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Förord 
 
Det första färdigställda utskicket av uppsatsen gjordes VT 2010. Större delen av uppsatsens 
innehåll är hämtat från denna period. Detta utskick behövde kompletteras på flera punkter. 
Kompletteringen skedde först senare när vi hade kommit hem efter en lång tid utomlands. Då 
fann vi nytt perspektiv och nya infallsvinklar som ledde uppsatsen i annan riktning. Det 
slutgiltiga resultatet blev klart i maj 2013.     



 

Sammanfattning 
 
Uppsatsen ämnar undersöka om Ving, Apollo och Fritidsresor tar ett ansvar för att uppnå 
hållbar turism. Detta undersöks bland annat genom arrangörernas hemsidor samt att turistens 
perspektiv belyses i en enkätundersökning.  
 
Hållbar turism kopplas ofta samman med hållbar utveckling, Ving, Apollo och Fritidsresor 
definierar detta som miljö och socialt ansvar. I stora drag handlar det om att ta hänsyn till 
dagens behov utan att riskera framtiden för kommande generationer. Ur ett turismperspektiv 
innebär detta att aktörerna på resemålet måste ta hänsyn till både lokalbefolkningen och 
turisterna. För att en destination ska ses som hållbar måste miljömässiga, sociala samt 
ekonomiska faktorer finnas i åtanke. 
 
Researrangörer bistår turisterna med olika typer av arrangemang som faller under 
turismprodukten; transport, boende och aktiviteter. År 2008 reste två miljoner svenskar med 
charter vilket innebär stor påfrestning på det resmål där turister vistas. Då researrangörerna 
står för de aktiviteter som turisten efterfrågar har de ett ansvar gentemot resemålet att arbeta 
för en hållbar turism. Turisten i sin tur har ett ansvar att tänka hållbart även om denne 
befinner sig på semester, till exempel att välja miljöcertifierade hotell, att respektera 
lokalbefolkningen samt att äta på lokala restauranger.  
 
Analysen och resultatet av studien visar att det finns en okunskap bland turister om begreppet 
hållbar turism. I och med denna okunskap är inte turisten medveten om att han/hon ska välja 
hållbara alternativ. En av anledningarna till okunskapen kan vara den bristfälliga samt den 
svårhittade informationen hos researrangörerna kring ämnet. Researrangörerna hävdar att de 
arbetar för miljö och socialt ansvar, dock är det klart att den miljömässiga faktorn står i fokus. 
Socialt ansvar får liten plats och den ekonomiska delen nämns ytterst lite. Därmed ifrågasätts 
arrangörernas arbete för en hållbar turism.   
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1. Inledning 
Att resa för nöje har länge varit en del av den västerländska livsstilen. Resandet medför 
glädje, kulturella upplevelser samt rekreation för resenärer. Dagens tekniska utveckling gör 
det möjligt för människor att nå världens alla hörn, resor på land, vatten samt att resa i rymden 
har kommit som alternativ. Resemålet som många drömmer om är en orörd plats långt bort 
från vardagens stress, men vad många turister inte är medvetna om är den negativa påverkan 
som charterturismen för med sig på resemålet.  
 
År 1950 reste 25 miljoner turister från ett land till ett annat och redan femton år senare var 
antalet internationella turistankomster 113 miljoner. Denna ökning skedde tack vare den 
tekniska utveckling som gav människan möjligheten att resa vart i världen hon ville 
(Dielemans, 2008). Bara idag reser det över två miljoner svenskar per år på en charterresa, 
(Fakta om svensk turism och turistnäring, 2008) och redan om 10 år beräknas turismen att 
fördubblas (Budeanu, 2007).    
 
Charterturism involverar researrangörer som erbjuder ett resepaket med åtminstone transport 
och boende, målgruppen är främst människor från medelklassen från i-länderna med ett behov 
och önskan om att åka på rekreationssemester. Utformningen av charterturism på 
destinationer sker ofta på stora områden, byggda för att ta emot ett stort antal turister 
(Budeanu, 2007). Charterturismen genererar mängder med arbetstillfällen och ökade intäkter 
för destinationer. Dock har charterturism även en negativ sida då den för med sig exploatering 
och förstörelse på resemålet och dess lokalbefolkning (Budeanu, 2007).  

1.1 Problemdiskussion 

Drygt två miljoner svenska turister reste 2008 med charterflyg till utlandet 
(www.publikationer.tillvaxtverket.se pdf1). Detta innebär att ett stort antal svenska 
charterresenärer lämnar ett avtryck i form av miljömässig, ekonomisk eller social påverkan, 
när de vistats på ett resmål. Dock är det ofta den miljömässiga faktorn som hamnar i fokus när 
det kritiseras om de negativa konsekvenser som turismen för med sig på ett resmål 
(www.svd.se1). Behovet av en hållbar praxis inom turismen är nödvändig  
(Swarbrooke, 1999).  
 
Alltfler aktörer i det turistiska nätverket bör bli mer delaktiga och framförallt låta turisterna, 
som använder aktörernas tjänster, få uppleva att aktörerna arbetar för en hållbar turism 
(Budeanu, 2007). Dessutom är det viktigt att turisten är medveten om det avtryck som lämnas 
på resmålet och att han/hon tar ansvar för detta (www.schystresande.se2). Detta höga antal av 
charterturister gör att researrangörerna har ett ansvar för dessa turister som köper deras resor 
att påverkan på resmålet inte överstiger bärkraften. Dessutom måste researrangörerna förstå 
vikten av hållbar turism och att arbeta efter denna strategi (Budeanu, 2007). Enligt 
Swarbrooke (1999) är hållbar turism ett begrepp som är svårdefinierat och ger utrymme för 
flera olika tolkningar vilket gör det svårt att finna riktlinjer för hur det ska uppnås. Denna 
problematik uppmärkasammas i rapporten En exkluderande resa (2008) där det konstateras att 
researrangörerna inte tar sitt fulla ansvar i arbetet kring hållbar turism.  
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1.2 Uppsatssyfte och frågeställningar  
 
Syftet med arbetet är att undersöka om uppsatsens utvalda researrangörer samt turisten tar 
ett ansvar att uppnå hållbar turism. 

 
 Hur tydligt kommer det fram på researrangörernas hemsidor hur de arbetar för en 

hållbar turism? 
 
 Märker turisten av researrangörernas arbete av hållbar turism? 

 

1.3 Avgränsningar  

I syfte att få fram information om de valda researrangörerna sker en koncentration till 
arrangörernas hemsidor. En annan avgränsning är att hålla studien koncentrerad till svenska 
charterresor, dels för att researrangörerna till största del fokuserar på charter och dels för att 
det är ett stort antal som reser med charter varje år. Detta gör att både turisterna och 
researrangörerna har en stor inverkan över den hållbara turismen på resmålet. Resandet kan 
delas upp i olika nivåer, dock kommer endast resmålet samt bokning och informationssökning 
på hemsidan att behandlas. Alltså kommer till exempel flygresan inte att tas upp. Hållbar 
utveckling delas ofta upp i tre element; miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer, dessa 
tre faktorer är de som kommer att tas upp i denna studie. 

1.4 Kritik i arbetssätt 

Det sker endast en koncentration kring hemsidorna vilket gör att andra aspekter, till exempel 
intervjuer inte tas med i studien. Det utförs ingen fältundersökning på ett resmål som någon 
av arrangörerna anordnar. Denna infallsvinkel beskrivs genom rapporter, Internet och 
litteratur samt enkätundersökningen. En kritik kan riktas mot antalet respondenter i 
enkätundersökningen, som vidare beskrivs i metoddelen, då det var 34 personer som svarade. 
I denna enkätundersökning gavs en kort sammanfattning av hållbar turismutveckling innan 
frågorna följde. Detta skulle kunna anses styra personernas svar till skillnad från om de inte 
hade fått tagit del av denna sammanfattning. Ett exempel kan vara att respondenterna svarar 
som att de vet något om hållbar turismutveckling även om begreppet är nytt för dem. Dock 
visade sig ändå att denna sammanfattning var nödvändig då ett bortfall skedde på grund av att 
personen inte förstod enkätfrågorna.    

1.5 Uppsatsdisposition  

I det första avsnittet gavs en inledning till turism och dess inverkan på resemålet där den 
utövas. Detta mynnar ut i problemdiskussionen som tar upp svårigheten kring hållbar turism 
vilket vidare leder in på uppsatsens syfte och frågeställningar. Detta avsnitt behandlar också 
uppsatsens avgränsningar och kritik till uppsatsens arbetssätt. I avsnitt två redogörs 
metoddelen. Här förklaras det bland annat metodval där en kvalitativ enkätundersökning 
utfördes samt en undersökning kring Ving, Apollo och Fritidsresors hemsidor. I avsnitt tre, 
teoridelen, förklaras termen hållbar turism samt de faktorer som faller under detta begrepp. 
Dessutom följer en teori om researrangörernas samt turistens ansvar gällande ämnet. Den sista 
teorin berör begreppet greenwashing. I Avsnitt fyra, undersöks uppsatsens tre frågeställningar, 
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bland annat granskas researrangörernas hemsidor och det sker en sammanställning av 
enkätundersökningen. Analysen behandlas i avsnitt fem där teorin binds samman med 
empirin. Avslutningsvis i avsnitt sex kommer resultatet fram från hela uppsatsen där syfte och 
frågeställningar besvaras. I denna del ges det även plats åt uppsatsskribenternas egna tankar.  

2. Metod 
Datainsamling till uppsatsen har skett via Internet och litteratur. För att uppfylla uppsatsens 
syfte utfördes en innehållsanalys av researrangörernas hemsidor. Innehållsanalys används för 
att förklara bland annat texter och observationer. Det har även tillämpats en kvalitativ 
enkätundersökning för att styrka de egna observationerna av hemsidorna (se bilaga 1). Tanken 
är att uppsatsen ska kunna bidra med ny kunskap om de områden som uppsatsen behandlar. 
Uppsatsens syfte är inte att komma med en lösning på ett problem utan fastställa hur 
problemet ser ut i verkligheten. 
 
Enligt Sjöberg (1999) är det att föredra att börja med forskningsprocessen innan metoddelen 
påbörjas, vilket också gjordes i denna studie. I en kvantitativ undersökning är det forskaren 
som leder intervjun där det är hans eller hennes intresse som står i fokus för frågorna. 
Forskaren är inte intresserad av intervjupersonerna, ofta träffas de inte alls, som i fallet vid 
enkätundersökningar till exempel (Bryman, 2002). I grunden är denna enkätundersökning 
kvalitativ, då de flesta frågorna inte har några fasta svarsalternativ. Det finns även inslag av 
kvantitativ karaktär då syftet inte var att undersöka beteende, reaktioner och handlingsmönster 
som ofta sker vid en kvalitativ undersökning (Ericson och Fogelberg, 2008). Tanken är att 
bland annat se mätbara mönster från enkätsvaren utifrån de förutsättningar som finns. 
Enkätundersökningens syfte är att ge en inblick i ett relativt outforskat område. 
 
För att göra uppsatsen mer läsvänlig och därmed undvika att skriva ut hela Internetlänkar 
kommer Internetkällorna att numreras för att sedan gå att hitta i uppsatsens 
litteraturförteckning.    

2.1 Urval  

De tre researrangörerna, Apollo, Ving och Fritidsresor valdes att undersökas då de är störst i 
Sverige och därmed antog uppsatsskribenterna att researrangörerna arbetar mot en hållbar 
turism. Samtliga har välutvecklade hemsidor där det mesta av informationen finns tillgänglig. 
Ving skriver till exempel att deras hemsida växer snabbast i marknadsföringssynpunkt då allt 
fler söker sina resor via hemsidan (www.ving.se 3). Som ett första moment togs initiativ till 
att kontakta researrangörerna via mail, dock hänvisades uppsatsskribenterna flertalet gånger 
till researrangörernas hemsidor för sökande av information. Dessa två faktorer bidrog till att 
delar av studien endast koncentrerade sig till hemsidorna. Det efterfrågades av respondenterna 
till den kommande enkätunderökningen att de hade bokat sin resa via Internet då detta ansågs 
mer relevant i förhållande till uppsatsens empiri 
 
För att enkätundersökningen ska anses som generaliserbar med en hög reliabilitet skulle det 
krävas att urvalsmetoden är representativ för hela populationen. Reliabiliteten innebär 
undersökningens tillförlitlighet och huruvida om resultatet från undersökningen blir 
densamma om undersökningen görs på nytt (Bryman, 2002). Denna undersökning har relativt 
låg reliabilitet då det skulle vara svårt att göra om samma undersökning igen samt att få 
samma svar då urvalet i undersökningen är förhållandevis litet jämförelse med hela 
populationen.  
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Populationen är den grupp som undersökningen avser, vilken kan vara personer, händelser, 
handlingar, institutioner eller tankesätt (Esaiasson et al, 2007). I undersökningens fall är 
populationen den grupp med människor som någon gång har rest med någon av de tre 
researrangörerna vilka ingår i undersökningen. Respondenter söktes fram via tre utvalda 
reseforum på Internet; reseforum.se, reseguiden.se och travelpix.se. Dock var det endast 
personer från de två förstnämnda som svarade på enkätundersökningen. Anledningen till valet 
av Internetforum var sökandet efter personer med reseerfarenhet. Just dessa forum valdes 
därför att medlemmarnas aktivitet ansågs vara hög. Dessutom ansågs chansen vara större att 
finna personer som rest fler än en gång med någon av de utvalda researrangörerna på dessa 
forum. Kontakten med respondenterna skedde via mail då de inte befann sig i en stressad 
miljö som t ex på en flygplats och kunde själva välja svarstillfälle. En direktkonfrontation kan 
innebära att personen i fråga känner sig utsatt och inte svarar med eftertanke (Bryman, 2002).   
Uppsatsskribenterna tror att turisten blir mer uppmärksam om begreppet hållbar 
turismutveckling för varje resetillfälle med förutsättning att denne vet vad begreppet 
innefattar.  
 
