativ. För att få rätsida har vi under 
datasammanställningen fått återgå till fråga 8, “Har du klimatkompenserat tidigare?” 
samt fråga 9 “Visste du att det är möjligt att klimatkompensera hotellnätter på vissa 
hotell”. Om respondenten där har fyllt i nej på båda dessa frågor har vi gjort antagandet 
att respondenten aldrig erbjudits att klimatkompensera för en hotellnatt.  
För den avslutande frågan valde vi att försöka få en uppfattning om ifall respondenterna 
skulle välja att klimatkompensera sin hotellnatt eller ej samt vart de skulle hamna i 
Kohlbergs modell. Därav konstruerades en fråga med sex svarsalternativ för Ja 
respektive Nej. De olika alternativen följer inte modellens steg 1-6 då vi valde att kasta 
om alternativen. Anledningen till att vi gjorde det var för att respondenterna inte skulle 
kunna se den stegrande moraliska skalan och välja alternativ utifrån vad de ansåg var 
högst på skalan. För att respondenterna ej skulle fylla i flera alternativ skrev vi än en 
gång ut “Välj endast ETT av följande Ja- ELLER Nej-alternativ som beskriver dig i 
flest situationer”.  
 
Båda uppsatsförfattarna har bristande kunskaper inom statistik samt enkätkonstruktion 
och vi har därför varit mycket noggranna med att kontrollera enkätens ytvaliditet, det 
vill säga att enkäten verkligen mäter det vi vill mäta (Bryman, 2011, s. 163). 
Ytvaliditeten har provats när vi har gått igenom enkäten med vår handledare samt 
genom pilotundersökningen som tidigare beskrivits.  
 

4.6	  Distribution	  
Enkäten delades ut till hotellgäster på Clarion Collection Hotel Uman, Comfort Hotel 
Winn samt Scandic Plaza Umeå. Distributionen pågick under en vecka och både 
vardagar och helgdagar. På så sätt kunde vi nå gäster med olika syften till vistelsen och 
se eventuella skillnader p.g.a. det. Under distributionen upplevde vi skillnader mellan de 
olika hotellen och gästernas inställning till att deltaga i undersökningen. På Hotel Uman 
och Winn var alla gäster positiva till att deltaga och personalen uppmuntrade oss till att 
dela ut enkäter på hotellen. Efter flertalet försök att kontakta den receptionsansvarige på 
Scandic Plaza tilläts vi även där dela ut enkäter till hotellets gäster, men vi upplevde att 
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vi utgjorde ett störningsmoment för personalen på hotellet. Flera gäster upplevdes ha en 
negativ inställning till enkäten även om 88 % av de tillfrågade valde att besvara 
frågorna. Svarsfrekvensen är dock lägre än på de andra hotellen och gjorde det totala 
procentuella bortfallet mer omfattande. Det är möjligt att den negativitet vi bemöttes av 
påverkade hur vi framstod vid enkätdistributionen och därmed försämrade situationen i 
sin helhet.  
 
Distributionen började på Comfort Hotel Winn där vi befann oss från tidig morgon till 
lunchtid måndagen 5/5. Under fredagen 9/5 delade vi ut enkäterna på Scandic Plaza 
Umeå, även där under morgontimmarna. Slutligen skedde distributionen på Clarion 
Collection Hotel Uman under helgen 10-11/5 då respondenter fick svara på enkäten 
under eftermiddags- och kvällstid. Vi uppmärksammade att det tog längre tid att samla 
in svar under kvällstid än morgontid, då hotellgäster är betydligt mer utspridda och 
svårtillgängliga under dagens senare timmar.  
Under distributionen var vi noga med att förklara att enkäten tar få minuter att fylla i 
och endast består av ett papper. Vi tror att många respondenter valde att delta i 
undersökningen just för att enkäten inte är tidskrävande.  
 
Vi är båda erfarna inom service och har jobbat på hotell under en längre tid. Det innebär 
att vi har kunskap om hotellgäster och hur de bör bemötas. Vi märkte ej av någon 
skillnad på män och kvinnor när det kom till valet att delta i enkäten, heller inte mellan 
privatgäster och affärsgäster. Vi valde mestadels att dela ut enkäterna i samband med att 
hotellen serverade frukost så att gästerna kunde fylla i enkäterna medan de åt frukost, 
satt ner och var bekväma. De bortfall som vi fick grundades i hotellgäster som sade att 
de hade tidsbrist och behövde skynda sig igenom frukosten. Just faktorn rörande vår 
erfarenhet inom servicebranschen visade sig vara en stor fördel då vårt tillvägagångssätt 
gentemot respondenterna genererade en hög svarsfrekvens (Beatson, Coote, Rudd, 
2006, s. 858). Vi var även noga med att informera respondenterna om att endast fylla i 
ett alternativ per fråga, så att vi därigenom kunde minimera bortfall på grund av får 
många svar per fråga. Genom att vara engagerade och intresserade av vårt ämne fick 
respondenterna ett positivt intryck av oss och blev mer villiga att deltaga. Vi fanns nära 
till hands under utfyllnaden av enkäten ifall det skulle uppkomma några oklarheter och 
många respondenter kom fram till oss för att prata om samt diskutera 
klimatkompensation.  
 

4.7	  Bortfall	  
Endast ett fåtal personer avböjde från att svara på enkäten. I och med att det var såpass 
få som avböjde till att fylla i enkäten började vi räkna dem och den totala summan blev 
5 personer. Det ska tilläggas att det här var personer som vi frågade direkt, vissa som 
sett oss på håll och inte var intresserade kan ha tagit en omväg för att undvika 
deltagande i undersökningen. Vi tror att den höga svarsfrekvensen kan vara ett resultat 
av att vi själva närvarade och delade ut enkäterna till respondenterna vilket ökade deras 
vilja till att detaga. När vi förklarade varför vi gjorde studien samt med vilket syfte var 
många positiva till att hjälpa oss. Vi stod även och delade ut enkäten på ställen där de 
flesta var tvungna att passera och vissa kan ha känt sig lite pressade till att fylla i 
enkäten då det var många andra som gjorde det. Den etiska aspekten i att ta fördel av 
hotellgästernas ovilja att sticka ut från mängden genom att inte svara på enkäten 
diskuteras ytterligare under etiska aspekter.   
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Enligt Mangione kan svarsprocenten gällande besvarade enkäter sammanställas enligt 
följande; över 85 % utmärkt, 70-85 % bra, 60-70 % acceptabelt, 50-60 knappt godkänt 
samt under 50 % oacceptabelt (Mangione, 1995, s. 60-61). 
Då vi endast hade 5 bortfall av totalt 157 tillfrågade hamnar vår svarsprocent på 97 %, 
därav bör vår svarsprocent ses som utmärkt.  
På de färdigställda enkäterna fick vi ett internt bortfall som huvudsakligen grundade sig 
på att respondenterna missade att se att det fanns frågor på båda sidorna på pappret. 
Denna andel var dock väldigt liten och endast 5 enkäter av totalt 152 fick plockas ut ur 
studien, vilket lämnade 147 enkäter att analysera och ett bortfall på 3,5 %. Faktumet att 
det interna bortfallet var så pass litet tror vi grundar sig i att vi var noga med att förklara 
enkäten när den distribuerades till respondenterna. 
 

4.8	  Databearbetning	  
Vi samlade totalt in 147 enkäter från hotellgäster i Umeå. Hotellgästerna bodde på 
Clarion Collection Hotel Uman, Comfort Hotel Winn samt Scandic Plaza, enkäterna 
distribuerades mellan den 5/5 till den 11/5-14. Efter insamlingen gjorde vi först en 
sammanställning av all data i excel som vi sedan tog ut procent på så att det skulle bli 
tydligt grupp för grupp hur intressen, attityder samt kunskap låg kring 
klimatkompensation. Till exempel kunde vi se vilket intresse grupperna män, 
affärsresenärer, över 50 år hade i miljöfrågor. Vi märkte upp varje fysisk enkät med ett 
nummer så att vi kunde ha koll på enskilda enkäter och inte missa någon under 
datasammanställningen. Dock så märkte vi när vi skulle göra korstabeller att det var 
problematiskt att undersöka hela grupper mot varandra och att det skulle vara lättare om 
vi kunde spåra varje enskild enkät istället för att se till en grupp. Detta p.g.a. att vi inte 
kunde utläsa vad enskilda respondenter svarat på olika frågor. Därav bestämde vi oss 
för att lägga in all data på nytt där vi lade in var respondent för sig.  
Vid första databearbetningen sammanställde vi allt till grupper och andra gången skrev 
vi in var kodad enkät för sig själv. När vi började med den andra sammanställningen 
gick det trots det extra arbetet relativt smidigt då vi tidigare hade märkt upp alla enkäter 
med nummer. Vi behöll samma åldersindelning som vi hade valt vid den första 
inmatningen vilken är, unga som representerades av dem under 35, 36-49 som 
representerar medelålders samt över 50 som får representera äldre. Åldersindelningen 
gjorde vi utifrån vår egen uppfattning av vilka respondenter som vi anser är just unga, 
medelålders samt äldre. Efter att alla enkäter sammanställts i Excel började vi med att 
sammanställa de olika frågorna i stapeldiagram så att det skulle bli lätt att utläsa vår 
data.  
 
För att kunna analysera vår insamlade data ytterligare, speciellt i relation till vår teori, 
valde vi att korsa vissa variabler med varandra. Även korstabellerna genomfördes i 
Excel. Eftersom vi redan hade all data inlagt i Excel ansåg vi det vara smidigt att 
fortsätta i samma program. Initialt hade vi planerat att lägga in enkäterna i SPSS men 
med våra bristande kunskaper för programmet valde vi att fokusera all vår bearbetning i 
Excel då vi hittade flertalet guider som kunde vägleda oss. De olika korstabellerna 
sammanställdes med kommandot ”Pivottabell” i Excel. Tabellerna visas i Bilaga 1 där 
varje tabell och andelen respondenter som valt de olika svarsalternativen redovisas i 
antal samt i procent. Utifrån de korstabeller där andelen respondenter visas i antal har vi 
beräknat de procentsatser som framgår i den löpande texten angående korstabeller i 
kapitel 5.2 Deskriptiv analys. Vi visar Korstabell 1 som exempel: 



27	  
	  

 

 
Korstabell	  1	  i	  procent.	  Skapad	  av	  författarna	  2014.	  
	  

 
 
Korstabell	  1	  i	  antal.	  Skapad	  av	  författarna	  2014.	  
 
Korstabellen visar en relation mellan fråga 6 ”Jag har kunskap kring 
klimatkompensation och vad det innebär” samt fråga 10 ”Skulle du föredra att bo på ett 
hotell som erbjuder klimatkompensation framför ett hotell som inte gör det?” Vi 
sammanfattar svarsalternativen 4 + 5 i fråga 6 som ”god kunskap” och svarsalternativ 
”Tveksamt” + ”Nej” som att respondenterna ej skulle föredra att bo på ett hotell som 
erbjuder klimatkompensation framför ett hotell som inte gör det. Vi kan se att totalt fyra 
respondenter har svarat på detta sätt och det ger oss en procent på 9 %. Vi kan därmed 
konstatera att 9 % av de som har god kunskap om klimatkompensation inte föredrar att 
bo på ett hotell som erbjuder klimatkompensation framför ett hotell som inte gör det. De 
korstabeller som visas i kapitel 5. Empiri och analys visas alltså i procent, medan de 
även framgår i antal i Bilaga 1.   
 

4.9	  Operationalisering	  
Frågorna	   i	   enkäten	   är,	   med	   undantag	   för	   bakgrundsfrågorna,	   grundade	   i	   den	   teori	   som	  
presenterades	   i	   teorikapitlet.	   Därav	   är	   våra	   frågor	   baserade	   i;	   Positionering,	   Grön	  
marknadsföring,	  Transparens,	  Etik	  och	  Moral	  samt	  Köpprocessen.	  När	  vi	  kan	  basera	  våra	  frågor	  
i	  teori	  blir	  de	  mer	  trovärdiga	  och	  relevanta	  för	  studien.	  Flera	  av	  frågorna	  kan	  appliceras	  till	  fler	  
än	  endast	  en	   teori,	  då	  vi	  har	  valt	   teorier	   som	  till	   stor	  del	  går	  omlott	  kring	  vår	   frågeställning,	  
Vilket	   värde	   har	   ett	   erbjudande	   om	   klimatkompensation	   för	   hotell?	   För	   att	   förtydliga	   vår	  
operationalisering	  presenteras	  den	  här	  nedan	  i	  en	  tabell.	  	  