Efter att ha fastsällt undersökningens population följer urvalsmetoden där ett strategiskt urval 
tillämpades (Esaiasson et al, 2007). Strategiska urval kräver mindre resurser och tidsaspekten 
är inte så omfattande. Att välja strategiskt innebär att svaren ofta blir mer innehållsrika då 
respondenterna väljs ut på egen hand. Dock är chansen att svaren blir mindre allmängiltiga på 
grund av att respondenterna inte är slumpmässigt utvalda (Esaiasson et al, 2007). För att hitta 
respondenter till undersökningen lades en förfrågan ut på de utvalda forumen om att svara på 
en enkätundersökning där intresserade personer kunde visa sitt intresse. I nästa steg 
kontaktades de personer via mail som var intresserade av att svara på frågor där samma 
enkätfrågor skickades ut till samtliga respondenter. Efter att svaren hade mottagits och lästs 
igenom skickades ytterligare några följdfrågor ut och därefter sammanställdes svaren. 
Intresset att svara på enkätundersökningen var större till en början, dock var det endast sju 
personer av 17 som svarade i slutändan vilket motsvarar tio bortfall. Av dessa tio svarade en 
person att okunskapen i ämnet var för stor för att kunna svara på frågorna. Vid ett senare 
tillfälle utfördes ännu en enkätundersökning för att styrka tidigare material. Dock valdes 
endast reseguiden.se som kontaktforum då responsen vid det föregående tillfället var som 
störst därifrån. Denna gång tillfrågades 43 respondenter varav 27 personer lämnade 
fullständiga svar. Ett bortfall skedde då på 16 tillfrågade personer. Tillvägagångsättet var 
detsamma som användes tidigare, både i val av respondenter samt utförandet av 
undersökningen. Dock skilde sig undersökningarna från varandra på en punkt.  I den första 
omgången skickades förfrågningar ut men det gjordes inga uppföljningar på de personer som 
valde att inte svara. Denna gång skickades påminnelser ut efter fem dagar om personen i fråga 
inte hade svarat. Ytterliggare en påminnelse skedde efter tre dagar. Målet denna gång vara att 
få in fullständiga svar från cirka 60 procent av de tillfrågade. Anledningen till den markanta 
ökningen av svarspersoner tror uppsatsskribenterna beror på den ihärdiga metod som 
användes som beskrivs ovan. Den totala andelen tillfrågade från båda undersökningarna blev 
60 personer sammanlagt. Av dessa lämnade 34 respondenter fullständiga svar. Bortfallet blev 
därmed 26 stycken.  

2.2 Undersökningsmetod  

Undersökningsmetoden som valdes var en respondentundersökning där studieobjekten var 
svarspersonerna där deras egna tankar var i fokus. Syftet med enkätundersökningen var att 
kunna urskilja mönster från svaren samt att se vad som skiljer svaren åt. Därför ställdes 
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samma frågor till samtliga respondenter. Det finns två varianter av respondentundersökningar 
varav frågeundersökning var den metod som valdes för denna studie. I en sådan undersökning 
är frågorna sedan innan strukturerade med tillhörande fasta svarsalternativ. I denna 
undersökning var några av frågealternativen strukturerade enligt en frågeundersökning men 
det fanns även öppna frågor där respondenterna kunde svara fritt (Esaiasson et al, 2007). 
Strukturen av enkätundersökningen började med en beskrivning av uppsatsens syfte och 
frågeställningar för att läsaren skulle förstå vad uppsatsen berörde. Därefter följde en kort 
sammanfattning av hållbar turismutveckling för att svarspersonen bättre skulle kunna förstå 
innehållet i frågorna. Tanken med enkätundersökningen var att ta reda på om 
researrangörernas arbete för en hållbar turism är synligt för turisten på resemålet samt vid 
bokningen av ett hotell. Dessutom behandlade enkätundersökning frågor om respondenternas 
förkunskaper om hållbar turismutveckling och hur viktigt de anser detta vara vid valet av en 
resa. 
 
Undersökandet av Vings, Apollos och Fritidsresors hemsidor började med en övergripande 
bild av hur hemsidorna var utformade. Därefter söktes det efter länkar som var kopplade till 
hållbar turism. Efter att ha kommit fram till en huvudsida gällande miljö och socialt ansvar 
fanns det ytterligare länkar att undersöka. Syftet med denna undersökning var att se hur 
samtliga arrangörer arbetade för en hållbar turism samt hur tydligt det framgick på 
hemsidorna. Huvudsyftet med uppsatsen är inte att göra en jämförande studie mellan 
researrangörerna. Dock var det svårt att undvika detta då researrangörerna beskriver deras 
arbete olika och vissa delar ansågs vara viktiga att lyfta fram. Det sista som undersöktes var 
en direktobservation av researrangörernas hemsidor för att kunna se hur deras arbete för 
hållbar turismutveckling kom fram vid bokningsprocessen. Esaisson et al (2007) skriver att 
direktobservationer görs för att forskaren ska få en egen uppfattning om situationen och inte 
förlita sig på vad andra har berättat innan. Direktobservationen skulle leda till en jämförande 
studie med uppsatsskribenternas egna observationer och de svar som respondenterna gav via 
enkätundersökningen.  

3. Teoretisk referensram 

3.1 Hållbar turismutveckling 

Under 1980-talet myntades begreppet hållbar utveckling som en efterföljd av 
Brundtlandrapporten (Hall, 2008). Hållbar utveckling innebär att ta hänsyn till dagens behov 
utan att riskera framtiden för kommande generationer (Weaver och Lawton, 2006). Rapporten 
utvecklades genom att en debatt kring miljöfrågor hamnade alltmer i fokus. Detta gav upphov 
till att det togs fram riktlinjer för hur miljöfrågor skulle hanteras (Weaver och Lawton, 2006). 
År 1992 hölls en miljökonferens i Rio de Janeiro, Brasilien, där den viktigaste punkten var att 
få fram en handlingsplan för att bevara miljön. Detta resulterade i Agenda 21 där institutioner 
i ett land följer denna handlingsplan för en hållbar utveckling (Persson och Persson, 2007). 
Tankesättet utvecklades efterhand att tillämpas på andra områden, så som turism (Hall, 2008). 
Vidare berättar Weaver och Lawton (2006, s. 343) att;  
”more commonly, sustainable tourism is regarded as tourism managed in such a way that it does not exceed the 

environmental, social, cultural or economic carrying capacity”.  
 
För att inte överstiga en destinations bärförmåga måste därför dessa faktorer tas i beaktande 
(Weaver och Lawton, 2006). Bärkraften sätter gränsen för hur många turister som får vistas 
på en destination utan att orsaka negativa effekter på dess resurser, ekonomi, kultur och 
samhälle (Butcher, 2003). Turismutveckling kan ändra på bärkraften i form av bättre 
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transporter, dränering, faciliteter, både för turisten samt för lokalbefolkningen. Detta skulle 
leda till att destinationen skulle kunna ta emot fler turister. Författaren berättar vidare att 
bärkraft ofta diskuteras på de destinationer där antalet invånare är lågt och sällan i 
överbefolkade städer och utvecklade turistdestinationer. Butcher tillägger att detta hämmar 
vissa destinationer, speciellt rurala miljöer från att utvecklas där sådana miljöer inte anses 
kunna ta emot fler turister (Butcher, 2003).  
 
Hållbar turism är ett snävare begrepp än hållbar utveckling och innefattar endast de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorerna medan hållbar utveckling innefattar all 
mänsklig interaktion med jordens miljö (Hall, 2008). Dessa faktorer går ofta in i varandra, då 
till exempel ekonomin från turismintäkter som kommer in i destinationen kan förbättra 
infrastrukturen vilket leder till att även lokalbefolkningen drar fördelar av detta (Aronsson, 
2000). För att uppnå en hållbar turism på en destination är det viktigt att samtliga aktörer 
samarbetar på destinationen, det vill säga myndigheter, turismindustrin, turister och 
lokalbefolkningen. Att applicera en hållbar turism leder till att destinationen blir 
konkurrenskraftig (Aronsson, 2000). Att definiera hållbar turism menar Swarbrooke (1999) 
kan vara problematiskt. Han föreslår att det borde finnas principer för hur hållbar turism ska 
hanteras. Dock menar författaren vidare att det är svårt att tillämpa principer i praktiken då de 
säger relativt lite om hur hållbar turism ska skötas i verkligheten. Även Butcher (2003) menar 
att hållbar utveckling är ett motsägelsefullt begrepp och kan tolkas på flera sätt. 
Motsägelsefullheten tar sin form då utveckling och miljö sammanförs, vilket kan vara ett 
problem i sig snarare än en lösning på problemet. 
 
Turismindustrin, framför allt charterindustrin, är en relativt ung industri, då den har funnits i 
cirka femtio år. Dock har turismen utvecklats i så pass snabb takt att det har varit omöjligt för 
många turistföretag och destinationer att följa med i denna utveckling. Turismen beskylls ofta 
för att vara den industri som för med sig negativa effekter på en destination. Om turistaktörer 
inte arbetar aktivt för en hållbar utveckling kommer dessa problem att bli så pass stora att det 
kan skada både turismen och det lokala samhället (Harris et al, 2002). Om lokalbefolkningen 
blir integrerad i turismen kommer antagligen deras acceptans för turismen att vara större 
(Aronsson, 2000).  
 
Hållbar turism handlar till stor del om att människor har möjligheten till att ändra sin 
livssituation och sina attityder. Att förbättra människors attityder och förse dem med bättre 
information om vad de själva kan göra kan till exempel leda till att energiförbrukningen 
minskas och att de köper produkter som är återvinningsbara. Ett kollektivt engagemang leder 
till något positivt som gynnar samtliga inblandade (Aronsson, 2000). 
 
Nedan följer en modell översatt från C. Michael Hall (2000). Denna modell visar på hur de 
ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorerna ska samspela med varandra för att en 
hållbar turism ska uppnås.  
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Figur 1: Sustainable tourism values and principles (Hall, 2000, s. 14) 

3.1.1 Ekonomiska faktorer 

Turismen är rankad som en av världens största industrier som genererar både pengar och 
arbetstillfällen (Budeanu, 2007). Det är ingen fysisk produkt som kan transporteras från en 
plats till en annan utan måste konsumeras där den produceras, med andra ord den är osynlig 
för omvärlden (Wall och Mathieson, 2006). Då turisten spenderar pengar på ett resmål istället 
för på hemorten benämns detta vid förflyttad konsumtion (Blom et al, 2004). Lokalsamhället 
gynnas ekonomiskt genom direkta intäkter som kommer via turisterna då de spenderar pengar 
på bland annat boende, restauranger och nöjen. Detta i sin tur för med sig att dessa företag 
betalar skatter som går tillbaka till det lokala samhället i form av till exempel bättre 
infrastruktur, sjukvård och skolgång (Wall och Mathieson, 2006). 
 
Ett stort hinder vad gäller den ekonomiska destinationsutvecklingen är det läckage som sker 
av penningflöden från turismen. I många fall stannar inte intäkterna kvar i värdlandet utan går 
tillbaka till ursprungslandet, alltså det land som antingen turisten kommer ifrån eller det land 
som har äganderätten till exempelvis ett hotell. Inkomstläckaget kan komma i form av vinst, 
intäkter och royalty (Wall och Mathieson, 2006). En av de mest märkbara varianterna av detta 
är formen all inclusive (Dielemans, 2008). I boken definieras all inclusive som ett koncept där 
turisten redan har betalat allt innan ankomsten till resmålet, med andra ord är allt från 
måltider, aktiviteter, hotellrum till underhållning inkluderat i priset (Dielemans, 2008). På 
Fritidsresors hemsida går det att läsa om deras all inclusivekoncept och där de bland annat 
skriver att turisten inte behöver lämna hotellet utan att alla turistens behov ska kunna 
tillgodoses under ett och samma tak (www.fritidsresor.se 4). Som Dielemans (2008) skriver 
skapar arrangörer aktiviteter inom det egna hotellet för att behålla inkomsterna inom företaget 
och därmed spenderas mycket lite pengar i lokalsamhället. Inom mer kända turistdestinationer 
så som Thailand och Karibien sker ett inkomstläckage på mellan 70-80 %. Vidare säger 
Dielemans (2008) att de tre viktigaste aktörerna inom turismen är i stor utsträckning 
utlandsägda, det vill säga flygbolagen, researrangörerna samt hotellen. Det lokala samhället 
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får därför inte ta del av dessa intäkter utan de går tillbaka till moderföretaget. De negativa 
effekterna av turismen gör sig mest tydliga i de länder som nästan helt är beroende av turism 
(Budeanu, 2007).  

3.1.2 Sociala faktorer 

En för stor mängd turister till en destination kan skapa en obalans vilket kan leda till 
kriminalitet, vandalism och marginalisering av lokalbefolkningen (Budeanu, 2007).  

”Tourism may be the victim of its own success” 
(Budeanu 2007, s. 4). 

 
Lokalbefolkningen kan gynnas då turisterna besöker olika byar, då lokalbefolkningen i sin tur 
kan bli en ”tillgång” för turisterna där de kan få ta del av den lokala kulturen. Storskalig 
turism gör det svårt för lokalbefolkningen i vissa hänseenden, till exempel skapar det köer i 
livsmedelsaffärer och banker och parkeringsmöjligheterna minskar. Dessutom kan det uppstå 
konflikter mellan turister och lokalbefolkningen när de konkurrerar om naturområden. 
Turister kan medverka till att taxeringsvärdet på fastigheter höjs då det sker en ökad 
efterfrågan från turisterna. Detta kan leda till att lokalbefolkningen inte har råd att bo kvar på 
platsen och därmed går den ”äkthet” som turisten efterfrågar förlorad (Blom et al, 2004).  
Om ett resmål får för mycket turister finns det en risk att lokalbefolkningens egna traditioner 
och kultur försvinner då det sker en kommersialisering (Budeanu, 2007).    
 
Samtidigt som turisten vill vara med om något unikt förväntar sig denne samma 
bekvämligheter som hemma; menyer och skyltar på det egna språket, mat och produkter som 
turisten känner igen etc. Turistens sökande efter att lära känna ”den andre”, ”det äkta”, är 
något som researrangörer ser som en konkurrensfördel när de ska marknadsföra ett resemål 
eller utflykt. Turistens efterfrågan på andra människors kulturer och traditioner innebär att 
dessa människor tvingas leva kvar i fattigdom. Lokalbefolkningen får inte bli alltför lika 
turisterna i den mån att bland annat deras hus och kläder ser likadana ut då det som turisten 
anser är unikt försvinner. Lokalbefolkningar, i framförallt utvecklingsländer, har insett att det 
finns pengar att tjäna genom att sälja sin kultur. Dock finns det en baksida då droger, 
prostitution, alkohol och kriminalitet söker sig in bland lokalbefolkningen i de områden som 
turister vistas på. Detta är något som turisten i sin tur märker av och väljer därmed att resa till 
nya resemål i sökandet av ”det äkta” (Dielemans, 2008).  

                                                                                                                                                                                       
3.1.3 Miljömässiga faktorer 

Swarbrooke (1999) hävdar att många kopplar ihop hållbar utveckling med miljön, med andra 
ord naturen. Dock finns det många fler aspekter inom miljö att ta hänsyn till som ofta glöms 
bort, till exempel ett lands infrastruktur och jordbruk (Swarbrooke, 1999). Infrastruktur 
påverkar ett lanskap, när landsvägar, järnvägar och flygplatser byggs gör detta en inverkan på 
miljön. Denna bekvämlighet har sitt pris då det uppkommer skador på natur och miljö. Detta 
uppstår också vid etablering av turistattraktioner. Precis som skador kan uppstå kan turismen 
också leda till något positivt i form av att turister undviker skräpiga stränder och förorenat 
badvatten. Lokalbefolkningens rekreation kan gynnas samt att bättre 
kommunikationsmöjligheter kan utvecklas på platsen. Känsliga områden påverkas i större 
utsträckning av turismen än andra och storskalig turism medför den största negativa påverkan. 
Turismen ska nyttja naturen, inte utnyttja den, hela miljön måste tas hänsyn till när turism 
planeras och därmed bestäms antalet besökare utefter bärkapaciteten (Blom et al, 2004).  
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Under begreppet miljömässiga faktorer faller skyddandet av växt- och djurliv och kontroll av 
användandet och exploateringen av icke-förnyelsebara resurser. Turismen och framför allt en 
storskalig turism har en förmåga att påverka den fysiska miljön negativt i form av att stora 
naturområden får lämna plats åt turismens framfart (Hall, 2000). Överexploaterade 
turismområden, som de runt Medelhavet, drabbas i stor utsträckning av förorenat vatten och 
luft, nedskräpning, brist på resurser etc. Detta i sin tur för med sig risker för både människor, 
djur- och växtliv som finns i området. Turister har även en förmåga att använda el och vatten i 
stora mängder när de befinner sig på semester. År 2006 beräknades det att elkonsumtionen per 
hotellrum låg mellan 15-90 kWh per dag medan vattenkonsumtionen per hotellrum uppgick 
till 200-450 liter per dag (Budeanu, 2007).   

3.2 Researrangörernas ansvar 

Hållbar turism kopplas ofta samman med småskalig turism på en lokal eller regional nivå. 
Alternativa turismmodeller med fokus på att upprätthålla en balans men även att inspirera till 
hållbara turismaktiviteter är svåra att applicera på storskaliga turismföretag, såsom företag 
inom charterturism. Problemet idag är svagheterna i de aktuella koncepten och hur 
researrangörerna i praktiken ska gå tillväga för att få användning av det hållbara 
turismtankesättet (Budeanu, 2007). Tillväxtverket har ansvar för att samordna svensk turism. 
De menar att företagen själva ska ta ansvar för att utforma en hållbar turismutveckling (Blom 
et al, 2004). Dock är detta problematiskt då det inte finns något internationellt ramverk för hur 
hållbar turism ska hanteras vilket försvårar researrangörernas arbete (Goeldner & Ritchie 
2006). 
 
Charterturismen har haft positiva effekter på destinationers samhälle och ekonomi men de 
negativa effekterna av charterturism har hittills överstigit de positiva. Charterturismen anses 
idag vara den dominerande formen av turism som har en oerhörd påverkan på de 
miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer. För att kunna reducera de skadliga 
konsekvenserna som charterturismens praxis för med sig behövs det ett förnyat tankesätt och 
en förbättrad anpassning. Researrangörer är de som levererar olika typer av turismprodukter 
inom charterturismen och har därmed en viktig roll i att förenkla övergången av en hållbar 
turism inom charterturismen (Budeanu, 2007). 
 
Researrangörer ses som att de utnyttjar sin position för att kunna förhandla fram en affär till 
deras förmån i fråga om utbud och efterfrågan. Budeanu (2007) menar att det ges en bild av 
att researrangörer kontrollerar det stora antalet turister som färdas via arrangörerna och 
dirigerar turisterna så som de själva vill utan att ta hänsyn till de konsekvenser som uppstår. 
Som arrangör av hela turistprodukter har researrangörer en viss kontroll över hur de olika 
segmenten i resan är organiserade och skötta. Därmed har de en viktig roll i agerandet att 
försöka minska den negativa påverkan. Under de senaste årtiondena har researrangörer dock 
börjat möta de utmaningar som krävs för att upprätthålla en hållbar turismutveckling. Även 
fast förändringarna tar sin tid och är påfrestande så visar researrangörerna att de är i stånd 
samt villiga att ta del av de förändringar som krävs (Budeanu, 2007). 

 
I rapporten En exkluderande resa från 2008 som utfördes av Swedwatch och Fair Trade 
center granskas Ving, Apollo och Fritidsresor ur ett hållbart perspektiv på turismdestinationer. 
Rapporten ämnar att titta på arbetsvillkoren för de lokalt anställda och deras 
underleverantörer. Rapporten menar att researrangörerna är för passiva i sitt ansvar gentemot 
hållbar turism, speciellt de sociala och etiska aspekterna på resemålen. De måste ansvara för 
hela ledet, från byggandet av hotell till att sedan ansvara för allt som arrangörerna är delaktiga 
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i på destinationen. Ett exempel som rapporten tar upp är att arrangörerna inte tar något eget 
ansvar över byggandet av nya hotell utan hänvisar till de lagar som hotellen ska följa vid 
bygge. Detta gäller främst de missförhållanden som arbetarna drabbas av som bygger 
hotellen. I slutändan gör arrangörerna heller ingen kontroll över att lagarna efterföljs vid 
byggandet (Elfström et al, 2008). 
 
Författarna menar även att researrangörerna har ännu inte blivit granskade på samma sätt som 
andra industrier, t ex klädbranschen. Detta kan vara en orsak till att arrangörerna inte har 
insett allvaret och satt problemet i fokus. Att turism bidrar positivt till att skapa arbetstillfällen 
på destinationer finns det inga tvivel om. Baksidan på myntet är att lågavlönade arbeten och 
att villkoren är osäkra. Många leverantörer som är anknutna till arrangörerna använder sig av 
säsongsarbetare som saknar anställningsavtal. De får med andra ord ingen betald semester, 
ersättning vid sjukdom och graviditet samt kan bli avskedade med omedelbar verkan 
(Elfström et al, 2008).  
 
När författarna till rapporten skulle kontrollera Apollos etiska riktlinjer, som Apollo nämner 
finns på deras hemsida, fungerade inte länken. Fritidsresor skriver på sin hemsida om hållbar 
utveckling och andra projekt som de sponsrar men de nämner inget om deras eget ansvar 
gentemot deras anställda. Enligt dem ska lokala lagar kontrolleras av värdlandets rättsväsende 
(Elfström et al, 2008).  
 

3.3 Turistens ansvar 

Budeanu (2007) menar att även om researrangörerna arbetar för en hållbar turism så går ofta 
deras arbete obemärkt förbi turisten. Trots att researrangörerna försöker integrera turisten i det 
hållbara arbetet så väljer sällan turisten sådana alternativ, så som miljövänlig transport, att 
köpa miljövänliga produkter samt att uppföra sig respektfullt mot lokalbefolkningen 
(Budeanu, 2007). 
 
En turist har olika valmöjligheter före och under en resa. Det som bland annat sker under det 
första momentet är val av resmål, transport och boende. Redan här kan turisten välja att åka 
till ett resmål där turismen inte är överexploaterad, ett miljövänligt transportmedel, såsom tåg, 
eller ett hotell där de anställdas arbetsförhållanden är goda. Framme på resemålet står turisten 
inför val som kan påverka miljön och lokalsamhället både negativt eller positivt. Turistens val 
på resemålet kan röra allt från överexploatering av natur- och kulturarv och respektlöshet mot 
lokalbefolkningen. Dessutom anammar turisten andra beteenden än hemma när de är på 
semester till exempel alkoholkonsumtion och sexuella aktiviteter så som prostitution och 
sexuellt utnyttjande. Turister har en förmåga att tänja på gränser när de är på semester 
(Budeanu, 2007). I rapporten Happy Hour i Paradiset (2010) framtagen av Schyst Resande, 
hävdar författaren bland annat att en ökad turism och efterfrågan på alkohol påverkar den 
inhemska alkoholkonsumtionen i värdlandet, framför allt i länder som ligger i den tredje 
världen. Turisternas konsumtion av alkohol är något som ofta uppmuntras av researrangörerna 
genom marknadsföring och arrangemang av till exempel grisfester och barrundor 
(www.schystresande.se pdf2).   
 
Problemet idag som många turister upplever med att uppföra sig respektfullt är dilemmat 
mellan sina egna personliga kortsiktiga behov och framtidens långsiktiga behov. Många 
turister väljer därför att sätta sina egna behov främst, såsom resans syfte och ekonomiska 
möjligheter, framför ett hållbart alternativ. För att kunna skapa en motivation hos turisten att 
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välja hållbart är det viktigt att göra denne medveten om de val som finns men även att turisten 
förstår betydelsen av sin negativa och positiva påverkan på miljö och det lokala samhället 
(Budeanu, 2007).  
 