	  

	  

Korstabell Fråga	  6

Fråga	  10 Inte	  alls	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1 2 3 4 5	  Stämmer	  helt Tot

Ja 8% 18% 31% 62% 38% 33%

Kanske 38% 59% 56% 35% 38% 49%

Tveksamt 38% 21% 10% 3% 23% 15%

Nej 15% 3% 2% 0% 0% 3%

Tot 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Korstabell Fråga	  6

Fråga	  10 Inte	  alls	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1 2 3 4 5	  Stämmer	  helt Tot

Ja 1 7 15 21 5 49

Kanske 5 23 27 12 5 72

Tveksamt 5 8 5 1 3 22

Nej 2 1 1 4

Tot 13 39 48 34 13 147
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Teorier	   Enkätfrågor	  
Allmän/Introducerande	  fråga	   Jag	  som	  besvarar	  enkäten	  är:	  
Allmän/Introducerande	  fråga	   I	  vilket	  syfte	  besöker	  du	  hotellet:	  
Allmän/Introducerande	  fråga	   Hur	  ofta	  bor	  du	  på	  hotell?	  
Allmän/Introducerande	  fråga	  	   Vad	  är	  viktigast	  för	  dig	  när	  du	  väljer	  hotell?	  	  
Grön	  Marknadsföring	   Jag	  är	  intresserad	  av	  miljöfrågor	  
Moral	  och	  Etik,	  Köpprocessen	   Jag	   anser	   att	   det	   är	   viktigt	   att	   jag	   som	  

konsument	  värnar	  om	  miljön	  
Grön	  Marknadsföring,	  Köpprocessen	   Jag	   har	   kunskap	   kring	   klimatkompensation	  

och	  vad	  det	  innebär	  
Köpprocessen,	  Grön	  Marknadsföring	   Vad	   är	   din	   uppfattning	   om	  

klimatkompensation	  
Köpprocessen	   Har	   du	   investerat	   i	   klimatkompensation	  

tidigare?	  	  
Grön	  Marknadsföring,	  Positionering	   Visste	   du	   att	   det	   är	   möjligt	   att	  

klimatkompensera	   hotellnätter	   på	   vissa	  
hotell?	  	  

Positionering,	  Köpprocessen	   Skulle	   du	   föredra	   att	   bo	   på	   ett	   hotell	   som	  
erbjuder	   klimatkompensation	   framför	   ett	  
hotell	  som	  inte	  erbjuder	  det?	  

Etik	  och	  Moral,	  Köpprocessen	   Klimatkompenserar	   dina	   nära	   vänner	   och	  
familj?	  

Grön	  Marknadsföring	   Jag	   anser	   att	   det	   är	   ”trendigt”	   att	  
klimatkompensera.	  

Positionering	   Att	  klimatkompensera	  kostar	  ca	  10	  kr	  för	  en	  
hotellnatt.	  Vad	  anser	  du	  om	  priset?	  

Positionering,	  Köpprocessen	   Priset	   är	   avgörande	   för	   om	   jag	  
klimatkompenserar	  

Transparens	   Jag	   litar	   på	   att	   investerade	   pengar	   i	  
klimatkompensation	  går	  till	  avsett	  syfte	  

Köpprocessen	   När	   anser	   du	   att	   klimatkompensation	   ska	  
erbjudas	  och	  köpas?	  

Grön	  Marknadsföring	   Jag	   vill	   lära	   mig	   mer	   om	  
klimatkompensation	  

Etik	  och	  Moral	   Jag	   uppfattar	   att	   mina	   nära	   vänner	   och	  
familj	   förväntar	   sig	   att	   jag	  
klimatkompenserar	  

Köpprocessen	   Väljer	  du	  personligen	  att	  klimatkompensera	  
din	  hotellnatt	  när	  det	  erbjuds?	  

Kohlberg	   Välj	   endast	   ett	   av	   följande	   Ja-‐	   ELLER	   Nej-‐
alternativ	  som	  passar	  dig	   i	   flest	  situationer:	  
JA,	   jag	  föredrar	  att	  klimatkompensera	  mina	  
hotellnätter	   för	   att:	   NEJ,	   jag	   föredrar	   att	  
inte	   klimatkompensera	   mina	   hotellnätter	  
för	  att:	  

	   	  
Figur	  3.	  Operationalisering.	  Skapad	  av	  författarna	  2014.	  	  
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4.10	  Etiska	  aspekter	  

4.10.1 Forskningsetiska utgångspunkter 

Som tidigare nämnts konstruerade vi undersökningen utifrån de fyra huvudkraven 
gällande forskning vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  
Informationskravet har vi uppfyllt genom att informera samtliga respondenter som 
lämnat uppgifter till och deltagit i vår studie om vad deras deltagande innebär och vad 
som krävs av dem för att kunna deltaga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vi har varit 
tydliga med att förklara att deltagandet är frivilligt och att det när som helst är möjligt 
att dra sig ur undersökningen. Vid distributionen har vi även informerat om syftet med 
studien både muntligt och skriftligen i inledningen av enkäten samt vart den kommer att 
publiceras om respondenterna vill ta del av resultatet.  
Samtyckeskravet innebär att de som lämnar information till studien skall godkänna 
användningen och deltagandet i förväg (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Vid 
enkätdistributionen frågade vi samtliga respondenter om de hade möjlighet och lust att 
delta i undersökningen. Vi fick ett nej av totalt fem respondenter utan att bemöta dem 
negativt eller ifrågasätta deras val att avstå från deltagandet. Alla respondenter blev 
även informerade om att de när som helst under enkätifyllningen fick avbryta 
deltagandet (Bryman & Bell, 2013, s. 137).  
Om vi hade haft minderåriga respondenter hade vi räknat deras enkäter som bortfall då 
vi enligt samtyckeskravet med fördel vill kunna presentera godkännande från 
vårdnadshavare innan deltagande av minderåriga (Bryman & Bell, 2013, s. 137). 
Utfallet av urvalet i enkätundersökningen inkluderade inga minderåriga respondenter. 
Konfidentialitetskravet syftar till att försäkra deltagarna i enkäten att inga obehöriga 
kommer att ta del av personuppgifter eller annan känslig information som lämnats för 
studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Vi har haft konfidentialitetskravet i åtanke vid 
enkätkonstruktionen där vi har skrivit tydligt att respondenterna kommer att behandlas 
anonymt, vilket vi kan stå för genom hela uppsatsprocessen. Enkäterna placerades i en 
mapp efter insamlingen och har ej funnits tillgängliga för andra än uppsatsförfattarna. 
Den här aspekten har varit viktigt för oss då miljöfrågor samt klimatkompensation är ett 
etiskt laddat ämne och vi vill ej att våra respondenter ska känna att vem som helst ska 
kunna ta del av deras individuella svar. För att göra respondenterna mer bekväma med 
att fylla i enkäten utan känsla av att vi övervakar vad de svarar valde vi att ge dem 
möjligheten att fylla i den under tiden de åt frukost. Vi befann oss vid ingången till 
samtliga frukostmatsalar så att vi kunde vara tillgängliga vid eventuella frågor men 
samtidigt på ett avstånd så att respondenterna inte skulle känna sig tvingade att fylla i 
svar som de trodde att vi förväntade oss.  
Vi är och kommer att förbli noga med att uppfylla nyttjandekravet vilket innebär att den 
information vi samlat in genom studien endast kommer att användas för studiens syfte 
och att deltagandet inte kommer att påverka respondenterna med negativa följder 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  
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4.10.2 Etiska aspekter 

I dagens samhälle är miljöfrågan en etiskt laddad fråga. Det kommer dagligen upp nya 
forskningsrön samt förslag på hur vi kan motverka den klimatpåverkan som människan 
kontinuerligt skapar. När medvetenheten ökar, som den har gjort i västvärlden de 
senaste decennierna (Leonidou, L-C et al. 2010. s. 1319), går fokus på 
klimatförändringar från att vara en vetenskaplig teori till att vara en central fråga i vår 
vardag. (Belz & Peattie, 2012, s. 9). Vi tror att människor kan uppleva en press av att 
konstant vara uppdaterade på vad som händer inom centrala samhällsfrågor. Den 
pressen kan möjligtvis leda till att gemene man uttrycker sig ha åsikter som han/hon tror 
att omgivningen vill höra, utan att egentligen stå för åsikterna. För att minska 
intervjuareffekten har vi valt att använda oss av en enkät så att sannolikheten för att 
respondenterna ska svara sanningsenligt ska öka (Bryman & Bell, 2013, s. 247).  
Respondenternas eventuella ovilja att visa okunskap samt brist på intresse för 
klimatkompensering valde vi till viss del att ignorera när vi delade ut enkäten. Vi 
accepterade samtidigt de respondenter som avböjde att svara på enkäten utan att 
kommentera det vidare. Att så många valde att svara på enkäten kan till en viss del bero 
på att de befann sig i en miljö där de var bekväma. När vi har diskuterat med 
kurskamrater som också har delat ut enkäter i Umeå centrum har de haft ett betydligt 
högre externt bortfall av respondenter och stundtals mött en ganska stor ovilja till att 
delta i en studie. Vi mötte våra respondenter i deras tillfälliga “hem-miljö” och i frågan 
om det är etiskt försvarbart att be dem delta i en studie under de förutsättningarna anser 
vi att utifrån hur studien är formad fanns det inget annat sätt för oss att samla in vår 
empiri.  
 
I kontexten just i år bör även nämnas att det är ett “super-valår” med val till EU samt 
riksdagsval i Sverige. Flertalet partier uppmärksammar miljön som en viktig valfråga 
och den uppmärksamheten som klimatet får kan vara en stor orsak till att 
medvetenheten ökar. I en nyligen genomförd undersökning, genomförd på uppdrag av 
WWF, visade det sig att sju av tio väljare ser klimatet som en viktig valfråga samt att tre 
av fyra anser att det är viktigt att rösta på ett parti som satsar på miljöfrågan. 
Undersökningen visar även att kvinnor är mest klimatengagerade och 82 % av dem 
uppger att de vill rösta på ett parti som satsar på klimatfrågan (WWF, 2014) När vi 
gjorde vår enkätinsamling i början av maj hade slutperioden till EU-valet startat och vi 
tror att folk kan ha högre medvetenhet än tidigare om klimatfrågor. Den här 
medvetenheten ligger vår studie till grund på ett positivt sätt då respondenterna uppvisar 
intresse för att svara på enkäten. Vad som kan diskuteras vidare är ifall vi skulle få 
samma resultat om vi hade genomfört studien i oktober 2013 innan klimatfrågan lyftes i 
samband av valen. Vi är till viss del kritiska till generaliserbarheten av vår studie i och 
med att den genomförs under förhållanden som endast förekommer vart femte samt 
fjärde år. Med generaliserbarhet menas studiens förmåga att kunna appliceras på andra 
grupper och situationer än de som var aktuella när den specifika undersökningen 
genomfördes (Bryman & Bell, 2013, s. 177) 
 
Vid utformningen av enkäten ville vi att våra egna etiska aspekter kring miljö skulle 
föras fram genom att begränsa enkäten till en sida och därigenom minimera 
användandet av utskrivet papper. Vi tror att trovärdigheten för oss som forskare ökar 
om vi håller oss konsekventa gentemot det ämne som studien baseras på. Genom att 
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endast använda oss av en sida får även respondenterna en uppfattning om att enkäten tar 
någon minut att fylla i och blir mer villiga att deltaga i studien. 
 
 

5. Empiri och analys 

I empiri- och analyskapitlet kommer studiens empiri att presenteras. Inledningsvis 
kommer generella resultat av respondenterna presenteras; kön, ålder samt förehavande 
till hotellvistelsen. Nästa del av kapitlet utgör mer deskriptiv empiri, vilken presenteras 
i diagram för att ge en överskådlig bild. Slutligen presenteras ett avsnitt med 
korstabeller där empirin analyseras än djupare än tidigare i kapitlet. I empirin 
presenteras de tabeller som vi anser är av störst relevans till slutsatsen. Resterande 
frågor berörs inte i den löpande texten och finns istället presenterade i bilaga 1. 
 

5.1	  Generella	  resultat	  
Bakgrunden till de generella resultaten finns beskriven i kapitel 4. Praktisk metod.  
 

5.1.1 Kön 

Diagrammet visar fördelningen av respondenter mellan kvinnor och män. Initialt har vi 
inga uppgifter på hur könsfördelningen ser ut i hela populationen hotellgäster i Umeå. 
Vi fokuseradepå att få ett så jämnt urval som möjligt mellan könen och fick ur den 
aspekten ett tillfredsställande utfall. Av det totala antalet respondenter fick vi 73 
manliga och 74 kvinnliga respondenter.  
 

5.1.2 Ålder 

I likhet med könsfördelningen fann vi heller inga uppgifter på hur åldersfördelningen 
ser ut i populationen hotellgäster i Umeå. Vi valde respondenter i alla åldrar och delade 
vid datasammanställningen in våra respondenter i tre åldersgrupper vilka är; under 35 år 
vilka representerar unga, 36-49 år som representerar medelålders och över 50 år som 
representerar äldre. Sammantaget resulterade utfallet i 35 % som är under 35 år, 32 % 
som är mellan 36-49 år och 33 % är över 50 år.  
 

5.1.3 Privat/Arbete 

Gällande fördelningen mellan privatgäster och affärsgäster hade vi en utgångspunkt i 
form av 75 % affärsgäster och 25 % privatgäster (G. Bäckström, 2014, personlig 
kommunikation, 7 april, 2014). Det totala antalet privatgäster var 56 respondenter 
medan 91 respondenter var affärsgäster. Det resulterar i ca 38 % privatgäster samt ca 62 
% affärsgäster.  
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Diagram 1. Visar andelen kvinnliga och manliga privatgäster samt affärsgäster. 
 

5.2	  Deskriptiv	  empiri	  	  
Den empiri som presenteras i den här delen grundar sig i respondenternas egen 
uppfattning om kunskap och intresse rörande miljö samt klimatkompensation. Vi 
kommer här presentera det grundläggande material som utgör grunden för avsnittet 5.3, 
där det kommer att följas upp med korstabeller samt analyser.  
För att ge en tydlig samt överskådlig bild av empirin presenteras den nedan i 
cirkeldiagram. När svarsalternativen presenteras på en femgradig likertskala 
representerar 1, stämmer inte alls och 5 representerar, stämmer helt. 
 

5.2.1 Intresse av miljöfrågor 

Den inledande frågan i enkäten var rörande respondenternas intresse för miljöfrågor. Av 
totalt 147 respondenter uppvisar 69 % att de har ett stort intresse för miljöfrågor 
(svarsalternativ 4-5). Endast 10 % uppger att de har svagt eller inget intresse för 
miljöfrågor. Resterande 21 % har valt svarsalternativ 3. I frågan har majoriteten (90 %) 
av respondenterna intresse för miljöfrågor. 
 

 
Diagram	  2.	  Visar	  respondenternas	  intresse	  för	  miljöfrågor.	  	  
 
 
 

2%	  

8%	  

35%	  
34%	  

21%	  

Jag	  är	  intresserad	  av	  miljöfrågor 	  	  

1	  Inte	  alls	  

2	  

3	  

4	  

5	  Stämmer	  helt	  



33	  
	  

5.2.2 Betydelsen av att som konsument värna om miljön 

Följande fråga berörde respondenternas uppfattning huruvida det är viktigt att de som 
konsumenter värnar om miljön. Det är ett övervägande antal respondenter (80 %) som 
anser att de som konsumenter har ett viktigt ansvar för miljön. Endast 3 % av 
respondenterna har fyllt i att det inte är viktigt att värna om miljön i rollen som 
konsument. 

 
 

 
Diagram	  3.	  Visar	  hur	  viktigt	   respondenterna	  anser	  att	  det	  är	  att	  de	  som	  konsumenter	  värnar	  
om	  miljön.	  	  
 

5.2.3 Kunskap kring klimatkompensation och vad det innebär 

32 % av respondenterna anger att de har god kunskap (svarsalternativ 4-5) kring 
klimatkompensation samt vad det innebär. 33 % ställer sig neutrala i sin kunskap och 37 
% uppger att de har dålig kunskap om klimatkompensation och vad det innebär. 
 

 
Diagram	  4.	  Visar	  vad	  respondenterna	  anser	  om	  deras	  kunskap	  kring	  klimatkompensation.	  	  
 

5.2.4 Uppfattning kring klimatkompensation 

Frågan om respondenternas uppfattning kring klimatkompensation mättes i en skala 1-5, 
där 1 representerade en negativ uppfattning och 5 representerade en positiv uppfattning. 
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Majoriteten (71 %) av respondenterna anser att klimatkompensation är positivt och 
endast 4 % ställer sig negativa till klimatkompensation. 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Diagram	  5.	  Visar	  respondenternas	  uppfattning	  om	  klimatkompensation.	  
 

5.2.5 Klimatkompensation bland nära vänner och familj 

Som en ytterligare fördjupning i hur respondenterna ser på klimatkompensation ställdes 
även frågor kring hur deras närmiljö ställer sig till det. Majoriteten (38 %) av 
respondenterna vet ej om deras vänner och familj klimatkompenserar. Det är 35 % som 
uppger att några klimatkompenserar samt 3 % som uppger att många gör det. 24 % av 
respondenterna har fyllt i att vänner och familj inte klimatkompenserar.  
 

 

Diagram	  15.	  Visar	  om	  respondenternas	  nära	  vänner	  och	  familj	  klimatkompenserar. 
 

5.2.6 Kännedom om möjligheten att klimatkompensera hotellnätter på 
vissa hotell 

Genom att besvara frågan visar respondenterna om de har kunskap om 
klimatkompensation inom just hotellsektorn och hotellnätter. Resultatet visar att 
majoriteten (71 %) av respondenterna inte var medvetna om att klimatkompensation av 
hotellnätter är en möjlighet. 29 % av respondenterna visste att möjligheten finns att 
klimatkompensera hotellnätter på vissa hotell.  
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Diagram	   13.	   Visar	   respondenternas	   medvetenhet	   om	   möjligheten	   att	   klimatkompensera	  
hotellnätter.	  
	  

5.2.7 Uppfattning om förväntningar på klimatkompensation från nära 
vänner och familj 

En stor majoritet (78 %) av respondenterna upplever inte att personer i deras närmiljö 
förväntar sig att de klimatkompenserar. Det är 6 % som uppfattar att de förväntas 
klimatkompensera samt 16 % som har valt svarsalternativ 3 och därmed upplever att 
förväntningarna från deras närmiljö är neutrala.  

 
 

Diagram	  22.	  Visar	  om	  respondenterna	  uppfattar	  förväntningar	  om	  att	  klimatkompensera	  från	  
vänner	  och	  familj.	   
 

5.3	  Korstabeller	  och	  analys	  
I den här delen av kapitlet presenteras korstabeller mellan olika variabler i studien. De 
olika variablerna är valda utifrån det syfte samt den problemformuleringen som vi har 
valt för studien vilket är att ge en uppfattning ifall klimatkompensation kommer att 
bidra med fördelar inom hotellsektorn utifrån frågeställningen “Vilket värde har ett 
erbjudande om klimatkompensation för hotell?”. Det är med utgångspunkt i analysen 
som studiens slutsats kommer att sammanställas.  

61%	  17%	  

16%	  
4%	   2%	  

Jag	  uppfa@ar	  a@	  mina	  nära	  vänner	  och	  
familj	  förväntar	  sig	  a@	  jag	  

klimatkompenserar	  

1	  Inte	  alls	  

2	  

3	  

4	  

5	  Stämmer	  helt	  



36	  
	  

5.3.1 Respondentens upplevda kunskap kring klimatkompensation har 
påverkan på dennes vilja att välja ett klimatkompenserande hotell 
framför ett hotell som ej gör det 

I kapitel 3 beskrivs konsumentens köpprocess utifrån en modell med flera steg som 
konsumenten följer vid ett köp. Vid sidan av de olika stegen finns faktorer som påverkar 
individen genom köpprocessen och en av dessa är individfaktorer (Dahlén & Lange, 
2009, s. 39), vilka bl.a. består av konsumentens kunskap och intresse (Bergman & 
Klefsjö, 2007, s. 348). Genom att göra en korstabell mellan ett påstående och en fråga i 
enkätundersökningen kan vi se att det finns ett samband mellan respondenternas 
upplevda kunskap om klimatkompensation och deras vilja att bo på ett hotell som 
erbjuder klimatkompensation framför ett hotell som inte gör det. Sambandet mellan 
påståendet “Jag har kunskap kring klimatkompensation” och frågeställningen “Skulle 
du föredra att bo på ett hotell som erbjuder klimatkompensation framför ett hotell som 
inte gör det?” visas i nedanstående tabell.   

 
Korstabell	  1.	  Skapad	  av	  författarna	  2014.	  	  
 
I korstabellen kan vi utläsa att endast 9% av respondenterna vilka har god kunskap om 
klimatkompensation är negativa till att välja ett hotell som erbjuder klimatkompensation 
framför ett hotell som inte gör det. Av de som uppgav att de har bristande kunskap om 
klimatkompensation var 69% negativa i frågan. Här kan vi se ett tydligt samband 
mellan individfaktorn kunskap som Dahlén & Lange beskriver och hur den kan påverka 
köpprocessens alternativutvärdering (Dahlén & Lange, 2009, s. 58).  

5.3.2 Det finns ett samband mellan respondenternas intresse för 
miljöfrågor och deras positiva uppfattning av klimatkompensation 

I likhet med ovanstående tabell kan ett samband utläsas mellan respondenternas intresse 
för miljöfrågor och hur de uppfattar konceptet klimatkompensation. Korstabellen nedan 
visar att 82 % av respondenterna med stort intresse för miljöfrågor uppfattar 
klimatkompensation som positivt. Endast 20 % av respondenterna med svagt intresse 
för miljöfrågor ser klimatkompensation som positivt. Här är individfaktorn återigen av 
intresse, som beskrivs i samband med konsumentens köpprocess (Dahlén & Lange, 
2009, s. 58).  
Miljöfrågor som begrepp är som vi har beskrivit tidigare, väldigt centralt i dagens 
samhälle och aktualiteten än högre än vanligt i och med att det är valår. Belz och Peattie 
uttalar i sig om att klimatförändringar under de senaste årtiondet har bytt fokus från att 
vara en vetenskaplig teori till att vara en central fråga i vår vardag (Belz & Peattie, 
2012, s. 9).  
 

Korstabell Fråga	  6

Fråga	  10 Inte	  alls	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1 2 3 4 5	  Stämmer	  helt Tot

Ja 8% 18% 31% 62% 38% 33%

Kanske 38% 59% 56% 35% 38% 49%

Tveksamt 38% 21% 10% 3% 23% 15%

Nej 15% 3% 2% 0% 0% 3%

Tot 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Som tidigare nämnts är det första steget i konsumentens köpprocess 
behovsidentifikationen, där konsumenten uppfattar ett behov som ännu inte är uppfyllt 
(Solomon, 2007, s. 304). När begäret att uppfylla behovet är tillräckligt stort startar 
köpprocessen.  
 

 
Korstabell	  2.	  Skapad	  av	  författarna	  2014.	  
 
I kontexten av sambandet mellan respondenternas intresse för miljöfrågor och deras 
positiva inställning till klimatkompensation kan vi konstatera att de respondenter som 
redan har identifierat ett behov i miljöfrågor tenderar att uppfatta klimatkompensation 
som något positivt.  