Turism har på senare år kommit att ta en moralisk ståndpunkt där denna nya moral ses som 
både bättre för destinationen där turismen utövas samt bättre för turisten själv. Numera kan 
val av destination bli mer begränsad då turisten i större utsträckning väljer en resa på grund av 
sin moral. Butcher (2003) menar att detta kastar en skugga över turismen i sig som förut har 
varit en fråga om att resa för nöjes skull. Vidare menar Butcher (2003) att den moral samt de 
koder för hur turister ska uppträda i vistelselandet hotar att förstöra äventyret med resan både 
för unga och gamla. Om resan ska bli en upplevelse för livet måste det gå att lita på individen 
vilket kan innebära att denne kan vara både ovarsam, impulsiv eller väl förberedd. Att forma 
uppförandekoder för hur turisten ska bete sig på destinationen leder endast till att denne blir 
försiktig och missar upplevelsen med tillhörande äventyr och upptäckter (Butcher, 2003). 
 
I en undersökning av Budeanu (2007) med turister från bland annat Tyskland, Holland och 
Storbritannien, fastställdes det att majoriteten av de tillfrågade ansåg det vara viktigt att veta 
att en destination, researrangör eller hotell arbetar hållbart. Till exempel svarade 18 % av de 
brittiska turisterna att de inte ville återkomma till ett hotell som inte hade ett synligt 
miljöarbete och 24 % av de holländska turisterna förklarade sin besvikelse över hotellens 
odugliga miljöarbete. Flertalet av de tillfrågade turisterna visade en önskan på att få mer 
information om de olika företagens hållbara arbete samt vad de själva kunde göra. Dock 
visade undersökningen att majoriteten av turisterna inte var villiga att betala extra för skydd 
av miljön och välmående för det lokala samhället. Enligt denna undersökning väljer endast en 
av 20 tillfrågade ett hållbart alternativ (Budeanu, 2007).  
 

3.4 Greenwashing  

Den kritik som finns mot hållbar turism är att många företag utger sig för att arbeta hållbart 
men egentligen inte följer de aspekter som faller under begreppet. Detta kan benämnas som 
“Greenwashing” där företag framställer sig själva som hållbart medvetna och ger sken av att 
de tar ansvar för sina produkter och företag ur ett miljömässigt perspektiv (Weaver och 
Lawton, 2006). 
 
Mer än någonsin efterfrågar konsumenter gröna produkter. Denna ökning har företag och 
marknader uppmärksammat och försöker därmed möta denna efterfrågan. En positiv trend 
med greenwashing är att det kan leda till att fler företag blir medvetna om begreppet och 
därmed kan de motverka att detta uppstår. Greenwashing kan leda till att konsumenten tappar 
förtroende för ett företag. Detta kan i sin tur leda till ett minskat förtroende för företag i 
allmänhet som försöker sälja miljövänliga produkter. Utvecklingen av gröna produkter kan 
hämmas i en konkurrenskraftig marknad där andra icke gröna produkter vinner 
marknadsfördelar. Likaså kan hållbar utveckling hindras på detta sätt. Ett företag som säljer 
papper kan till exempel påstå att deras produkter är gröna även om det bara är en del av 
sanningen. De tar inte hänsyn till andra faktorer så som energi- och vattenförbrukning samt 
luftföroreningar. Konsumenten har en stor påverkan vad gäller greenwashing och om 
konsumenten blundar för detta kommer greenwashing att fortlöpa 
(www.sinsofgreenwashing.org 5). 
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4. Empiri    

4.1 Certifieringar och organisationer 

Nedan följer de olika märkningarna för miljö och socialt ansvar som researrangörerna 
använder sig av. 
 
EU-Ecolabel 
EU-Ecolabel, eller EU-blomman som den även kallas (www.ec.europa.eu 6), är den 
strängaste certifieringen som finns i dag för hotell vad gäller miljöansvar. EU-Ecolabel är den 
gemensamma miljömärkningen som finns för Europa. Syftet med certifieringen är att främja 
produkter så att de har liten belastning på miljön under hela livscykeln. Tanken är också att 
göra konsumenterna medvetna om produkten (www.ving.se 7). 
 
Travelife  
Travellife är ett kontrollsystem för miljöfrågor och socialt ansvar. Till skillnad från EU-
Ecolabel är Travellife inte en certifieringsprocess. Travellife ger istället riktlinjer som hotellen 
självständigt kan arbeta med för att kontinuerligt sätta upp mål och mäta sina egna resultat 
(www.fritidsresor.se 8).    
 
Syftet med organisationen är att sträva efter en hållbar turismutveckling världen över när det 
kommer till sociala och miljömässiga frågor. För att bli tilldelad Travelifes märkning måste 
tre steg genomgås. Det första steget innebär att hotellen gör en självutvärdering via Travelifes 
hemsida för att se hur pass väl de uppfyller de etiska och miljömässiga krav som Travelife 
sätter upp. I det andra steget kontrolleras hotellet av utbildad personal för att sedan checkas av 
mot en kravlista för att se om underleverantörerna arbetar för att skydda barn, förbättra 
arbetsvillkor samt att se om de lever upp till de miljökrav som ställs. På detta sätt kan hotellet 
upptäcka problem i tid med leverantören, destinationen, anställda och kunden för att 
förebygga konflikter och att hitta lösningar. I det tredje steget tilldelas hotellet en märkning 
för sin prestation beroende på vilken grad hotellet har uppnått. Dessa märkningar är; brons, 
silver och guld. Guld innefattar ett aktivt arbete utefter en miljöpolicy, rättvisa arbetsvillkor 
för de anställda samt att gynna det samhälle där verksamheten finns. Detta till exempel genom 
att anställa lokalbefolkningen, göra lokala inköp, hjälpa lokala verksamheter samt att 
marknadsföra lokala tjänster och varor (www.apollo.se 9). 
 
ECPAT 
ECPAT står för End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking in Children for 
Sexual Purposes. Det är en organisation som arbetar för barnens rättigheter när det kommer 
till barnsexturism, barnpornografi och barnsexhandel. De största researrangörerna i Sverige är 
medlemmar i ECPAT Sverige. Researrangörerna har skrivit under en uppförandekod som 
behandlar företagets ansvar att utbilda personal inom området, att ställa krav på sina 
samarbetspartners samt att anmäla misstänkt barnsexhandel på resmålet  
(www.ecpat.se 12). 
 
SOS Barnbyar 
SOS Barnbyar är världens största organisation som fokuserar på att hjälpa föräldralösa och 
övergivna barn. Organisationen förser barnen med ett hem, en familj och en utbildning. 
Tanken är att hålla barnen borta från gatan då de till exempel tigger (www.sos-barnbyar.se 
13). 
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4.2 Researrangörer 

Researrangörer bistår turisterna med olika typer av arrangemang som faller under 
turismprodukten; transport, boende och aktiviteter. Researrangörerna samarbetar med och är 
beroende av en mängd intressenter i sin omgivning; flygbolag, lokala hotell och andra företag 
som bistår med tjänster under resans gång, samt återförsäljare som ser till att resan blir såld 
till konsumenten. Researrangörer bokar upp stor kapacitet hos sina intressenter i utbyte mot 
att de regelbundet förser dessa företag med ett ansenligt antal turister (Laws, 1997).    

4.3 Ving 

Ving är Sveriges största researrangör och de har över 500 olika resmål att erbjuda sina 
kunder. De anordnar charterresor, all inclusive, paketresor och säljer enskilda flygbiljetter. 
Företaget ingår i resekoncernen Thomas Cook Group PLC (www.ving.se 14). Vings affärsidé 
lyder;  

“Vi ska producera och sälja semesterresor som ger våra kunder de bästa veckorna på året” 
(www.ving.se/foretaget 13/4-10).  

4.3.1 Miljömässigt ansvar   

På Vings hemsida står det inte att de arbetar för en hållbar turism utan att de tar ett 
miljömässigt och ett socialt ansvar. Det finns en länk till detta längst ner på hemsidan. På 
hemsidan går det att läsa om de miljömärkningar som några av deras egna hotell, Sunwing 
resort och Sunprime resort har (www.ving.se 15). Sunving resort började 1995 arbeta efter ett 
program som kallades "100 steps towards a better environment". Sedan dess har det 
tillkommit nya program och det senaste heter EU-Ecolabel vilket är den strängaste 
certifieringen som finns för hotell i dag vad gäller miljömärkning. Ving är den enda 
charterarrangören i Norden som har vissa av sina hotell märkta med EU-Ecolabel. Idag är det 
endast Sunwing resorthotellen som har denna märkning men även Sunprime hotellen kommer 
att börja arbeta efter EU-Ecolabels riktlinjer i framtiden (www.ving.se 16).  
 
Ving arbetar också efter ett 50-stegs program som består av samma kriterier som EU-
Ecolabels märkning. Ving uppmuntrar samtliga av sina samarbetspartners, alltså de övriga 
hotellen att arbeta utifrån detta program. Hotellen får då två till fyra löv som en märkning 
beroende på hur väl miljöanpassade de är och där fem löv motsvarar EU-Ecolabels märkning 
(www.ving.se 17). Detta program kommer dock att försvinna under 2010 för att ersättas av 
Travelifes hållbarhetsmärkning. I Vings hotellkontrakt finns en miljöklausul som samtliga 
hotellägare måste underteckna. Enligt detta kontrakt måste hotellägarna arbeta utefter vissa 
miljökrav som Ving ställer för att minska vatten- energi- och kemikalieförbrukningen samt att 
begränsa avfall. Ving gör årligen en uppföljning där samarbetet avbryts om hotellen inte följer 
miljöpolicyn (www.ving.se 18). 
 
Utöver det miljöarbete som sker på Vings hotell arbetar de också med att påverka andra 
samarbetspartners, organisationer och lokala myndigheter att arbeta mer miljövänligt; 

”1. Vi samarbetar med AVIS, ett av världens miljövänligaste hyrbilsföretag. 
 

2. Alla medarbetare har tillgång till miljöinformation och utbildningsmaterial på vårt intranät. Viss 
miljöutbildning ingår även i våra guideskolor och i de vidareutbildningar som hålls för service- och 

destinationschefer. 
 

3. Vi källsorterar papper på alla våra kontor ute i världen. 
 

4. Vi genomför varje år en Beach Cleaning Day på de destinationer där detta är möjligt. Det innebär att 
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personalen ger sig ut på stränderna för att plocka skräp och snygga upp. Även gästerna uppmuntras vara med 
för att visa sin ståndpunkt gentemot lokala myndigheter”  

(www.ving.se/miljo/miljovanligt-resmal 19/4-10). 
 
Vings egna hotel Sunwing resort är som nämnts tidigare märkta med EU-Ecolabel. På 
hotellen fokuserar de på att minska energiförbrukningen, vattenmängden och antal farliga 
kemikalier. Dessutom tränar de sin personal i miljöfrågor. Några praktiska exempel på vad de 
gör på de märkta EU-Ecolabel hotellen är; 
 
Energi: De har bytt 80% av deras glödlampor mot lågenergilampor samt installerat timers för 
utomhusbelysning. Lampor och luftkonditionering stängs automatiskt av när gästen lämnar 
hotellrummet. 
 
Vatten: De har installerat de flesta kranarna med utrustning för att spara vatten medan 
vattentrycket fortfarande består. Toaletterna är reglerade för att spola en viss mängd vatten. 
Utomhusduschar stängs automatiskt av efter en viss tid.  
 
Kemikalier: Kemikalier är begränsat till den mån det går och de väljer miljövänliga alternativ 
om det är möjligt.  
 
Avfall: Det finns stationer runt om turistområderna för att sortera avfall och hotellet undviker 
att köpa in mindre förpackningar av produkter som endast används en gång eller kan vara 
överförpackade med plast.  
 
Personalträning: Varje år tränas personalen för att lära sig om hur miljön ska hanteras, bland 
annat att reducera avfall och att minska energi- och vattenförbrukning (www.files.ving.se 
pdf3). 
 
På Vings hemsida under rubriken frågor och svar ger företaget tips på vad varje enskild turist 
kan göra för att minska påverkan på miljön. De skriver bland annat om att charterflyg är att 
föredra framför reguljärflyg då det förekommer mindre flygutsläpp. De förespråkar att 
turisten ska boka sin resa via nätet istället för på en resebyrå för att minska 
pappersförbrukningen. De anser att turisten ska välja ett EU-Ecolabel hotell vilket är det 
miljövänligaste alternativet av deras hotell. Vidare skriver de att turisten ska tänka på de små 
detaljerna så som att inte låta hotellpersonalen tvätta handukarna varje dag, minska på 
vattenmängden och att inte lämna luftkonditioneringen på dygnet runt (www.ving.se 19).  