5.3.3 Det finns ett samband mellan respondenternas upplevda kunskap 
för klimatkompensation samt huruvida de uppfattat klimatkompensation 
positivt 

Vi tror, och kan se från vår insamlade data, att hotellgästers positiva inställning till att 
välja hotell som erbjuder klimatkompensation ökar när de har kunskap kring 
klimatkompensation.  
Genom att hotellen blir mer transparenta och utbildar sina gäster om sitt miljöarbete tror 
vi att ännu fler hotellgäster skulle uppnå en positiv attityd till klimatkompensation. 
Transparens, som vi har nämnt i teorikapitlet, innebär att ett företag väljer att exponera 
sin verksamhet genom att visa för intressenter att hållbarhet genomsyrar hela företaget 
och att det inte finns någonting att dölja (Dubbink, W. Graafland, J. Liedekerke, L, 
2008, s. 391). För att ett hotell ska bli helt transparent betyder det att de samtidigt 
utsätter sig för att exponera sin verksamhet för sina konkurrenter. Den risken ska dock 
vägas mot att hotellet kan erhålla en väldigt stark miljöprofil vilket vi tror kan vara en 
stor fördel i positioneringsstrategin när det gäller att särskilja sig från sina konkurrenter 
och därigenom attrahera kunder.  
 

 
Korstabell	  4.	  Skapad	  av	  författarna	  2014.	  
 

Korstabell Fråga	  4

Fråga	  7 Inte	  alls	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1 2 3 4 Stämmer	  helt	  	  5 Grand	  Total

1 0% 0% 2% 0% 3% 1%

2 0% 8% 0% 2% 3% 2%

3 100% 67% 29% 16% 10% 25%

4 0% 25% 56% 56% 17% 44%

5 0% 0% 13% 26% 67% 27%

Grand	  Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Korstabell Fråga	  6

Fråga	  7 Inte	  alls	  1 2 3 4 Stämmer	  helt	  5 Tot

1	  Negativ 0% 3% 0% 0% 8% 1%

2 0% 3% 4% 0% 0% 2%

3	  Ingen	  uppfattning 92% 31% 21% 6% 8% 25%

4 8% 54% 50% 50% 15% 44%

5	  Positiv 0% 10% 25% 44% 69% 27%

Tot 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Vi tror att hotellen som är villiga att implementera klimatkompensation i sin verksamhet 
skulle vinna mycket på att utbilda sina gäster inom ämnet (Mishra & Sharma, 2010., s. 
10). Genom att utbilda sina hotellgäster kan hotell öka medvetenheten och även 
intresset för klimatkompensation. Vi är av uppfattningen att hotell med så enkla medel 
som personlig kontakt och informerande hemsidor kan upplysa och utbilda sina gäster 
på ett trevligt sätt. Det som hotellen bör undvika är att komma med strikta direktiv utan 
istället låta hotellgästen själv komma till insikt.  
 

5.3.4 Respondentens upplevda kunskap kring klimatkompensation 
påverkar deras tillförlit till att pengar investerande i klimatkompensation 
går till avsett syfte 

I nedanstående tabell visar vi relationen mellan respondenternas upplevda kunskap om 
klimatkompensation och tillförliten de känner mot att investerade pengar i projekten går 
till avsett syfte. 64 % av de som anser sig ha god kunskap om klimatkompensation litar 
fullt på att pengar som betalas för klimatprojekten går till det avsatta syftet. Av de som 
anser sig ha dålig kunskap om klimatkompensation har färre (48 %) tillit för att 
pengarna hamnar rätt. 
Vi kan här se att tillförlitligheten för pengarnas ändamål ökar hos respondenterna ju 
högre kunskap de har om klimatkompensation. I konsumentens köpprocess gör 
konsumenten en informationssökning när ett behov har identifierats för att informeras 
om de möjligheter som finns för att uppfylla behovet (Echeverri & Edvardsson, 2012, s. 
124-125). Tidigare i kapitlet visar vi ett diagram över vår studies respondenters 
medvetenhet om möjligheten att klimatkompensera hotellnätter. Hela 71 % av 
respondenterna svarade att de inte visste att det är möjligt att klimatkompensera 
hotellnätter. I och med den låga kunskapen om klimatkompensation inom just hotell är 
den informationssökning som hotellgästerna gör inför ett köp av klimatkompensation 
svår att basera på minne och tidigare erfarenheter, eftersom en tydlig majoritet inte har 
några tidigare erfarenheter från ett köp av klimatkompensation på hotell. Att informeras 
om möjligheterna inför ett köp på detta sätt kallas minnesbaserad informationssökning 
(Dahlén & Lange, 2009, s. 52). Istället är den handlingsbaserade informationssökningen 
central i frågan om klimatkompensation, där personal kan bidra till en stor del genom att 
informera gästerna om att möjligheten till klimatkompensation existerar, priset på 
kompensationen samt att tydligt beskriva vilka projekt de genererade pengarna går till. 
Genom att på detta sätt informera och öka kunskapen kan tillförlitligheten öka hos de 
gäster som saknar tidigare erfarenheter och kunskap om klimatkompensation (Dahlén & 
Lange, 2009, s. 52).  
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Korstabell	  3.	  Skapad	  av	  författarna	  2014.	  

5.3.5 Kohlbergs modell 

Vi valde att inkludera en fråga som baserade sig i Kohlbergs modell om moral. Genom 
att utforma en fråga med ett Ja och ett Nej-svar, med sex stycken motiverande 
ställningstaganden till respektive fråga, ville vi se vart våra respondenter befinner sig i 
modellen. Samtidigt som vi kunde få svar på vilket steg respondenterna befinner sig på i 
modellen får vi även svar på om de skulle föredra att klimatkompensera sina hotellnätter 
eller ej. Genom att respondenterna motiverar sitt svar med hjälp av alternativa 
motiveringar får vi en större insikt till vad som gör hotellgäster villiga att 
klimatkompensera samt hur de motiverar sitt val att göra det.  
Som tidigare beskrivet består modellen av tre nivåer som nås genom sex steg, där en 
person “klättrar” upp i modellen i takt med att personen blir äldre och utsätts för 
moraliska dilemman och det går ej att hoppa över något av stegen (McGregor, 2005, 
s.170). Som vi har uppgett tidigare är det ca 75 % av alla människor som stannar sin 
moraliska utveckling i den andra nivån på modellen och att de därigenom aldrig 
upplever ytterligare respekt och empati för annat levande (McGregor, 2005, s. 171).  
 
Vi vill uppmärksamma att det är två svarsalternativ som ingen av respondenterna valde i 
frågan om Kohlbergs modell. Alternativen är nummer fem och tolv i stegen och därför 
har dessa uteslutits i tabellerna och diagrammen som berör Kohlbergs modell.  
 
Utav totalt 147 respondenter var det 114 av dessa som kryssade för ett av alternativen 
under “JA, jag föredrar att klimatkompensera mina hotellnätter för att” och 33 
respondenter som valde alternativ under “NEJ, jag föredrar att inte klimatkompensera 
mina hotellnätter för att”. Det resulterar i att 83 % av respondenterna skulle föredra att 
klimatkompensera för sin hotellnatt medan 17 % skulle välja att inte klimatkompensera 
sin hotellnatt.  
 
När vi ser till de olika segmenten som vi har delat upp våra respondenter i finns det 
vissa som är mer positiva till klimatkompensation. När vi delar upp kvinnor och män 
finner vi att kvinnor är den grupp som är mer benägna att klimatkompensera. 89 % av 
kvinnorna föredrar att klimatkompensera för sina hotellnätter mot männens 66 %.  
 

Korstabell Fråga	  6

Fråga	  15 Inte	  alls	  1 2 3 4 Stämmer	  helt	  5 Tot

1	  Inte	  alls 15% 3% 0% 0% 0% 2%

2 8% 10% 15% 9% 31% 13%

3 54% 31% 29% 24% 15% 29%

4 23% 36% 33% 38% 15% 33%

5	  Stämmer	  helt 0% 21% 23% 29% 38% 23%

Tot 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Korstabell	  5.	  Skapad	  av	  författarna	  2014.	  	  
 
Det gör att vår studie blir snarlik den som WWF sammanställde, där de fastslog att 
kvinnor är mest klimatengagerade samt att 82 % av deras kvinnliga respondenter 
uppgav att de vill rösta på ett parti som satsar på klimatfrågan (WWF, 2014). När det 
kommer till relationen mellan privatgäster och affärsgäster så var affärsgästerna något 
mer positiva till klimatkompensation med 81 % ja-sägare mot privatgästernas 71 %. 
 

 
Korstabell	  6.	  Skapad	  av	  författarna	  
 
Rörande de olika ålderssegmenten så visade det sig vara väldigt jämnt mellan dem samt 
att majoriteten av alla olika åldrar föredrog att klimatkompensera för sina hotellnätter. 
För de unga var 76 % positiva, för de respondenter som representerar medelålder var 79 
% positiva och för segmentet övre medelålder är 78 % positiva.  
 

Korstabell Kön

Kohlbergs	  model Man Kvinna Tot

1 1% 3% 2%

2 4% 1% 3%

3 48% 58% 53%

4 3% 1% 2%

6 10% 26% 18%

7 3% 0% 1%

8 15% 3% 9%

9 4% 4% 4%

10 3% 0% 1%

11 10% 4% 7%

Tot 100% 100% 100%

Korstabell Fråga	  1

Kohlbergs	  model Privat Arbete Tot

1 0% 3% 2%

2 7% 0% 3%

3 39% 62% 53%

4 5% 0% 2%

6 20% 16% 18%

7 4% 0% 1%

8 16% 4% 9%

9 4% 4% 4%

10 4% 0% 1%

11 2% 10% 7%

Tot 100% 100% 100%
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Korstabell	  7.	  Skapad	  av	  författarna	  2014.	  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är de kvinnliga affärsgästerna, 
medelålders, som var mest positivt inställda till att klimatkompensera för sina 
hotellnätter. I det segmentet är 95 % villiga att klimatkompensera (För sammanställd 
data se bilaga).  
 
Vi genererade dessa resultat genom att göra en korstabell på fråga 20, där 
respondenterna angav om de skulle “JA- föredra att klimatkompensera hotellnätter” 
eller “NEJ- inte föredra att klimatkompensera hotellnätter” med de olika segment som 
vi har valt. 
 
Det största antalet av vårt totala antal respondenter uppgav att de föredrar att 
klimatkompensera sina hotellnätter samt “Bidra till en bättre värld för människor och 
djur” som ställningstagande till varför de väljer JA. Alternativet representerar steg 6, 
vilket är det allra sista steget i modellen där personen är väl moraliskt utvecklad. Totalt 
av de 147 respondenterna hamnade 53 % på det steget. En konsument som befinner sig 
på det sjätte steget kommer att motiveras till köpet av klimatkompensation för att värna 
om allt liv (McGregor, 2005, s. 171).  
 

 

Korstabell Ålder

Kohlbergs	  model -‐35 36-‐49 50+ Tot

1 0% 6% 0% 2%

2 0% 2% 6% 3%

3 55% 51% 53% 53%

4 6% 0% 0% 2%

6 16% 19% 18% 18%

7 0% 0% 4% 1%

8 12% 4% 10% 9%

9 6% 2% 4% 4%

10 2% 0% 2% 1%

11 4% 15% 2% 7%

Tot 100% 100% 100% 100%
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Diagram	  24.	  Skapad	  av	  författarna	  2014.	  
 
Just faktumet att vilja bidra till en bättre värld är ett enkelt argument att ta till för att 
rättfärdiga faktumet att man betalar mer pengar än vad en hotellnatt faktiskt kostar. På 
Kom Hotel är priset ca tio kronor för att klimatkompensera en natts vistelse (S. Grann, 
personlig kommunikation, 2 april, 2014). På fråga 13 i enkäten “Att klimatkompensera 
kostar ca 10 kr för en hotellnatt. Vad anser du om priset?” har ingen av respondenterna 
valt att kryssa i alternativen “dyrt” eller “mycket dyrt”. På den fyrgradiga skalan har 
samtliga valt att kryssa för “billigt” eller “rimligt”. Av svarsfrekvensen kan vi utläsa att 
ingen av respondenterna tycker att klimatkompensering av en hotellnatt skulle hindras 
av att priset är för högt. När Mishra & Sharma presenterar sina sju gyllene regler för 
grön marknadsföring säger den femte regeln; Tänk över din prissättning (Mishra & 
Sharma, 2010., s. 11). I det här fallet kan det appliceras genom att hotellen bör se till att 
dess gäster är villiga att betala den extra summa som klimatkompensation innebär. 
Utifrån utfallet på fråga 13 kan vi inte anta att alla gäster skulle vara villiga att betala 
den extra summa som klimatkompensation innebär men det ger vägledning till hotellen 
att hotellgäster ej skulle reagera på att priset var för högt satt.  
 
Hittills under 2014 har beläggningen på svenska hotell ökat men priser för ett rum per 
natt har varit oförändrad, det vill säga att hotell i Sverige får fler och fler gäster och de 
gästerna har ej upplevt någon större prisförändring under 2013 eller 2014. Utifrån det 
resultat som vi har fått från vår studie kan vi utläsa att samtliga respondenter värderar 
priset för klimatkompensation på 10 kr som billigt eller rimligt. Detta i kombination av 
att efterfrågan på hotellbäddar ökar tror vi förenklar implementeringen av 
klimatkompensation på hotell i Umeå ur ett prisperspektiv och att det inte skulle 
avskräcka gästerna, utan snarare ha en motsatt effekt. 
 

5.3.6 Det finns en relation mellan att föredra att bo på ett hotell som 
erbjuder klimatkompensation framför ett hotell som inte gör det samt 
vad som anses om priset 10 kronor för en natts hotellvistelse 

Enligt Mishra & Sharma är en av de största utmaningarna som grön marknadsföring 
möter i dagens samhälle den att flertalet konsumenter har svårt att känna tillit till gröna 
kampanjer då det sällan finns en standardmall på vad som kan betraktas som grönt 
(Mishra & Sharma, 2010., s. 10). En av de största orsakerna är de fall av Green 
Washing som har uppdagats vilka gör att konsumenternas skepsis till gröna kampanjer 
ökar (Belz & Peattie, 2012., s. 217). Flertalet av de respondenter som svarade NEJ på 
fråga 20 angav anledningen att; Jag uppfattar inte att jag bör göra det samt Jag väljer 
andra alternativ som värnar om miljön på bättre sätt än klimatkompensation. De 
respondenter som svarade “Jag uppfattar inte att jag bör göra det” hamnar på den första 
nivån i Kohlbergs modell. Den här nivån representerar ett lågt utvecklat moraliskt 
tänkande och här utgår handlingarna hos en person från vad den är tillsagd, till den mån 
att negativa konsekvenser kan undgås (McGregor, 2005, s. 171). I Sverige idag finns det 
inga lagar eller regler som implementerar klimatkompensation för hotellvistelser och 
därav kan dessa personer ha svårt att ta till sig varför klimatkompensation ska gälla just 
dem. Det finns inte heller några negativa konsekvenser som drabbar hotellgästen 
personligen, vilket vi tror gör det lättare att negligera effekterna av klimatpåverkan av 
en hotellnatt. För de respondenter som uppger att, de väljer andra alternativ som värnar 
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bättre om miljön än klimatkompensering, finns det en risk att de ser 
klimatkompensering som Green Washing. För att motverka risken för att oseriösa 
aktörer använder klimatkompensering i marknadsföringssyfte finns det aktörer som 
jobbar mot att standardisera begreppet. Golden Standard togs fram bland annat för att 
det skulle bli lättare att kunna känna igen ett seriöst företag som kan tillhandahålla 
klimatkompensation och leverara det som dem lovar. Organisationer som jobbar enligt 
Golden Standards standards försöker även sprida kunskap om klimatkompensation och 
som vi har sett på våra korstabeller så ökar respondenternas positiva uppfattning när de 
upplever att de har ett intresse för miljöfrågor.   
 

 
Korstabell	  8.	  Skapad	  av	  författarna	  2014.	  
 
Från vår enkätsammanställning kunde vi utläsa att en majoritet av respondenterna (56 
%) önskade att klimatkompensation skulle erbjudas och kunna köpas vid alla tillfällen 
av kontakt med hotellet. Faktorn att göra klimatkompensation tillgängligt och inte 
krångligt för hotellgästerna tror vi är en viktig faktor om det ska uppfattas som 
alltigenom positivt. I köpprocessens femte och sista steg argumenterar Dahlén och 
Lange för vikten av att konsumtionen skall vara synlig för andra. I hotells fall rörande 
klimatkompensation gäller det att köpet ska kunna uppfattas av andra och därigenom 
påverka hotellgästens identitet på ett positivt sätt (Dahlén & Lange, 2009, s. 72-73).  
Om hotellgästen kan få en komplett hotellupplevelse och dessutom nå självuppfyllelse 
genom att bidra “till en bättre värld för människor och djur” är det större chans att 
han/hon kommer att genomföra köpet igen (Dahlén & Lange, 2009, s. 72-73). Det finns 
dock en del av vår forskning som talar emot att hotellgäster skulle nå självuppfyllelse av 
att klimatkompensera. Den delen rör frågan “Jag uppfattar att mina nära vänner och 
familj förväntar sig att jag klimatkompenserar”. 61 % av respondenterna uppgav att nära 
vänner och familj inte alls förväntar sig att de klimatkompenserar och endast 2 % 
uppgav att det stämmer helt. Det här är den delen av vår empiri som talar emot de 
övriga resultaten där respondenterna överlag är positiva till att klimatkompensera sina 
hotellnätter. Vi tror att det här faktum kan grunda sig i att det generellt sett finns ganska 
så låg kunskap kring klimatkompensation och att det därav ej hunnit befästa sin position 
som ett vedertaget begrepp i folks medvetande. Sett till vår empiri så ser sig 35 % av 
respondenterna ha låg kunskap kring klimatkompensation och 33 % ställer sig neutrala. 
För att återkomma till den delen av kapitlet där vi redogör för transparens, kan vi se 
likande mönster här. Även i delen rörande respondenternas uppfattning kring vad deras 
nära vänner och familj förväntar sig tror vi som sagt baserar sig på bristen av kunskap 
kring ämnet.  
Genom att hotell vågar satsa på ett aktivt och transparent miljöarbete tror vi att de har 
en möjlighet att attrahera nya samt behålla befintliga gäster och klimatkompensation 
kan ge hotell en spetskompetens på en marknad där fler och fler hotell har ett gediget 
miljöarbete. Om hotellen väljer att även utbilda sina gäster inom klimatkompensation så 
att de i sin tur kan sprida kunskapen vidare tror vi att hotellen på en längre sikt kan 
bidra till en bättre värld, för både människor och djur.  

Korstabell Fråga	  10

Fråga	  13 Ja Kanske Tveksamt Nej Totalsumma

Billigt 78% 47% 23% 25% 53%

Rimligt 22% 53% 77% 75% 47%

Totalsumma 100% 100% 100% 100% 100%
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6. Slutsats 

I kapitlet avser vi att redogöra för våra upptäckter vilka framkommit av studien. Vi 
beskriver syftet med studien och hur vi uppfyllt det samt besvarar den 
problemformulering som legat till grund för uppsatsen och informationsgenereringen. 
Kapitlet avslutas med våra förslag till framtid forskning. 
 
Syftet med studien är att ge hotell en uppfattning ifall klimatkompensation kommer att 
bidra med fördelar, så som ökad kundnöjdhet och ökad beläggning, inom hotellsektorn i 
Umeå. 
Syftet med undersökningen är att utreda om det finns ett intresse hos potentiella 
hotellgäster att själva klimatkompensera sin hotellvistelse.   
Genom att kartlägga hotellgästers kunskap, attityder och intressen gentemot 
klimatkompensation vill vi öka förståelsen för deras vilja att klimatkompensera sin 
hotellvistelse. Utifrån resultatet av undersökningen vill vi vägleda hotellen i vilken 
betydelse ett erbjudande av klimatkompensation har för dem.  
Den kvantitativa undersökningen vi genomfört har visat att många hotellgäster skulle 
föredra att bo på ett hotell som erbjuder klimatkompensation. Därmed finns ett behov 
hos gästerna som hotell kan uppfylla genom att erbjuda klimatkompensering och då 
höja kundnöjdheten. Genom att erbjuda klimatkompensation kan de gäster som föredrar 
att bo på hotell med detta erbjudande prioritera att spendera sin vistelse på de specifika 
hotellen.  
Genom den kvantitativa studiens resultat kan vi utläsa att bristen på kunskap inom 
ämnet klimatkompensation är en huvudsaklig anledning till hur hotellgäster uppfattar 
begreppet. Ju högre kunskap studiens respondenter uppfattar att de har angående 
klimatkompensation desto positivare uppfattning har de om konceptet. En högre 
kunskap står även i relation till större vilja att bo på ett hotell som erbjuder 
klimatkompensation samt en större tillförlitlighet att pengar som investeras i 
klimatkompensation går till avsett syfte.  
 
Vi kan se att olika segment av hotellgäster är mer eller mindre benägna att 
klimatkompensera sina hotellnätter. Skillnader mellan affärsgäster och privatgäster har 
visat sig då 81% av affärsgästerna föredrar att klimatkompensera sina hotellnätter 
medan 71% av privatgästerna föredrar detsamma. Även kvinnor har visat sig mer 
benägna än män, samtligt som medelålders affärskvinnor är mer villiga till att 
klimatkompensera än yngre och övre medelålders affärskvinnor. Genom en 
positionering som klimatkompenserande hotell kan hotellen särskilja sig från 
konkurrenter på marknaden, vilket har ett stort värde i en bransch med hög konkurrens. 
 

6.1	  Rekommendationer	  till	  hotellen	  
För hotell med intresse av att erbjuda klimatkompensation är medelålders affärskvinnor 
segmentet som är mest benäget att klimatkompensera hotellnätter. Genom att hotellen 
framför allt fokuserar erbjudandet av klimatkompensation mot detta segment har de 
störst möjlighet att uppnå värdefull kundnöjdhet. 
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En stor andel respondenter i undersökningen (82 %) är positiva till att välja ett hotell 
som erbjuder klimatkompensation framför ett hotell som inte gör det. Utan djupare 
grund i vår studie drar vi slutsatsen att beläggningen ökar när fler gäster väljer att bo på 
klimatkompenserande hotell framför hotell som saknar utbudet. Därmed kan ett värde 
av klimatkompensation förverkligas i form av större intäkter för hotellet. Genom att 
erbjuda klimatkompensation blir hotell mer attraktiva mot privatpersoner och företag 
med miljöintresse och miljöpolicys. Men för att hotellgästerna ska klimatkompensera är 
personalen en nödvändig informationskälla för att gästerna ska bli medvetna om 
möjligheten till klimatkompensation. I vår studie framkom att hotellgäster vill få 
information om möjligheten att klimatkompensera i flera situationer då de kommer i 
kontakt med hotellet inför en vistelse. Vid bokning, på hemsidan, vid incheckning och 
vid utcheckning är alla alternativ då hotellgästerna anser att klimatkompensation ska 
erbjudas.  
 

6.2	  Studiens	  bidrag	  
Som vi skrev i studiens inledning finns det ett stort kunskapsgap gällande 
hotellbranschen och klimatkompensation. Befintlig forskning om klimatkompensation 
och servicebranschen rör sig mestadels kring flygbolag. Alternativt så finns konceptet 
som en mindre del av ett större miljöarbete, framför allt hos restauranger. 
Till följd av vår studie tror och hoppas vi att i synnerhet två aspekter kommer kunna 
bidra till att krympa gapet. 
1; Genom att läsa vår studie kommer hotellen i Umeå få en klar bild över det intresse 
och den positiva attityd som hotellgäster har till klimatkompensation. Om hotellen kan 
möta den efterfrågan som finns tror vi att de kan öka både beläggning och i synnerhet 
kundnöjdhet. Efterfrågan grundar sig i ett medvetande om att gästen som konsument har 
ett ansvar för miljön utifrån vad som konsumeras. Klimatkompensation är vid korrekt 
genomförande ett bra koncept som tydligt kan visa för gästen de åtgärder som 
genomförs, vilket ökar chansen att gästen ska identifiera det behov som har skapats 
(Dahlén & Lange, 2009, s. 51).  
 