4.3.2 Socialt ansvar  

Vings mål är att föra ett aktivt arbete för etiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande i 
samhället (www.ving.se 20). Ving arbetar med att införa ECPAT:s uppförandekod mot 
bansexhandel. Ving samarbetar också med rikskriminalpolisen där svenska resenärer kan 
lämna in tips om de misstänker sexuella övergrepp mot barn utomlands. Sedan år 2008 stödjer 
Ving SOS barnbyar. Insamlingsbössor finns på samtliga Sunwing resorthotell där gästen kan 
bidra med en gåva. Ving nämner inte att de stödjer projektet på annat sätt än med 
insamlingsbössorna (www.ving.se 21). Ving samarbetar med organisationen MinStoraDag 
som innebär att svårt sjuka barn får sina önskningar förverkligade (www.ving.se 22). 
 
Ving stödjer både socialt- och miljörelaterade lokala projekt på sina destinationer. Genom att 
köpa Vings utflykter går en del av intäkterna direkt till projektet. Dessutom är det möjligt för 
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gästen att skänka en summa. Som exempel stödjer Ving ett projekt i Gambia som går ut på att 
hjälpa mentalt handikappade barn med utbildning samt att ge dem trygghet och skydd 
(www.ving.se 23). 

4.4. Fritidsresor 

Fritidsresegruppen är en av Nordens ledande koncerner med ledande arrangörer i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland, och Fritidsresor är huvudarrangören i Sverige. Sedan den tredje 
september år 2000 ingår Fritidsgruppen i världens största resekoncerner, tyska TUI Travel 
PLC. TUI Travel PLC är ett nätverk av europeiska reseföretag med över 30 miljoner kunder 
om året (www.fritidsresor.se 24). Fritidsresors vision är;  

“Making holiday dreams come true” 
(www.fritidsresor.se/36665/Om-foretaget/ 25/5-10) 

 
Fritidsresor äger inga egna hotell men samarbetar med lokala hotell på destinationerna. Blue 
är Fritidsresors bästa hotell och kan erbjuda allt ifrån lyxigt och unikt till familjevänligt vid 
stranden. Fritidsresor har semesterbyar världen över med all inclusive där allt är tillgängligt 
under ett och samma tak. Dessa semesterbyar har fått namnet Blue Village 
(www.fritidsresor.se 25).  

4.4.1 Miljömässigt ansvar 

På Fritidsresors hemsida finns en länk till ”miljö, klimat och socialt ansvar” som hittas längst 
ner på hemsidan. På deras hemsida går det att läsa allt om hur Fritidsresor arbetar och vilka 
resultat de uppnår. Fritidsresor är medvetna om att resandet påverkar miljön och destinationen 
både negativt och positivt. De arbetar effektivt för att bevara de positiva effekterna av 
turismen samtidigt som företaget i alla led eftersträvar att minska sin negativa påverkan. 
Fritidsresor arbetar för att skapa avtal med alla sina hotell i frågor som rör miljö och socialt 
ansvar, samt uppmanar samtliga av sina underleverantörer att ta ett eget miljö- och socialt 
ansvar (www.fritidsresor.se 26). Även om Fritidsresor menar att deras;  

”engagemang och arbete för hållbar utveckling har tre ben; miljö med fokus på klimatpåverkan, kultur och 
socialt ansvar”  

(www.fritidsresor.se/36665/Ansvar--Klimat/Fakta-och-Siffror2/83692/ 16/4-10)  
 
är det främst deras arbete kring miljö och klimatpåverkan som det skrivs om på hemsidan. 
Genom att gå in på länken ”miljö, klimat och socialt ansvar” går det att läsa om fyra rubriker 
varav tre av dessa behandlar miljö (www.fritidsresor.se 27). 
 

År 2009 valdes Fritidsresor till Sveriges grönaste charterarrangör i en oberoende 
konsumentundersökning bland svenska folket gjord av varumärkesföretaget Differ 
(www.differ.com 28). Fritidsresors miljökoordinator Jim Hofverberg är nöjd med utmärkelsen 
och menar på att detta är ett bevis på att deras arbete med miljöfrågor uppmärksammas även 
om det inte alltid kommer ut så tydligt. Fritidsresor skriver på sin hemsida hur de under de 
senaste åren påbörjat extern miljöcertifiering av alla familjeanläggningarna Blue Village i 
Europa (www.fritidsresor.se 29).   
Fritidsresors klimatarbete innebär att; 

”- Minimera användning av fossila bränslen. 
- Minimera avfallsmängderna och skapa förutsättningar för källsortering och återvinning av avfall och 

restprodukter i största möjliga utsträckning. 
- Aktivt samarbeta med partners och underleverantörer så de i sin tur förstår vikten av att minimera sin 

miljöpåverkan. 
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- Informera resenärer om företagets miljöarbete och stimulera till köp som minimerar miljöbelastningen under 
resan och på resmålet. 

- Gällande lagar och förordningar är den lägsta kravnivån som alltid ska uppfyllas. 
- Stimulera medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet genom utbildning och 

information. 
- Kontinuerligt följa upp miljöaktiviteterna med målet att ständigt förbättra miljöarbetet.” 

(www.fritidsresor.se/36665/Ansvar--Klimat/Fakta-och-Siffror2/83692/ 25/5-10). 

Fler av Fritidsresor hotell runt om i världen är anslutna till Travellife. Från och med 
sommaren 2010 är ambitionen att arbeta för att alla Fritidsresors hotell ska ansluta sig till 
Travellife (www.fritidsresor.se 30). Då Fritidsresor inte äger några egna hotell har de ingen 
insyn i hotellens avtal med anställda och underleverantörer. Större delen av de hotell som 
Fritidsresor har kontrakterat är lokalt ägda och de har därmed svårt att ha någon daglig 
kontroll eller insyn i hotellverksamheten. Många gånger är inte Fritidsresor den enda eller ens 
den största researrangören som har ett kontrakt med hotellet, vilket gör att möjligheterna att 
påverka hotellet blir mindre. Dock uppmanar de alla hotell att ansluta sig till Travellife för att 
Fritidsresor själva ska kunna få en bättre insikt i hotellens verksamhet. Dessutom är 
reseledarna som ständigt vistas på resemålet men framför allt turisterna de bästa 
kontrollanterna genom att de återberättar sina upplevelser till Fritidsresor (www.fritidsresor.se 
31).   

På sin hemsida skriver Fritidsresor att efterfrågan på miljöresor är låg men att de hoppas och 
tror att resenärer i framtiden kommer att efterfråga och boka miljövänligare alternativ. 
Problemet tror de beror på att det inte förekommer någon större efterfrågan. Detta gör att 
bland annat hotellägarna inte känner någon press på att deras hotell måste vara miljöcertifierat 
(www.fritidsresor.se 32). Arrangören menar att det nu är upp till turisten att efterfråga 
miljövänliga alternativ för att utvecklingen ska få en skjuts framåt. Fritidsresor skriver att 
anledningen till att miljö och socialt ansvar inte synliggörs bättre på hemsidan är för att 
efterfrågan hos kunderna är låg och därmed får annan information ta större plats 
(www.fritidsresor.se 33). Fritidsresor tipsar om hur resenären kan resa klimatsmart genom att 
välja ett hotell som är miljöcertifierat, åka kollektivt på resmålet och att inte använda mer el 
och vatten än nödvändigt. Dessutom skänker arrangören fem kronor i klimatbidrag för varje 
fem krona som turisten ger (www.fritidsresor.se 34). 

4.4.2 Socialt ansvar 

Med det sociala ansvaret menar Fritidsresor att de samarbetar med flera olika organisationer 
för att förbättra levnadsvillkor för människor och djur på deras olika resmål. De arbetar 
dessutom för att bevara och/eller förbättra den lokala miljön samt att förhindra exploatering 
av historiskt värdefulla kulturarv (www.fritidsresor.se 35). Fritidsresor samarbetar bland 
annat med ECPAT och följer den uppförandekod som ECPAT har satt upp genom att till 
exempel utbilda sin personal och tillhandahålla sina resenärer med information och  
 
möjligheten att göra en anmälning utifall misstanke om barnutnyttjande förekommer 
(www.fritidsresor.se 36).   

Under länken ”resenärsansvar” ger Fritidsresor konkreta exempel på vad resenären ska tänka 
på innan de väljer en resa och vad de ska tänka på när de väl är på plats på resmålet, däribland 
att köpa närproducerade varor och äta på lokala restauranger. Tillsammans med UNESCO har 
Fritidsresor även tagit upp tio råd för ett ansvarsfullt resande, till exempel att ta hänsyn till 
lokala sedvänjor, visa respekt för natur- och kulturarv och att inte ge pengar till barn som 
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tigger (www.fritidsresor.se 37). Fritidsresor samarbetar med lokala myndigheter och företag i 
frågor som rör miljö och socialt ansvar och följer även de lokala lagar och regler som gäller 
på en destination (www.fritidsresor.se 38).  

4.5 Apollo  

Apollo är Sveriges tredje största researrangör som ägs av den schweiziska resekoncernen 
Kuoni. Apollos affärsidé lyder;  

” Freedom in the personal holiday experience for the many people”  
(www.apollo.se/se/om-apollo/om-apollo/pages/om-apollo.aspx 25/4-10). 

 
Apollo erbjuder resor till 48 destinationer för människor i alla åldrar med olika önskemål 
gällande resmålet, samt om turisten vill resa i sällskap, på egen hand, med barn etc. 
(www.apollo.se 39). 
 
För att läsa om hållbar turismutveckling på Apollos hemsida finns det en länk längst ner på 
startsidan som heter ”Den goda resan”. Under denna länk går det att läsa om Apollos miljö- 
och sociala ansvar. Apollos syfte med den goda resan är att skänka stimulans och välmående 
för sina resenärer samtidigt som påverkan ska minimeras för miljö och framtid 
(www.apollo.se 40).  

4.5.1 Miljömässigt ansvar  

På sin hemsida skriver Apollo att de är medvetna om den negativa påverkan på miljön och på 
resmålet som turismen för med sig (www.apollo.se 41). Apollo har idag ett samarbete med 
Travelife vilket innebär att Apollo ställer krav på sina samarbetspartners att följa Travelifes 
riktlinjer. På detta sätt uppmuntras Apollos leverantörer att arbeta hållbart i sociala och 
miljömässiga frågor (www.apollo.se 42). I den mån det går försöker Apollo samarbeta med 
hotell som redan är miljöcertifierade. De mindre hotellen kan ha ekonomiska svårigheter att få 
en miljöcertifiering och Apollo bistår dem då finansiellt i denna fråga (www.apollo.se 43). 
 
Apollo har en egen miljömärkning för sina hotell som de kallar för Green. För att ett hotell 
ska bli certifierat som Green måste ett antal riktlinjer inom miljö uppfyllas; 

”1. Hotellet skall vara aktivt i sitt miljöarbete och i miljö-frågor. Det skall finnas en miljöplan, en tydlig 
rapportering samt en noggrann uppföljning av ett oberoende kontrollorgan. Ett erkänt 

miljöcertifieringssystem skall finnas. 
2. Hotellet skall ha en väl fungerande hantering av avloppsvatten och övrig vattenhantering. 

3. Alternativa energikällor skall finnas eller förnybar energi brukas. 
4. Hotellet skall i möjligaste mån källsortera samt ha ett fungerande sopsorteringssystem. 

5. Det är viktigt att lokalbefolkningen gynnas av turismen. Därför skall hotellet i så stor utsträckning 
som det är möjligt inhandla lokalt producerade produkter, närproducerad mat osv. 

6. Hotellets personal skall vara medvetna om vikten av hållbar turism/eko-turism. Utbildning är viktigt. 
7. Hotellet skall informera gästerna kring dess miljöarbete samt informera kring hållbarhetsfrågor.” 

(www.apollo.se/se/om-apollo/den-goda-resan/pages/green-hotell.aspx 23/4-10) 
 

Redan när turisten ska boka ett hotell kan han/hon vid första bokningssidan välja att kryssa i 
ett boendekoncept där ett av alternativen är Green. Även om turisten inte väljer att kryssa i 
detta alternativ vid första momentet så kommer Green upp som en logga för de hotell som 
innehar denna certifiering. De olika boendekoncepten förklaras även närmare på denna sida.  
(www.apollo.se 44).  
 
På sin hemsida ger Apollo inga direkt konkreta exempel på vad de gör för miljön på 
destinationerna. De nämner dock att de källsorterar, minimerar utsläppen från utflykts- och 
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transferbussarna, inte tvättar handukar i onödan och att de använder miljövänliga 
rengöringsmedel (www.apollo.se 45). 