2; Den andra aspekten, som egentligen inte var ett initialt syfte med studien, är att 
kunskapen kring klimatkompensation har ökat, alternativt befäst sig hos våra 
respondenter. Vi är medvetna om att vi endast har nått en liten del av de hotellgäster 
som befinner sig inom segmentet hotell som tar ut storstadspriser, men uttrycket 
“många bäckar små” är passande. När en konsuments kännedom kring ett koncept 
ökar påverkas deras individfaktor som senare kommer att påverka framtida köp (Dahlén 
& Lange, 2009, s. 39). Det innebär att samtliga respondenter kommer att bära med sig 
vetskapen om klimatkompensation och sannolikheten för att de aktivt ska konsumera 
klimatkompensation i framtiden ökar. För de gäster som kommer välja att 
klimatkompensera i framtiden kommer även erbjudandet om att kunna applicera 
konceptet på hotellnätter verka attraktivt och påverka gästen att välja hotell som 
erbjuder den möjligheten. Vi ser den här aspekten som den största delen av vårt 
teoretiska bidrag. 
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7. Förslag på framtida forskning 
Som vi har uttalat i texten ovan är klimatkompensation ett relativt nytt koncept och har 
ännu inte etablerat sig till fullo hos hotellgäster. Utifrån vår empiri har vi kunnat se att 
flertalet gäster känner en neutralitet gällande kunskap om klimatkompensation men vi 
kan samtidigt se att över 80 % upplever att de som konsumenter har ett ansvar att värna 
om miljön. Som vi tidigare nämnt finns det i nuläget brist på forskning i området 
klimatkompensation inom hotellbranschen. Även om vår studie kan täcka upp en liten 
del finns det fortfarande ett stort kunskapsgap att mätta.  
 
Till en början hade det varit intressant att se hur studien hade stått sig med en större 
geografisk spridning. Vi valde att begränsa vår studie till Umeå och genom att utföra en 
liknande studie i andra städer i Sverige hade studiens resultat kunnat stärkas ytterligare. 
Med ett förstärkt resultat hade rekommendationerna till hotell kunnat bli än mer 
specificerade utifrån olika kundsegment. Vi har speciellt i åtanke om hur hotell skulle 
kunna skräddarsy erbjudanden om klimatkompensation för att göra det än mer attraktivt 
och lättillgängligt för hotellgäster. För att undersöka hur de eventuella erbjudandena 
skulle effektiviseras anser vi att en kvalitativ studie är att föredra. På så sätt kan studien 
visa hur hotellgästerna vill ta del av erbjudandet.  
 
Som begränsning valde vi att fokusera på Umeå samt hotell i där gästerna betalar så 
kallade storstadspriser för rummen. Att undersöka andra prissegment, så som lyx och 
budget, hade kunna ge en än mer komplett bild av hotellgäster i Sverige och hur man 
kan nå ut med värdet av klimatkompensation till hela hotellbranschen.  
Sett till en tidsaspekt hade det varit givande att upprepa studien om ett år då vi tror att 
faktum att det nu är ett valår kan påverka respondenternas uppfattning kring 
klimatfrågor och klimatkompensation i synnerhet.  
 

8. Sanningskriterier 

Tre av de viktigaste kriterierna när det kommer till att bedöma forskning inom området 
företagsekonomi är; reliabilitet, validitet samt replikation (Bryman & Bell, 2013, s. 63). 
De tre kriterierna mäter studiens tillförlitlighet, trovärdighet samt om den är relevant. 
Ytterligare ett kriterium kommer att framhävas i kapitlet och det är generalisering, 
vilket ger oss inblick in om resultatet från vår studie kan appliceras på andra grupper. 
Vår avsikt med det här kapitlet är att kritiskt granska vår studie för att uppmärksamma 
läsare på vad vi kunde ha genomfört annorlunda samt ge framtida forskare möjlighet att 
utveckla studien till det bättre. 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet, handlar om att resultatet ska bli detsamma om studien 
genomföras på nytt. Anledningen till att man testar reliabiliteten är för att se om de mått 
som man har använt sig av är konsistenta (Bryman & Bell, 2013, s. 170). De tre faktorer 
som man tar ställning till om ett mått är reliabelt är; stabilitet, intern reliabilitet och 
internbedömarreliabilitet.  
Måttet som har använts ska vara stabilt över tid så att de resultat som gäller ett urval inte 
skiftar, man eftersträvar då en stabilitet i studien. Följaktningen bör två resultat av 
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mätningar av en grupps attityder, som görs efter varandra, inte skilja sig åt i någon 
större utsträckning (Bryman & Bell, 2013, s.171). Som vi har diskuterat i kapitel 4.8.2 
så kan faktumet att det är ett valår ha påverkat vår studie genom att människor är mer 
medvetna om klimatfrågor nu precis innan EU-valet än vad de var för ett halvår sedan. 
Vi tror att den här medvetenheten kan ha lett till att våra respondenter överlag är lite 
extra mottagliga för frågor rörande klimat och att det kan ha påverkat vårt resultat. 
Påverkan sker genom att våra respondenter är mer villiga att klimatkompensera samt att 
de vill vara synkroniserade med sin samtid och därigenom bidra till ett bättre klimat. 
För att vara helt säkra på vår studies stabilitet hade det varit fördelaktigt för oss att 
genomföra ett test-retest (Bryman, 2011, s.161), vilket innebär att man genomför 
enkätundersökningen en gång till för att se om man får liknande resultat även vid andra 
undersökningen. Vi kände oss dock begränsade av vår tidsram samt våra resurser och 
genomförde därav ej ett test-retest.  
Det som mäts med intern reliabilitet är om de indikatorer som utgör en skala är pålitliga 
samt följdriktiga. Det vill säga om respondenternas svar på en fråga överensstämmer 
med dennes svar på övriga enkätfrågor, om det finns en inre överrensstämmelse 
(Bryman & Bell, 2013, s.171).  
Vid enkätkonstruktionen använde vi oss av likertskala. För merparten av frågorna 
användes en skala 1-5 och för några få användes en skala 1-4. Vi upplever vår interna 
reliabilitet som god.  
 
Utifrån vår statistiska sammanställning av data går det att argumentera för att vi kunnat 
göra fler diagram som påvisar samband mellan variablerna. Vi övervägde detta 
alternativ men anser att den statistik vi sammanställt tydligt visar resultatet av vår 
undersökning. Vi ser en risk med att tillföra ytterligare statistik då detta skulle kunna 
riskera att kapitlet upplevs överflödigt och att det inte tillför något nytt till analysen. Vi 
anser att studiens resultat beskrivs väl utifrån den statistik vi gjort och därför fokuserade 
vi på diagram och korstabeller som huvudsaklig sammanställning av data.  
 
Tredje kriteriet rör internbedömarreliabilitet och innefattar hur subjektiva bedömningar 
kan misstolkas och hur risken för det kan kontrolleras i studien (Bryman, 2011, s.160). 
Utifrån vårt arbete med studien bedömer vi internbedömarreliabiliteten som god. Vi har 
under studiens gång varit överens om hur vi ska sammanställa våra resultat och har 
behandlat respondenternas svar liknade på samtliga frågor i relation till de likertskalor 
som har använts.  
 
När det kommer till studiens replikerbarhet har vi noggrant beskrivit alla stegen i vår 
forskningsprocess för att det ska vara möjligt för andra forskare att genomföra samma 
studie som vi har gjort. Anledningen till att genomföra forskningen på nytt är att det kan 
finnas många olika faktorer som kan påverka forskningen och för att få ett helt 
tillförlitligt resultat kan det vara fördelaktigt att genomföra forskningen på nytt 
(Bryman, 2011, s. 161). I vårt fall skulle det vara intressant att genomföra samma studie 
i maj 2015 och se om respondenternas miljöintresse är påverkat av det faktum att det är 
ett valår som diskuterades ovan. 
 
Validiteten i studien handlar om att granska så att det som ska mätas är det som mäts 
och innefattar yttre validitet och inre validitet.  En viktig faktor i den yttre validiteten är 
ytvaliditeten, vilken redogör för om respondenterna kan uppfatta de enkätfrågor som 
ställs på ett korrekt sätt (Bryman, 2011, s. 163).  Ytvaliditeten har provats när vi har gått 
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igenom enkäten med vår handledare samt genom pilotundersökningen som tidigare 
beskrivits. För att få en överblick av vår yttre validitet valde vi att sammanställa all vår 
data i diagram samt korstabeller innan vi började analysera vilket gav oss grund att stå 
på när vi vidare fick fram resultat av studien.  
 
Generalisering berör om studiens resultat kan appliceras på andra grupper än den som 
var population i ursprungsstudien (Bryman & Bell, 2013, s. 177). I vårt fall handlar det 
om utifall det skulle vara möjligt att generalisera våra resultat som är baserade på 
hotellgäster i Umeå, på hotellgäster i till exempel Göteborg. För att kunna applicera 
studiens resultat på andra hotellgäster i Sverige bör vi framhäva vikten av att se till 
priset per hotellnatt som hotellgästen spenderar. Umeå befinner sig inom prissegmentet 
storstadspris (Lindahl, 2014) och vi ser därav vikten av att applicera våra resultat mot en 
grupp som har samma förutsättningar. Bortsett från priset är det inget som särskiljer 
Umeå från andra städer i Sverige och inget inom vårt urval som skulle kunna skilja sig 
nämnvärt då vi gjorde ett stickprov på populationen.  
Det är i den inre validiteten som vi eftersträvat att mäta det som vi faktiskt vill mäta 
(Bryman & Bell, 2013, s. 63). Då vi har försökt studera hotellgästers attityder, kunskap 
och intresse för klimatkompensation har vi valt att använda oss av en likertskala då vi 
bedömer att det är det bästa instrumentet för att mäta attityder. Det ska dock tilläggas att 
det är svårt att mäta kunskap, vilket är vad vi försöker göra. När respondenterna själva 
får värdera sin kunskap på en skala finns det som nämnt ovan en risk att de försöker 
försköna bilden av sig själva genom att svara att de har högre kunskap än vad de 
egentligen tror att de har. Vi såg dock ingen bättre metod för oss att kunna mäta 
hotellgästers kunskap än genom att fråga dem genom enkätundersökningen.  
 
Genom noggrann operationalisering av enkätfrågorna har vi kunnat fastställa en hög 
inre validitet, det vill säga att frågorna är tydligt förankrade i våra teoretiska 
utgångspunkter vilket vi anser stärker studiens resultat och ger den relevans. 
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Diagram	  1:	  Andel	  respondenter,	  kön,	  syfte	  med	  vistelsen	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Diagram	  2:	  Respondenters	  ålder	  

	  

Diagram	  3:	  Fråga	  1	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Under	  35	  
år	  
35%	  

36-‐49	  år	  
32%	  

50+	  år	  
33%	  

Respondenters	  ålder	  

31	  

42	  

25	  

49	  

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

Respondenter	  

Män	  Privat	  

Män	  Arbete	  

Kvinnor	  Privat	  

Kvinnor	  
Arbete	  

38%	  
62%	  

I	  vilket	  syIe	  bor	  du	  på	  hotellet?	  

Privat	  

Arbete	  
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Diagram	  4:	  Fråga	  2	  

	  

Diagram	  5:	  Fråga	  3A	  

	  

Diagram	  6:	  Fråga	  3B	  

	  

	  

	  

	  

20%	  

36%	  22%	  

22%	  

Hur	  oIa	  bor	  du	  på	  hotell?	  

1-‐5	  näger/	  år	  

6-‐20	  näger/	  år	  

21-‐40	  näger/	  år	  

40+	  näger/	  år	  

21%	  

42%	  
5%	  

32%	  

Vad	  är	  vanligtvisvik=gast	  för	  dig	  när	  du	  väljer	  
hotell	  som	  privatgäst?	  

Hotellkedja	  

Prisvärt	  

Miljöarbetet	  

Rekommendaeoner	  

23%	  

18%	  

2%	  7%	  

50%	  

Vad	  är	  vanligtvis	  vik=gast	  för	  dig	  när	  du	  väljer	  
hotell	  som	  affärsgäst?	  

Hotellkedja	  

Prisvärt	  

Miljöarbetet	  
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Diagram	  7:	  Fråga	  4	  

	  

Diagram	  8:	  Fråga	  5	  

	  

Diagram	  9:	  Fråga	  6	  

	  

2%	  

8%	  

35%	  
34%	  

21%	  

Jag	  är	  intresserad	  av	  
miljöfrågor 	  	  

1	  Inte	  alls	  

2	  

3	  

4	  

5	  Stämmer	  helt	  

1%	   2%	  
17%	  

37%	  
43%	  

Jag	  anser	  a@	  det	  är	  vik=gt	  a@	  
jag	  som	  konsument	  värnar	  om	  

miljön 	  	  
1	  Inte	  alls	  

2	  

3	  

4	  

9%	  

26%	  

33%	  

23%	  

9%	  

Jag	  har	  kunskap	  kring	  
klimatkompensa=on	  och	  vad	  

det	  innebär	  
1	  Inte	  alls	  

2	  

3	  

4	  
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Diagram	  10:	  Fråga	  7	  

	  

Diagram	  11:	  Fråga	  8A	  

	  

Diagram	  12:	  Fråga	  8B	  

	  

	  

	  

2%	   2%	  

25%	  

44%	  

27%	  

Vad	  är	  din	  uppfa@ning	  om	  
klimatkompensa=on?	  

1	  Negaev	  

2	  

3	  Ingen	  åsikt	  

4	  

37%	  

63%	  

Har	  du	  klimatkompenserat	  =digare?	  

Ja	  

Nej	  

12%	  

29%	  
31%	  

25%	  

3%	  

Respondenter	  som	  =digare	  
klimatkompenserat:	  Jag	  blev	  väl	  

informerad	  om	  klimatprojektet	  jag	  
investerade	  i	  

1	  Inte	  alls	  

2	  

3	  

4	  

5	  Stämmer	  helt	  
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Diagram	  13:	  Fråga	  9	  

	  

Diagram	  14:	  Fråga	  10	  

	  

Diagram	  15:	  Fråga	  11	  

	  

	  

	  

29%	  

71%	  

Visste	  du	  a@	  det	  är	  möjligt	  a@	  
klimatkompensera	  hotellnä@er	  på	  vissa	  

hotell?	  

Ja	  

Nej	  

33%	  

49%	  

15%	  

3%	  

Skulle	  du	  föredra	  a@	  bo	  på	  e@	  hotell	  som	  
erbjuder	  klimatkompensa=on	  framför	  e@	  

hotell	  som	  inte	  gör	  det?	  

Ja	  

Kanske	  

Tveksamt	  

Nej	  

24%	  

35%	  

3%	  

38%	  

Klimatkompenserar	  dina	  nära	  vänner	  och	  

familj? 	  	  

Nej	  

Några	  

Många	  

Vet	  inte	  
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Diagram	  16:	  Fråga	  12	  

	  

Diagram	  17:	  Fråga	  13	  

	  

Diagram	  18:	  Fråga	  14	  

	  

	  

	  

	  

12%	  

32%	  

29%	  

27%	  

Jag	  anser	  a@	  det	  är	  trendigt	  a@	  
klimatkompensera	  

Inte	  alls	  

Lite	  trendigt	  

Trendigt	  

Ingen	  uppfagning	  

53%	  
47%	  

0%	  0%	  

A@	  klimatkompensera	  kostar	  ca	  10	  kr	  för	  
en	  hotellna@.	  Vad	  anser	  du	  om	  priset?	  

Billigt	  

Rimligt	  

Dyrt	  

Mycket	  dyrt	  

25%	  

22%	  30%	  

15%	  

8%	  

Priset	  är	  avgörande	  för	  om	  jag	  
klimatkompenserar	  

1	  Inte	  alls	  

2	  

3	  

4	  

5	  Stämmer	  helt	  
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Diagram	  19:	  Fråga	  15	  

	  

Diagram	  20:	  Fråga	  16	  

	  

Diagram	  21:	  Fråga	  17	  

	  

	  

	  

	  

2%	   13%	  

29%	  
33%	  

23%	  

Jag	  litar	  på	  a@	  investerade	  pengar	  i	  
klimatkompensa=on	  går	  =ll	  avse@	  syIe	  

1	  Inte	  alls	  

2	  

3	  

4	  

5	  Stämmer	  helt	  

33%	  

3%	  
8%	  

56%	  

När	  anser	  du	  a@	  klimatkompensa=on	  ska	  
erbjudas	  och	  köpas?	  

Vid	  bokning/	  på	  
hemsidan	  
Vid	  incheckning	  

Vid	  utcheckning	  

Samtliga	  alternaev	  

3%	   11%	  

41%	  
31%	  

14%	  

Jag	  vill	  lära	  mig	  mer	  om	  
klimatkompensa=on	  

1	  Inte	  alls	  

2	  

3	  

4	  

5	  Stämmer	  helt	  
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Diagram	  22:	  Fråga	  18	  

	  

Diagram	  23:	  Fråga	  19	  

	  

Diagram	  24:	  Fråga	  20A	  

	  

61%	  17%	  

16%	  

4%	   2%	  

Jag	  uppfa@ar	  a@	  mina	  nära	  vänner	  och	  familj	  
förväntar	  sig	  a@	  jag	  klimatkompenserar	  

1	  Inte	  alls	  

2	  

3	  

4	  

5	  Stämmer	  helt	  

4%	   6%	  

12%	  

5%	  

73%	  

Väljer	  du	  personligen	  a@	  klimatkompensera	  
din	  hotellna@	  när	  det	  erbjuds?	  

Ja,	  alled	  

Oha	  

Ibland	  

Nej,	  aldrig	  

Aldrig	  erbjudits	  

3	   4	  

78	  

3	   0	  

26	  

2	  

13	  
6	  

2	  
10	  

0	  
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5	  
10	  
15	  
20	  
25	  
30	  
35	  
40	  
45	  
50	  
55	  
60	  
65	  
70	  
75	  
80	  
85	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  

Kohlberg's	  Model	  
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Diagram	  25:	  Fråga	  20B	  

	  

Korstabell	  1:	  Fråga	  6	  +	  10	  i	  procent	  

	  

Korstabell	  1:	  Fråga	  6	  +	  10	  i	  antal	  

	  

Korstabell	  2:	  Fråga	  4	  +	  7	  i	  procent	  

	  

78%	  

22%	  

Jag	  föredrar	  a@	  klimatkompensera	  
mina	  hotellnä@er	  eller	  ej	  

Ja	  

Nej	  

Korstabell Fråga	  6

Fråga	  10 Inte	  alls	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1 2 3 4 5	  Stämmer	  helt Tot

Ja 8% 18% 31% 62% 38% 33%

Kanske 38% 59% 56% 35% 38% 49%

Tveksamt 38% 21% 10% 3% 23% 15%

Nej 15% 3% 2% 0% 0% 3%

Tot 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Korstabell Fråga	  6

Fråga	  10 Inte	  alls	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1 2 3 4 5	  Stämmer	  helt Tot

Ja 1 7 15 21 5 49

Kanske 5 23 27 12 5 72

Tveksamt 5 8 5 1 3 22

Nej 2 1 1 4

Tot 13 39 48 34 13 147

Korstabell Fråga	  4

Fråga	  7 Inte	  alls	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1 2 3 4 Stämmer	  helt	  	  5 Grand	  Total

1 0% 0% 2% 0% 3% 1%

2 0% 8% 0% 2% 3% 2%

3 100% 67% 29% 16% 10% 25%

4 0% 25% 56% 56% 17% 44%

5 0% 0% 13% 26% 67% 27%

Grand	  Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%



X	  
	  	  

	  

Korstabell	  2:	  Fråga	  4	  +	  7	  i	  antal	  

	  

Korstabell	  3:	  Fråga	  6	  +	  15	  i	  procent	  

	  

Korstabell	  3:	  Fråga	  6	  +	  15	  i	  antal	  

	  

Korstabell	  4:	  Fråga	  6	  +	  7	  i	  procent	  

	  

Korstabell Fråga	  4

Fråga	  7 Inte	  alls	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1 2 3 4 Stämmer	  helt	  	  5 Tot

1	  Negativ 1 1 2

2 1 1 1 3

3	  Positiv 3 8 15 8 3 37

4 3 29 28 5 65

5	  Ingen	  åsikt 7 13 20 40

Tot 3 12 52 50 30 147

Korstabell Fråga	  6

Fråga	  15 Inte	  alls	  1 2 3 4 Stämmer	  helt	  5 Tot

1	  Inte	  alls 15% 3% 0% 0% 0% 2%

2 8% 10% 15% 9% 31% 13%

3 54% 31% 29% 24% 15% 29%

4 23% 36% 33% 38% 15% 33%

5	  Stämmer	  helt 0% 21% 23% 29% 38% 23%

Tot 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Korstabell Fråga	  6

Fråga	  15 Inte	  alls	  1 2 3 4 Stämmer	  helt	  5 Tot

1	  Inte	  alls 2 1 3

2 1 4 7 3 4 19

3 7 12 14 8 2 43

4 3 14 16 13 2 48

5	  Stämmer	  helt 8 11 10 5 34

Tot 13 39 48 34 13 147

Korstabell Fråga	  6

Fråga	  7 Inte	  alls	  1 2 3 4 Stämmer	  helt	  5 Tot

1	  Negativ 0% 3% 0% 0% 8% 1%

2 0% 3% 4% 0% 0% 2%

3	  Ingen	  uppfattning 92% 31% 21% 6% 8% 25%

4 8% 54% 50% 50% 15% 44%

5	  Positiv 0% 10% 25% 44% 69% 27%

Tot 100% 100% 100% 100% 100% 100%



XI	  
	  

	  

Korstabell	  4:	  Fråga	  6	  +	  7	  i	  antal	  

	  

Korstabell	  5:	  Fråga	  20	  +	  kön	  i	  procent	  

	  

Korstabell	  5:	  Fråga	  20	  +	  kön	  i	  antal	  

Korstabell Fråga	  6

Fråga	  7 Inte	  alls	  1 2 3 4 Stämmer	  helt	  5 Tot

1	  Negativ 1 1 2

2 1 2 3

3	  Ingen	  uppfattning 12 12 10 2 1 37

4 1 21 24 17 2 65

5	  Positiv 4 12 15 9 40

Tot 13 39 48 34 13 147

Korstabell Kön

Kohlbergs	  model Man Kvinna Tot

1 1% 3% 2%

2 4% 1% 3%

3 48% 58% 53%

4 3% 1% 2%

6 10% 26% 18%

7 3% 0% 1%

8 15% 3% 9%

9 4% 4% 4%

10 3% 0% 1%

11 10% 4% 7%

Tot 100% 100% 100%
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Korstabell	  6:	  Fråga	  20	  +	  1	  i	  procent	  

	  

Korstabell	  6:	  Fråga	  20	  +	  1	  i	  antal	  

	  

Korstabell Kön

Kohlbergs	  model Man Kvinna Tot

1 1 2 3

2 3 1 4

3 35 43 78

4 2 1 3

6 7 19 26

7 2 2

8 11 2 13

9 3 3 6

10 2 2

11 7 3 10

Tot 73 74 147

Korstabell Fråga	  1

Kohlbergs	  model Privat Arbete Tot

1 0% 3% 2%

2 7% 0% 3%

3 39% 62% 53%

4 5% 0% 2%

6 20% 16% 18%

7 4% 0% 1%

8 16% 4% 9%

9 4% 4% 4%

10 4% 0% 1%

11 2% 10% 7%

Tot 100% 100% 100%

Korstabell Fråga	  1

Kohlbergs	  model Privat Arbete Tot

1 3 3

2 4 4

3 22 56 78

4 3 3

6 11 15 26

7 2 2

8 9 4 13

9 2 4 6

10 2 2

11 1 9 10

Tot 56 91 147
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Korstabell	  7:	  Fråga	  20	  +	  Ålder	  i	  procent	  