4.5.2 Socialt ansvar 

Apollo menar att de bidrar till en god social miljö för både resenärer och lokalbefolkning samt 
att de arbetar aktivt och långsiktigt för en positiv social utveckling (www.apollo.se 46). 
Apollo följer de etiska riktlinjer som ingår i den reskoncern de tillhör. Dessa riktlinjer tar upp 
faktorer kring arbetsförhållanden samt exploatering av barn på hotellen. Bland annat är de 
emot diskriminering av kön, ålder och nationalitet och de arbetar för att samtliga lokalt 
anställda ska ha minst minimilön. I arbetet mot utnyttjandet av barn tillåts inte 
barnprostitution på deras anläggningar, om det finns misstankar mot gäster så anmäls detta 
(www.apollo.se 47). Detta arbete går hand i hand med Apollos samarbete med ECPAT där 
Apollo följer deras uppförandekod (www.apollo.se 48). Apollo är med och stödjer olika 
projekt inom SOS barnbyar i Dominikanska Republiken och Kambodja (www.apollo.se 49).  
 
På Apollos hemsida under frågor och svar går det att läsa om turistens ansvar på resmålet för 
att minska den negativa påverkan på miljön och vad turisten kan göra om han/hon misstänker 
att barn utnyttjas. Apollo uppmanar sina resenärer att spara på energi och vatten, köpa lokalt 
producerade varor och källsortera i möjligaste mån. Då Apollo inte äger några egna hotell har 
de avtal med lokala hotell, transportföretag samt utflyktsarrangörer. Med detta hävdar Apollo 
att det gynnar den lokala ekonomin på destinationen. Apollo hänvisar researrangören till 
Schyst resandes hemsida för vidare information kring vad turisten själv kan göra för att 
minska den negativa påverkan på ett resemål. Dock hänvisar Apollo till fel sida, vilket 
märktes då uppsatsskribenterna skulle klicka på länken. Länken var felstavad och ledde till en 
sida som inte berörde ämnet schyst resande. (www.apollo.se 50). 

4.6 Researrangörernas ekonomiska ansvar 

Av de tre studerade researrangörerna var det ingen som hade beskrivit den ekonomiska 
faktorn som ingår i hållbar turism. Det går att tyda på Apollos och Fritidsresors hemsidor att 
denna faktor blir inkorporerad i de övriga faktorerna. Researrangörerna nämner att de i stor 
utsträckning försöker köpa lokalproducerade produkter samt att de följer de lagar som gäller 
för resemålet vad gäller minimilön för lokalbefolkningen (www.apollo.se 51; 
www.fritidsresor.se 52). Den enda gången Ving nämner något om ekonomin är när de 
beskriver Travelifes märkningar där de bland annat tar upp arbetsförhållanden (www.ving.se 
53).  

4.7 Enkätundersökningen 

I denna kvalitativa enkätundersökning har 34 personer deltagit varav 15 personer är män och 
resterande 19 är kvinnor. För att kunna delta i undersökningen krävdes det att personerna 
någon gång hade rest med Ving, Fritidsresor eller Apollo under de senaste fem åren samt gjort 
sin bokning via internet. Tanken med frågorna är inte att göra en jämförande studie mellan 
researrangörerna utan att få en generell bild av hur respondenterna ser på researrangörernas 
arbete för hållbar turismutveckling. 
 
- Vilken är den primära anledningen till att du väljer en researrangör? 
26 av respondenterna svarade att priset var den primära anledningen vid val av researrangör 
medan resterande svarade att komfort och smidighet med att ha en färdig paketerad resa var 
den viktigaste faktorn. En av respondenterna svarade att tryggheten som researrangörerna kan 
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erbjuda gällande sjukdom och olycka var även en viktig anledning till varför just den 
researrangören valdes. Två respondenter ansåg att familjevänliga hotell var den primära 
anledningen. En av personerna svarade att positiva erfarenheter av researrangörerna ofta leder 
till återköp. Detta går även att utläsa från de övrigas svar då samtliga svarande har rest minst 
en gång med samma arrangör.      
 
- Hade du någon kännedom om hållbarbar turism innan denna undersökning? 
Som nämns i metoddelen fick respondenterna ta del av en kort sammanfattning gällande 
hållbar turismutveckling. I allmänhet var det en låg kännedom om begreppet hållbar turism. 
Endast sju personer kände till uttrycket innan undersökningen varav en hade läst J. 
Dielemanns bok ”Välkommen till Paradiset” vilket märktes tydligt när personen svarade på 
frågan; i vilket sammanhang och med vad förknippar du hållbar turism? Till exempel 
ekonomiska-, sociala-, miljömässiga- eller övriga faktorer? 

”Ekonomiska: att befolkningen ska ha del av de pengar turisterna gör av med. 
Miljömässiga: att man ska driva hotellen med tanke på miljön. Inte byta handdukar varje dag. Duscha kort och 

inte hett. Sopsorteringssystem. Ordnande avlopp som renar vattnet på ett miljögodkänt sätt.  Inte förstöra 
korallrev eller öar med känslig fauna och djurliv. Betala en miljöavgift för flyget. 

Sociokulturella: Man ska vara rädd om urbefolkningen. Inte driva bort minoriteter av befolkningar för att bygga 
turistanläggningar”. 
(Kvinna, 55-64 år) 

 
En av deltagarna kände till begreppet vagt och kopplade ihop det med miljömässiga faktorer, 
men nämner inget om de övriga faktorerna. Resterande deltagare svarade att de inte kände till 
begreppet hållbar turismutveckling på grund av eget ointresse samt lathet från deras sida eller 
på grund av dålig marknadsföring från researrangörerna.      
 
- Är hållbar turismutveckling något du tänker på när du väljer en resa? 
En av respondenterna svarade att han innan enkätundersökningen inte hade reflekterat över 
hållbar turismutveckling vid val av resa men konstaterar vidare; 

” Ja, fr.o.m. nu så kommer jag att göra det”. 
(Man 55-64 år) 

 
Majoriteten av personerna svarade nej på frågan. Fem av personerna kommenterade även att 
priset har en avgörande betydelse då de ansåg att hållbara alternativ är dyrare.  
 
- Hur viktigt är det att en researrangör arbetar efter hållbar turismutveckling enligt dig 
på en skala från 1-10 där 10 representerar det högsta värdet?  
Samtliga respondenter svarade över sex på skalan, varav 13 personer svarade tio. Det fanns ett 
bortfall i denna fråga där personen valde att inte svara.  
 
- På researrangörernas hemsidor går det att läsa om deras arbete för en hållbar 
turismutveckling, märker du av deras arbete när du befinner dig på en destination?  
28 av 34 personer svarade nej på denna fråga med olika anledningar till varför de inte hade 
märkt av arrangörernas arbete. Fyra av respondenterna hävdade att detta är arrangörernas eget 
fel. Dels för att de är dåliga på att marknadsföra sitt arbete, samt att de inte informerar om 
arbetet vid bokning av resa. De som svarade ja på denna fråga alltså sex personer hade märkt 
av arbetet för en hållbar turismutveckling på Vings hotell. Samtliga nämner de miljömässiga 
faktorerna så som att tänka på att inte byta handdukar varje dag, spara på vatten, sopsortering 
samt automatisk avstängning av lampor. Två av dessa personer hade märkt av arbetet för 
ECPAT och de projekt som SOS Barnbyar har tillsammans med researrangörerna.  
 



 

20 

 

- Vid bokning av resan, får du någon information om researrangörernas arbete om 
miljö och socialt ansvar på resmålet? 
En person svarar att Apollo gav information angående detta vid bokning men att personen inte 
mindes om information gavs från de övriga arrangörerna. Ytterliggare åtta personer hade fått 
information från Apollo men ej från övriga arrangörer. 24 personer svarade nej på denna 
fråga. En respondent som bokade via arrangörernas hemsidor svarade ja, dock berättar 
personen  

”Men i de tre fallen, så måste du själv klicka dig fram, det kommer inte upp automatiskt när du bokar”. 
(Kvinna 55-64 år) 

 
- Övriga kommentarer från respondenterna  
12 av respondenterna nämner all inclusive som ett ohållbart alternativ. De hävdar att det inte 
gynnar lokalbefolkningen samt att det endast är hotellet och dess personal som drar nytta av 
detta koncept. En person påpekar till exempel;  

”Var på en all inclusive resort där mat och vatten flödade i mängder. Lämnade aldrig resorten”.  
(Kvinna 35-44 år) 

 
En person uttrycker sin medvetenhet om att all inclusive inte är bra för lokalbefolkningen och 
föredrar att gynna lokalbefolkningen genom att äta på lokala krogar.  

4.8 Direktobservation av att boka hotell 

Som en avslutande del i undersökningen utfördes en direktobservation av researrangörernas 
hemsidor. Tanken med studien var att se hur tydligt de olika researrangörernas hotell 
framhävdes ur miljösynpunkt samt ur det sociala perspektivet. Alltså hur väl miljö- och 
socialt ansvar lyftes fram vid bokningen av hotell.  
 
På researrangörernas första sida gjordes en bokning för två personer den 29 augusti 2010 för 
en vecka i ett valfritt land. I det andra steget kom samtliga hotellvalmöjligheter upp. På 
Apollos hemsida var det tydligast vilka boendekoncept de hade att erbjuda, däribland, all 
inclusive, familjevänligt eller Greenmärkt. Längst ner på hemsidan visade Apollo, genom 
olika företags loggor, vilka organisationer arrangören stödjer eller samarbetar med. På 
Fritidsresors hemsida var det endast hotellets klassificering samt allmän information om 
hotellet som kom upp. När val av hotell gjordes fanns ingen information om hotellets miljö 
och sociala ansvar. För att få reda på vilka hotell som är miljöcertifierade krävdes det att gå 
via länken miljö och socialt ansvar på startsidan På Vings hemsida framgick endast detta 
ansvar vid val av ett speciellt hotell. Vid val av Vings egna anläggningar, Sunwing resort gick 
det däremot att läsa om deras miljöarbete via en länk. Inget om den sociala biten nämndes.  
 

5. Analys 

5.1 Hållbar turismutveckling 

Enligt Swarbrooke är begreppet hållbar turism svårdefinierat och mångtydigt. I och med att 
det finns ett antal betydelser av samma begrepp samt att begreppet ofta är kopplat till 
småskaliga turistföretag gör det svårt för storskaliga företag, så som charterarrangörer att 
applicera ett sådant arbetssätt. Med andra ord är det svårt att uppnå alla de krav som begreppet 
kräver. Denna problematik går att se hos researrangörerna då de benämner detta med andra 
ord; Ving och Fritidsresor definierar hållbar turism som miljö och socialt ansvar och Apollo 
definierar detta som den goda resan. Genom att ge denna definition ett annat begrepp än 
hållbar turism sker det en förvirring kring vilken ställning de tar i frågan. Det framgår att 
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researrangörerna arbetar efter miljö och socialt ansvar, särskilt är det stort fokus på den 
förstnämnda faktorn hos samtliga researrangörer. Den ekonomiska faktorn uteblir inte helt 
men det görs heller ingen distinktion mellan den och de övriga två faktorerna utan de går in i 
varandra. För att en destinations bärförmåga inte ska överstigas måste alla tre faktorer 
tillämpas.  
 
Researrangörerna använder sig av olika certifieringar för att visa vilka företag och 
organisationer de stödjer och samarbetar med. Som Goeldner & Ritchie menar kan för många 
certifieringar försvåra arrangörernas eget arbete då de har flera olika samarbeten att hålla reda 
på samt för turisten att få en uppfattning om arbetet. Som Harris nämner är chartern en relativt 
ung industri vilket har gjort att researrangörer har svårt att hinna ikapp den snabba 
utvecklingen som lett till att turismen har överexploaterats. Dessutom är tankesättet samt 
handlingsplanen kring hållbar turism ännu nyare vilket gör det svårt att hinna ifatt den 
destruktiva utvecklingen som charterturismen har gett upphov till. Om turismens utveckling 
fördubblas inom tio år som hävdas av Budeanu blir det svårt att applicera en hållbar turism.       
 
För att uppnå en hållbar turism måste samtliga aktörer på en destination samarbeta, detta 
inkluderar också turisten. Enligt Aronsson handlar det om att var och en måste ändra sin 
livsstil och tillämpa ett nytt tankesätt. Alla har ett ansvar för att uppnå en hållbar turism.  
Därför är det viktigt att turisten har en uppfattning om vad detta innebär. Enligt 
enkätundersökningen var det endast sju personer som var medveten om hållbar turism och en 
person som var familjär med uttrycket. Detta kan bero på att det finns bristfällig information 
om begreppet hållbar turism, både i allmänhet och hos researrangörerna. Detta var också 
något som respondenterna kommenterade där flera svarade att de varken vid bokning eller på 
resmålet fick någon information angående hållbar turism. Fritidsresor hävdar å andra sidan att 
det är en liten efterfrågan hos konsumenterna och därför ges det ingen plats åt information 
kring hållbar turism på hemsidan. Fritidsresors kommentar kan styrkas av våra respondenter 
som gav andra primära anledningar till val av researrangör, till exempel pris och komfort 
istället för ett miljövänligt alternativ. Ingen av respondenterna prioriterade hållbar turism när 
de valde att köpa en resa.  