	  

Korstabell	  7:	  Fråga	  20	  +	  ålder	  i	  antal	  

	  

Korstabell	  8:	  Fråga	  10	  +	  13	  i	  procent	  

	  

Korstabell	  8:	  Fråga	  10	  +	  13	  i	  antal	  

	  

Korstabell Ålder

Kohlbergs	  model -‐35 36-‐49 50+ Tot

1 0% 6% 0% 2%

2 0% 2% 6% 3%

3 55% 51% 53% 53%

4 6% 0% 0% 2%

6 16% 19% 18% 18%

7 0% 0% 4% 1%

8 12% 4% 10% 9%

9 6% 2% 4% 4%

10 2% 0% 2% 1%

11 4% 15% 2% 7%

Tot 100% 100% 100% 100%

Korstabell Ålder

Kohlbergs	  model -‐35 36-‐49 50+ Tot

1 3 3

2 1 3 4

3 28 24 26 78

4 3 3

6 8 9 9 26

7 2 2

8 6 2 5 13

9 3 1 2 6

10 1 1 2

11 2 7 1 10

Tot 51 47 49 147

Korstabell Fråga	  10

Fråga	  13 Ja Kanske Tveksamt Nej Totalsumma

Billigt 78% 47% 23% 25% 53%

Rimligt 22% 53% 77% 75% 47%

Totalsumma 100% 100% 100% 100% 100%

Korstabell Fråga	  10

Fråga	  13 Ja Kanske Tveksamt Nej Totalsumma

Billigt 38 34 5 1 78

Rimligt 11 38 17 3 69

Totalsumma 49 72 22 4 147
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Korstabell	  9:	  Fråga	  15	  +	  20	  i	  procent	  

	  

Fråga	  15	  +	  20	  i	  antal	  

	  

Korstabell	  10:	  Kvinnliga	  privatgäster	  +	  Fråga	  20	  i	  procent	  

	  

	  

Korstabell Fråga	  15

Kohlbergs	  model Inte	  alls	  1 2 3 4 Stämmer	  helt	  5 Tot

1 0% 0% 2% 2% 3% 2%

2 0% 0% 2% 2% 6% 3%

3 67% 53% 49% 40% 76% 53%

4 0% 0% 0% 6% 0% 2%

6 0% 5% 14% 31% 12% 18%

7 0% 0% 5% 0% 0% 1%

8 33% 16% 14% 6% 0% 9%

9 0% 11% 5% 4% 0% 4%

10 0% 5% 2% 0% 0% 1%

11 0% 11% 7% 8% 3% 7%

Tot 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Korstabell Fråga	  15

Kohlbergs	  model Inte	  alls	  1 2 3 4 Stämmer	  helt	  5 Tot

1 1 1 1 3

2 1 1 2 4

3 2 10 21 19 26 78

4 3 3

6 1 6 15 4 26

7 2 2

8 1 3 6 3 13

9 2 2 2 6

10 1 1 2

11 2 3 4 1 10

Tot 3 19 43 48 34 147

Korstabell Ålder

Kohlbergs	  model -‐35 36-‐49 50+	   Tot

2 0% 0% 17% 4%

3 62% 50% 33% 52%

4 8% 0% 0% 4%

6 31% 50% 17% 32%

8 0% 0% 17% 4%

9 0% 0% 17% 4%

Tot 100% 100% 100% 100%



XV	  
	  

Korstabell	  10:	  Kvinnliga	  privatgäster	  +	  Fråga	  20	  i	  antal	  

	  

Korstabell	  11:	  Kvinnliga	  affärsgäster	  +	  Fråga	  20	  i	  procent	  

	  

Korstabell	  11:	  Kvinnliga	  affärsgäster	  +	  Fråga	  20	  i	  antal	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Korstabell Ålder

Kohlbergs	  model -‐35 36-‐49 50+	   Tot

2 1 1

3 8 3 2 13

4 1 1

6 4 3 1 8

8 1 1

9 1 1

Tot 13 6 6 25

Korstabell Ålder

Kohlbergs	  model -‐35 36-‐49 50+ Tot

1 0% 11% 0% 4%

3 62% 63% 59% 61%

6 23% 21% 24% 22%

8 0% 0% 6% 2%

9 0% 5% 6% 4%

11 15% 0% 6% 6%

Tot 100% 100% 100% 100%

Korstabell Ålder

Kohlbergs	  model -‐35 36-‐49 50+ Tot

1 2 2

3 8 12 10 30

6 3 4 4 11

8 1 1

9 1 1 2

11 2 1 3

Tot 13 19 17 49



XVI	  
	  

Bilaga	  2.	  Enkät	  
Denna	  enkät	  är	  sammanställd	  med	  syftet	  att	  kartlägga	  hotellgästers;	  intresse,	  attityd	  samt	  kunskap	  gentemot	  
klimatkompensation	  inom	  hotellsektorn.	  Resultaten	  från	  enkäten	  kommer	  att	  sammanställas	  i	  en	  
kandidatuppsats	  vid	  Umeå	  universitet.	  Alla	  respondenter	  kommer	  att	  förbli	  anonyma	  och	  du	  kan	  när	  som	  helst	  
dra	  dig	  ur	  undersökningen.	  Vänligen	  fyll	  endast	  i	  ett	  svarsalternativ	  per	  fråga.	  	  
Tack	  för	  din	  medverkan,	  Kajsa	  Söderbäck	  &	  Rebecca	  Rosengren	  
	  
Jag	  som	  besvarar	  enkäten	  är:	  

Man	   	  Kvinna	   Ålder:	  ___	  

1. I	  vilket	  syfte	  besöker	  du	  hotellet?	  
Privat	  	  	  	  	  	  	  	   	  Arbete	  

2. Hur	  ofta	  bor	  du	  på	  hotell?	  
1-‐5	  nätter/	  år	   	   6-‐20	  nätter/	  år	   	   21-‐40	  nätter/	  år	   40+	  nätter/år	  

3. Vad	  är	  vanligtvis	  viktigast	  för	  dig	  när	  du	  väljer	  hotell?	  
A. Som	  privatgäst:	  

Hotellkedja	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  Prisvärt	  	  	   	  Miljöarbetet	   	  	  	  	  	  	  	  	  Rekommendationer	  

B. Som	  affärsgäst:	  
Hotellkedja	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  Prisvärt	   	  Miljöarbetet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rekommendationer	   	  Företaget	  väljer	  åt	  mig	  

	  
4. Jag	  är	  intresserad	  av	  miljöfrågor	  

1	  Inte	  alls	   2	   3	   4	   5	  Stämmer	  helt	  

5. Jag	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  jag	  som	  konsument	  värnar	  om	  miljön	  
1	  Inte	  alls	   2	   3	   4	   5	  Stämmer	  helt	  

6. Jag	  har	  kunskap	  kring	  klimatkompensation	  och	  vad	  det	  innebär	  
1	  Inte	  alls	   2	   3	   4	   5	  Stämmer	  helt	  

7. Vad	  är	  din	  uppfattning	  om	  klimatkompensation?	  	  
1	  Negativ	   2	   3	  Ingen	  åsikt	   	   4	   5	  Positiv	  

8. Har	  du	  investerat	  i	  klimatkompensation	  tidigare?	  	  
Ja	   Nej	  (Gå	  vidare	  till	  fråga	  9)	  

Om	  Ja-‐	  Jag	  blev	  väl	  informerad	  om	  klimatprojektet	  jag	  investerade	  i	  

1	  Inte	  alls	   2	   3	   4	   5	  Stämmer	  helt	  

9. Visste	  du	  att	  det	  är	  möjligt	  att	  klimatkompensera	  hotellnätter	  på	  vissa	  hotell?	  	  
Ja	   	   Nej	  

10. Skulle	  du	  föredra	  att	  bo	  på	  ett	  hotell	  som	  erbjuder	  klimatkompensation	  framför	  ett	  hotell	  som	  inte	  erbjuder	  
det?	  	  

Ja	   	   Kanske	   	   Tveksamt	   	   Nej	  
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11. Klimatkompenserar	  dina	  nära	  vänner	  och	  familj?	  
Nej	  	   Några	   	   Många	   	   Vet	  inte	  

12. Jag	  anser	  att	  det	  är	  ”trendigt”	  att	  klimatkompensaera	  
Inte	  alls	   Lite	  trendigt	   	   Trendigt	   	   Ingen	  uppfattning	  

13. Att	  klimatkompensera	  kostar	  ca	  10	  kr	  för	  en	  hotellnatt.	  Vad	  anser	  du	  om	  priset?	  
Billigt	   	   Rimligt	   	   Dyrt	   	   Mycket	  dyrt	  

14. Priset	  är	  avgörande	  för	  om	  jag	  klimatkompenserar	  
1	  Inte	  alls	   	   2	   	   3	   4	   5	  Stämmer	  helt	  

15. Jag	  litar	  på	  att	  investerade	  pengar	  i	  klimatkompensation	  går	  till	  avsett	  syfte	  
1	  Inte	  alls	   	   2	   	   3	   	  4	   5	  Stämmer	  helt	  

16. När	  anser	  du	  att	  klimatkompensationen	  ska	  erbjudas	  och	  köpas?	  
Vid	  bokning/	  på	  hemsidan	   Vid	  incheckning	  	   Vid	  utcheckning	  	   Samtliga	  
alternativ	  

17. Jag	  vill	  lära	  mig	  mer	  om	  klimatkompensation	  
1	  Inte	  alls	   	   2	   	   3	   4	   5	  	  Stämmer	  helt	  

18. Jag	  uppfattar	  att	  mina	  nära	  vänner	  och	  familj	  förväntar	  sig	  att	  jag	  klimatkompenserar	  
1	  Inte	  alls	   	   2	   	   3	   4	   5	  Stämmer	  helt	  

19. Väljer	  du	  personligen	  att	  klimatkompensera	  din	  hotellnatt	  när	  det	  erbjuds?	  	  
Ja,	  alltid	   	   Ofta	   	   Ibland	   Nej,	  aldrig	   Aldrig	  erbjudits	  

20. Välj	  endast	  ett	  av	  följande	  Ja-‐	  ELLER	  Nej-‐alternativ	  som	  passar	  dig	  i	  flest	  situationer:	  
JA,	  Jag	  föredrar	  att	  klimatkompensera	  mina	  hotellnätter	  för	  att:	  

	  

Jag	  kommer	  personligen	  att	  drabbas	  negativt	  om	  jag	  inte	  klimatkompenserar.	  

Inflytelserika	  ledare	  i	  samhället	  har	  uttalat	  sig	  om	  att	  vi	  bör	  värna	  om	  miljön.	  	  

Bidra	  till	  en	  bättre	  värld	  för	  alla	  människor	  och	  djur.	  

Jag	  vinner	  personligen	  på	  att	  klimatkompensera.	  	  

Det	  anses	  som	  en	  positiv	  handling	  av	  andra	  i	  mina	  umgängeskretsar.	  

Min	  konsumtion	  förstör	  för	  andra	  människor	  som	  är	  lika	  mycket	  värda	  som	  jag.	  

NEJ,	  Jag	  föredrar	  att	  inte	  klimatkompensera	  mina	  hotellnätter	  för	  att:	  

Inga	  lagar	  eller	  regler	  säger	  att	  jag	  ska	  göra	  det.	  

Jag	  uppfattar	  inte	  att	  jag	  bör	  göra	  det.	  

Jag	  väljer	  andra	  alternativ	  som	  värnar	  om	  allt	  liv	  på	  vår	  planet	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  	  

Jag	  får	  personligen	  inte	  ut	  tillräckligt	  mycket	  av	  att	  klimatkompensera.	  

Jag	  väljer	  andra	  alternativ	  som	  värnar	  om	  miljön	  på	  bättre	  sätt	  än	  klimatkompensation.	  

I	  mina	  umgängeskretsar	  (nära	  vänner	  och	  familj)	  anses	  det	  onödigt	  eller	  negativt.	  