5.2 Ekonomiska faktorer  

En anledning till att researrangörerna inte tar upp den ekonomiska faktorn kan vara det stora 
inkomstläckage som Wall och Mathieson nämner då större delen av de intäkter som 
researrangörerna tjänar går tillbaka till ursprungslandet. Detta kan vara en sida 
researrangörerna ogärna visar utåt. Utav de tre researrangörerna är det Apollo och Fritidsresor 
som nämner ekonomin men säger endast att de köper lokalproducerade produkter och att de 
följer de lagar som gäller för sina lokalt anställda. Apollo menar att de gynnar den lokala 
ekonomin på sina resmål då de inte äger några egna hotell utan samarbetar med lokala 
företag. Detta kan kritiseras då arrangörerna inte gör några kontroller på att lagar och regler 
efterföljs av hotellägaren enligt rapporten en Exkluderande resa.  
 
Turistens förflyttade konsumtion innebär intäkter för det lokala samhället då turisten 
spenderar pengar på resmålet. Detta innefattar inte all inclusive, ett koncept som samtliga 
undersökta arrangörer säljer. All inclusive är det konceptet som minst gynnar 
lokalbefolkningen ekonomiskt vilket gör att researrangörerna får störst del av intäkterna. Från 
enkätundersökningen var de flesta respondenterna inte bekanta med begreppet hållbar turism, 
ändå svarade 12 personer att all inclusive inte gynnade lokalbefolkningen. 
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5.3 Sociala faktorer  

Det är svårt att dra några paralleller till det som faller under hållbarhetsbegreppet sociala 
faktorer och researrangörernas egen definition av socialt ansvar. Deras arbete för socialt 
ansvar innefattar samarbeten med olika organisationer samt att de har som mål att föra ett 
aktivt arbete för ett ansvarstagande i det lokala samhället. Detta var även något som två av 
respondenterna från enkätundersökningen märkte av, i form av samarbetet med ECPAT och 
SOS Barnbyar. Dock nämner inte arrangörerna många konkreta handlingar de själva gör som 
aktivt arbete. Enligt rapporten en exkluderande resa har det fastställts att arrangörerna i 
praktiken inte arbetar fullt ut med sociala faktorer. Vidare diskuterar författarna att 
arrangörerna borde tänka på hur hela ledet ser ut där arbetet även borde inkludera 
underleverantörer i direkt anslutning till hotellen. Apollo menar att de bidrar till en god social 
miljö för både resenärer och lokalbefolkning samt att de arbetar aktivt och långsiktigt för en 
positiv social utveckling. Att uttrycka sig på detta sätt ger turisten en liten inblick i det 
faktiska arbetet. Det blir därför svårt att förstå vad arrangörerna praktiskt gör för att ta sitt 
sociala ansvar. Däremot tar Fritidsresor upp exempel på vad turisten ska ha i åtanke då 
han/hon vistas på resmålet. Apollo hänvisar till Schyst resande hemsida om resenären önskar 
att fördjupa sig i ämnet men som nämnts tidigare är länken felhänvisad. Även författarna i 
rapporten en exkluderande resa stötte på samma problem när de skulle finna de etiska 
riktlinjer som Apollo nämner. Ving nämner inget om turistens sociala ansvar på resmålet.   

5.4 Miljömässiga faktorer  

Swarbrooke nämner att hållbar turism oftast kopplas ihop med miljö vilket tydligt syns på 
researrangörernas hemsidor. Det mesta som skrivs om deras ansvar för hållbar turism handlar 
om miljö. Där har samtliga också konkreta exempel på vad de själva gör för just miljön. 
Budeanu påpekar att överexploaterade turismområden leder till nedskräpning och 
föroreningar vilket till exempel Ving skriver på sin hemsida att de är medvetna om och att de 
försöker förebygga. På frågan i enkätundersökningen, huruvida respondenterna märker av 
researrangörernas arbete för en hållbar turismutveckling, svarade majoriteten nej. Sex 
personer svarade att de hade märkt av arbetet på Vings hotell, dock rörde det sig endast om 
Vings miljöarbete. De kan tilläggas att arbetet som de märkte av var det som ägde rum på 
hotellet. Alltså märkte respondenterna inte av något miljöarbete som pågick utanför hotellet, 
till exempel att Ving samarbetar med det miljövänliga bilföretaget AVIS eller att Fritidsresor 
skänker fem kronor i klimatbidrag för varje fem krona som turisten ger. 

5.5 Researrangörernas och turistens ansvar  

Enligt Budeanu är det svårt att applicera en hållbar turism på storskaliga företag. Dock menar 
författaren att researrangörerna börjar bli medvetna om det avtryck turismen gör samt att de är 
villiga att agera för detta. De undersökta researrangörerna arbetar samtliga för en hållbar 
turism vilket styrker Budeanus påstående även om de mesta av deras arbete går ut på att värna 
om miljön. Detta är även något som kan styrkas av rapporten En exkluderande resa. För att 
sträva mot ett hållbart arbetssätt är samtliga researrangörer medlemmar i olika organisationer 
eller certifierade av EU-Ecolabel. Researrangörer följer även Travellifes riktlinjer, detta 
utifrån hotellens egna kontroller. Det finns alltså ingen oberoende part som kan granska att 
riktlinjerna efterföljs.  
 
Då researrangörerna har hand om det stora antalet turister menar Budeanu att de även har ett 
ansvar för att minska den negativa påverkan som sker, indirekt handlar detta om ett ansvar att 
informera turisten om de skadliga effekter denne kan ha på resmålet. Dessutom har 
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researrangörerna kontroll över de olika segmenten över hur resan sköts och är organiserad. I 
annat fall kan de fester och barrundor arrangörerna anordnar leda till att turisten tycker att det 
är acceptabelt att bete sig på ett visst sätt när de är på semester. Sådant beteende kan i sin tur 
leda till kriminalitet och sexuella aktiviteter.  
 
Samtliga arrangörer nämner vad turisten själv kan göra för att motverka skador på miljön och 
andra negativa effekter men ingenting från hemsidorna tyder på att de som arrangörer tar ett 
ansvar för turistens beteende. Genom direktobservationen som utfördes av 
uppsatsskribenterna uppfattades det att informationen om hållbar turism var svårtillgänglig på 
samtligas hemsidor. Dessutom uteblev information om researrangörernas arbete för en hållbar 
turism vid bokning samt möjligheten till att välja ett miljöcertifierat hotell. Fritidsresor äger 
inte några egna hotell vilket de hävdar försvårar insynen och kontrollen av arbetet för miljö 
och socialt ansvar. Apollo i sin tur hävdar att de gynnar lokalbefolkningen då de inte äger 
några egna hotell. Antingen kan Apollos uttalande ses som motsägelsefullt eller så har de en 
bättre kontroll av sina kontrakterade hotell än Fritidsresor.  
 
En iakttagelse från enkätundersökningen visade att 13 av respondenterna svarade att hållbar 
turism var lika viktigt som det högsta värdet på skalan. Samtliga respondenter svarade att det 
var viktigare än skala sex med undantag för ett bortfall. Detta tyder på att samtliga 
respondenter tycker att det är en viktig aspekt för researrangörerna att arbeta efter. I frågan 
om de själva tänker på hållbar turism vid val av resa, svarade majoriteten nej på frågan. Detta 
tyder på att turisterna lägger ansvaret på researrangörerna istället för att ta saken i egna 
händer. En annan anledning kan vara den okunskap om begreppet hållbar turism vilket leder 
till att resenärerna inte tänker på detta vid bokningstillfället. I enkätundersökningen uttrycker 
respondenterna att hållbar turism inte är något förstahandsval när de väljer en resa utan att 
andra faktorer som till exempel komfort och pris kommer i första hand. De lägger ansvaret 
hos arrangörerna att arbeta för hållbar turism och antar att hela deras arbete ska genomsyras 
av ett sådant arbetssätt. Detta visade sig också vara fallet i Budeanus undersökning att turisten 
lägger ansvaret i researrangörens händer, där de tillfrågade ansåg att det var av stor vikt att 
researrangörerna arbetade med hållbar turism. Även om de tyckte att detta var en viktig faktor 
var de inte villiga att betala extra för ett hållbart turismarbete. De uttryckte ett missnöje för 
detta arbete på hotellen samt att de önskade få information, både allmänt och vad de själva 
kunde göra för att hjälpa till. Budeanu skriver att turistens beteende på semestern kan ha 
förödande konsekvenser på lokalbefolkningen, bland annat en ökad alkoholkonsumtion, vilket 
innebär att turisten har ett ansvar i sitt eget beteende. Då charterturismen erbjuder otaliga 
valmöjligheter både när det kommer till hotell och resmål finns det ett ansvar hos turisten vid 
val av resa och hotell. Ansvaret innebär att respektera värdlandet, allt från att tänka på miljön 
till att gynna lokalbefolkningen genom att bland annat äta på lokala restauranger.  

5.6 Greenwashing 

Det blir svårt att kritisera researrangörerna för greenwashing som helhet om det ska inkludera 
hela begreppet hållbar turism. Arrangörerna använder sig av andra definitioner som endast 
innefattar miljö och socialt ansvar. Dock går det att förbättra arbetet avsevärt inom dessa 
områden och därför borde dessa benämningar användas med försiktighet. Stort fokus ligger på 
den miljömässiga faktorn där researrangörerna tar upp konkreta praktiska exempel. Den 
sociala biten beskrivs kortfattat och researrangörerna tar inte upp den praktiska delen i samma 
utsträckning som de gör med den miljömässiga faktorn. Det som beskrivs är samarbetet med 
olika organisationer. Vad som går att avläsa från hemsidorna är att samarbetet i stort sett går 
ut på att researrangörerna stödjer organisationer eller är medlemmar.  
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Under direktobservationen upptäcktes det att samtliga researrangörers arbete för en hållbar 
turism var svår att hitta samt att information uteblev under bokning. Researrangörerna 
använder sig av en mängd olika certifieringar vilket kan skapa en förvirring kring det faktiska 
arbetet. Detta gör det svårt för turisten att greppa vad deras arbete handlar om samt att det inte 
ges en förklaring till vad hållbar turism står för. Apollo och Fritidsresor nämner begreppet 
hållbar turismutveckling, men ingen förklaring ges. Eftersom samtliga researrangörer 
benämner hållbar turism som miljö och socialt ansvar ges en uppfattning om att de försöker 
efterlikna varandra. Aronsson skriver att en destination kan bli konkurrenskraftig om hållbar 
turism appliceras. Detta kan vara en anledning till att researrangörerna skriver om detta på sin 
hemsida även om de inte arbetar efter det fullständiga begreppet som dessutom innefattar den 
ekonomiska delen. 
 
Fritidsresor valdes år 2009 till Sveriges grönaste charterarrangör vilket de framhäver på sin 
hemsida. Vad som inte framgår där är att utav 97 företag kom de på 76:e plats. Därmed hade 
de en låg placering i förhållande till antalet undersökta företag. Detta skulle kunna anses som 
en form av greenwashing då Fritidsresor framstår ur ett konsumentperspektiv som att de är 
mer miljövänliga än vad de i själva verket är.    

6. Resultat 

6.1 Slutsatser  

I Vings, Apollos och Fritidsresors arbete mot hållbar turism är det tydligt att det är 
miljöaspekten som står i fokus samt att de praktiska exemplen som finns berör till största 
delen miljön. En anledning till detta kan vara att det är lättare att hantera situationer kring 
miljö än att ta sig an det sociala och ekonomiska ansvaret. Att bidra till en bättre miljö, till 
exempel att byta glödlampor och hantera avfall är mindre krävande arbete men som ändå kan 
leda till något hållbart i längden. De övriga faktorerna kräver mer arbete, större 
kraftansträngning samt större förändringar för att uppnå en hållbar turism. På kort sikt kan 
dessa förändringar innebära en förlust för researrangörerna både på liten och på stor skala. Ett 
exempel på en småskalig förlust kan vara inkomster från fester som arrangörerna ordnar. På 
en stor skala kan en tillämpning av hållbar turism leda till för stor konkurrens med andra mer 
prisvärda företag som har andra aspekter i åtanke. Med detta menas att hållbar turism är 
dyrare eftersom förändringar kräver mer resurser vilket kan leda till att turisterna söker 
mindre kostsamma alternativ, till exempel att boka sin resa på egen hand. Därför tror 
uppsatsskribenterna att den sociala, men framförallt den ekonomiska delen inte tas upp på 
hemsidan. Då de inte skriver något om detta på hemsidan antar uppsatsskribenterna att dessa 
två faktorer inte anses lika viktiga för researrangörerna. Därför har hållbar turism istället 
namngetts vid miljö och socialt ansvar samt den goda resan. En problematik kring att 
applicera hållbar turism kan vara den uppsjö av certifieringar och organisationer som 
researrangörerna ska arbeta efter. Det borde finnas ett ramverk som kan vara applicerbara på 
samtliga företag som arbetar med hållbar turism. De certifieringar och organisationer som 
arrangörerna arbetar efter idag står alla för olika faktorer inom hållbar turism. Därför borde 
det finnas en organisation som behandlar både den miljömässiga, ekonomiska och sociala 
delen. Detta skulle underlätta arbetet för researrangörer men även för turister att förstå hållbar 
turism. Som problemet ser ut idag finns det ingen oberoende part som kontrollerar att 
researrangörerna efterföljer Travellifes riktlinjer. Det är med andra ord researrangörernas egen 
personal som ser till att hotellen arbetar efter riktlinjerna. Som utomstående blir det svårt att 
få en inblick i praktiska arbetet för hållbar turism och att veta om riktlinjerna faktiskt 
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efterföljs. Kanske är det bara en fasad att visa en god sida utåt.  
 
För att uppnå hållbar turism krävs det att samtliga aktörer samarbetar med varandra. När 
researrangörerna och turisten lägger ansvaret i den andras händer blir det svårt att arbeta mot 
samma mål. Turisten har ett ansvar för arbetet mot en hållbar turism och att välja bättre 
alternativ så som hotell som är miljöcertifierade samt att tänka på sitt beteende gentemot 
lokalsamhället. Ställer turisten större krav på researrangörerna skulle detta kunna leda till att 
arrangörerna ser denna efterfrågan och därmed lägger större vikt på hållbar turismutveckling. 
I enkätundersökningen hade respondenterna ytterst lite kunskap om hållbar turism, arbetet var 
knappt märkbart på resemålet och ingen information gavs vid bokning av resa. Detta visar att 
det finns en okunskap om ämnet och att informationen är otillräcklig. Å andra sidan har 
researrangörerna ett ansvar att informera turisten, både vid bokning samt att tydliggöra 
informationen om vad hållbar turism innebär på hemsidorna. Om turisten inte har en 
uppfattning om vad hållbar turism är och hur viktigt det är för resmålet finns det heller ingen 
efterfrågan då turisten väljer andra alternativ framför hållbar turism. Dessutom är det viktigt 
att låta turisten bli informerad på resmålet angående arbetet samt vad turisten själv kan göra.  
Om turisten blir mer medveten om hållbar turism kan en tvåvägskommunikation uppstå. 
Turisten kan komma med feedback till researrangörerna om han/hon anser att arrangörerna 
arbetar hållbart eller inte.  
 
I metoddelen tas det upp att det sker ett bortfall på 26 personer som inte svarade på 
enkätundersökningarna som skickades ut trots att de till en början visade ett stort intresse att 
delta. Detta kan bero på att okunskapen kring ämnet var för stor för att svara på frågorna. I ett 
av fallen visade sig detta stämma. Om okunskapen är lika stor bland övriga bortfallen är detta 
en fingervisning till att det finns en okunnighet om hållbar turism. Det bör tilläggas att 
samtliga personer som mottog enkäten anses vara reseintresserade då de alla var aktiva 
medlemmar i något reseforum. En brist på medvetenhet om hållbar turism hos 
reseintresserade kan tyda på att det kan finnas ännu mindre chans att de som reser mindre har 
kännedom om begreppet.  
 
Det måste klargöras att hållbar turism inte bara innefattar miljön, då de ekonomiska och 
sociala faktorerna är lika viktiga. Eftersom det inte står något om den ekonomiska faktorn på 
hemsidorna blir hållbar turism svårapplicerad på researrangörernas arbetssätt. Då 
researrangörerna inte nämner något om denna faktor på hemsidorna blir det svårt att avgöra 
om de arbetar för en hållbar turism. Därför anser uppsatsskribenterna att om den ekonomiska 
faktorn är inkluderad i arbetet bör detta tydliggöras på hemsidorna. Det researrangörerna 
benämner som miljö och socialt ansvar samt den goda resan bör då ändra namn till hållbar 
turism. Dock nämner både Apollo och Fritidsresor vid något tillfälle att de arbetar för en 
hållbar turism men när deras arbete inte stämmer överens med begreppet blir arbetet 
tvivelaktigt. Uppsatsskribenterna anser att om researrangörerna arbetar för en hållbar turism, 
där alla faktorerna är inkluderade, bör det komma fram tydligare på hemsidorna. Om de å 
andra sidan inte arbetar fullt ut med samtliga aspekter bör de vara försiktiga med att använda 
termen i olika sammanhang. Arbetar researrangörerna för en hållbar turism har de en god 
möjlighet till att marknadsföra begreppet och se till att hållbar turism blir mer familjärt för 
allmänheten. Då uppsatsskribenterna tror att hållbar turism är något som samtliga inom 
turismbranschen kommer att behöva sträva efter i framtiden bör researrangörerna redan nu 
visa ett större engagemang i frågan.  
 
Slutligen är frågan om en genomgående granskning av researrangörernas arbete av en 



 

26 

 

oberoende part är nödvändig för att arrangörerna ska förstå vikten av att uppnå hållbar turism. 
Detta skulle bidra till att allmänheten blir mer upplysta i ämnet och att efterfrågan på hållbar 
turism ökar. Resultatet av att inte ta sitt fulla ansvar kring hållbar turism kan leda till att 
turismens orörda platser går förlorade.  

6.2 Kunskapsbidrag  

Det bärande kunskapsbidraget som uppsatsen har givit är att det finns en okunskap bland 
turister om ämnet hållbar turism. På frågan gällande vem som bär ansvaret för att upprätthålla 
en hållbar turism är resultatet från uppsatsen att varken turisten eller researrangörerna vill ta 
på sig detta utan lägger det i varandras händer. Undersökningen av Apollos, Vings och 
Fritidsresors hemsidor visade att informationen kring hållbar turism var otillräcklig samt att 
informationen rörande ämnet var svårhittad. 

6.3 Vidare forskning 

Efter avslutad uppsats uppmärksammades det att vidare forskning kring ämnet hållbar turism 
är nödvändigt. Vidare forskning skulle kunna innebära att mer praktisk undersökning utförs, 
med andra ord att det görs en jämförande studie med det som researrangörerna påstår sig 
arbeta med och vad som sker i praktiken på ett resmål. Då det framgick från 
enkätundersökningen att det fanns en okunskap om hållbar turism bör det ske ytterligare 
forskning och resurser för hur informationen om detta ska nås ut till allmänheten. Det borde 
undersökas om möjligheten finns för ett ramverk som behandlar samtliga faktorer inom 
hållbar turism.       
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8. Bilaga 

Bilaga 1. Enkätundersökning 

(Syftet och frågeställningarna som ges i enkätundersökningen har i ändrats i efterhand och är 
därmed inte den samman som i den slutgiltiga uppsatsen.)  

En enkätundersökning av Dina erfarenheter gällande hållbar utveckling 

För att Du ska få en uppfattning om vad vår uppsats handlar om kan Du nedan läsa om syftet, 
frågeställningarna samt en liten sammanfattning om vad hållbar turism är.  
 
Syftet med vår kommande kandidatuppsats är att undersöka, via researrangörernas hemsidor 
hur de arbetar för en hållbar utveckling samt att ur turistens perspektiv ta reda på hur denne 
upplever researrangörernas arbete på destinationen.  
 
 Vilka är de uppsatta målen kring hållbar utveckling som Ving, Apollo samt 

Fritidsresor sätter upp? 
 
 Upplever turisten att researrangörerna förmedlar dessa mål när de vistas på 

destinationen? 
 
Hållbar turism  
Hållbar turism kopplas ofta samman med hållbar utveckling, Ving, Apollo och Fritidsresor 
definierar detta som miljö och socialt ansvar. I stora drag handlar det om att ta hänsyn till 
dagens behov utan att riskera framtiden för kommande generationer. I ett turistiskt perspektiv 
innebär detta att aktörerna på en destination måste ta hänsyn till både lokalbefolkningen och 
turisterna. För att en destination ska ses som hållbar måste tre faktorer finnas i åtanke; 
miljömässiga, sociokulturella samt ekonomiska faktorer. Miljömässiga faktorer kan till 
exempel vara att skydda miljö och kulturarv. I praktiken kan det handla om hotellets 
miljöarbete vad gäller att spara resurser så som vatten och el. Sociokulturella faktorer består 
av att värna om lokalbefolkningen till exempel genom att uppmuntra turisten att respektera 
den lokala livsstilen och traditionerna. De ekonomiska faktorerna kan röra sig om 
lokalbefolkningens ekonomiska behov så som självförsörjning, till exempel att de stora 
internationella turistföretagen inte utkonkurrerar de mindre lokala företagen.  
 
För att få ett turistiskt perspektiv som nämns i syftet valde vi att göra en enkätundersökning. 
Grunden till uppsatsen bottnar i ett intresse från vår sida att undersöka via researrangörernas 
hemsidor om deras arbete kring hållbar utveckling är synligt för turisten på destinationen. 
Därför är Ditt svar otroligt viktigt för vår uppsats.  
 
Detta är en enkätundersökning av kvalitativ karaktär. Med detta menas att Du själv har 
möjlighet att styra Dina svar utan hjälp av fasta svarsalternativ, med undantag för de tre första 
frågorna samt fråga 6a som är kortsvarsfrågor. Du kommer att vara helt anonym i uppsatsen, 
det enda som kommer att synas är Din ålder och Ditt kön. Vi kommer att använda påhittade 
namn om vi skulle behöva använda ett citat.  
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1. Kön: 
 
Man (   ) 
Kvinna (   ) 
 
2. Ålder: 
 
18 – 24 (   ) 
25 – 34 (   ) 
35 – 44 (   ) 
45 – 54 (   ) 
55 – 64 (   ) 
65 – 74 (   ) 
75 <      (   ) 
 
 
3. Hur många gånger har Du rest med någon av dessa arrangörer? (Markera med en siffra i 
parentesen) 
  
Ving (   )  
Apollo (   )  
Fritidsresor (   ) 
 
 
4. Vilken är den primära anledningen till att Du väljer en researrangör? 
 
 
5. Hade Du någon kännedom om hållbarbar utveckling innan denna undersökning? 
 
a. Om ja, i vilket sammanhang och vad förknippar Du med hållbar utveckling? Till exempel 
ekonomiska-, sociokulturella-, miljömässiga- eller övriga faktorer? 
 
b. Om nej, vad tror Du det beror på? 
 
 
6. Är hållbar utveckling något Du tänker på när Du väljer en resa? 
 
a. Hur viktigt är det att en researrangör arbetar efter hållbar utveckling enligt Dig på en skala 
från 1-10 där 10 representerar det högsta värdet?  
 
1 (   )    2 (   )    3 (   )    4 (   )    5 (   )    6 (   )    7 (   )    8 (   )    9 (   )    10 (   ) 
 
 
7. På researrangörernas hemsidor går det att läsa om deras arbete för en hållbar utveckling, 
märker Du av deras arbete när Du befinner Dig på en destination?  
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a. Om ja, på vilket sätt och med vilken/vilka researrangörer? 
 
b. Om nej, vad tror Du detta beror på? 
 
 
8 a. När Du bokar en resa via Ving hur går Du tillväga? 
Via Internet?      Via telefon?         Via resebyrå?       Övrigt?  
  
b. När Du bokar en resa via Apollo hur går Du tillväga? 
 Via Internet?       Via telefon?         Via resebyrå?       Övrigt?  
  
c. När Du bokar en resa via Fritidsresor hur går Du tillväga? 
Via Internet?       Via telefon?         Via resebyrå?       Övrigt?  
  
 
9. Vid bokningen av resan, får Du någon information om researrangörernas arbete om miljö 
och socialt ansvar på resmålet? 
 
-Om ja, vilken arrangör och vilken typ av information? 
 
 
10. Har Du något övrigt att tillägga rörande ämnet eller enkätfrågorna, kommentera nedan! 
 
 
11. Vid eventuella oklarheter från vår sida eller följdfrågor, går det bra att kontakta Dig?  
 
Ja (   )    Nej (   ) 
 
 
Skicka Ditt svar via mail så snart som möjligt!  
hanna02.jonsson@student.sh.se 
 
Svara direkt på det bifogade formuläret, detta kräver att Du först sparar det i ett Word-
dokument på Din dator och sedan skickar det som en bifogad fil tillbaka till oss. Annars går 
det också bra att skicka svaren i ett separat mail.  
 
Stort tack för Din medverkan! 
Vill Du ha en kopia på den färdiga kandidatuppsatsen är Du välkommen att höra av Dig! 
 
Med vänliga hälsningar 
Hanna Jonsson 
Camilla Strandberg Ramos 
Studenter på Turismprogrammet på kandidatnivå, Södertörns Högskola  
 
 

 


