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ABSTRACT 

Because of the increasing numbers of international tourist arrivals each 
year it is essential that tourist operators are aware of the impacts that 
tourism generate. Tourism affects the world in an environmental, social 
and economic way, positive but also in a negative way. To travel 
responsible and sustainable is therefore important, and operators have a 
responsibility in this subject. Because of this I wanted to look at how 
Swedish tourist operators manage responsible tourism, together with 
what amount of information their customers receive about this. To be 
able to study how operators work with this I conducted three interviews 
via email. The tourist operators were of different sizes and specializations 
to receive a more extensive result. The answers were analyzed with 
thematic analysis to see what patterns and themes that could be found. 
The result shows that Swedish tourist operators are aware of the negative 
impacts that tourism generates and that they are trying to minimize these 
effects. They work in different ways with environmental, social and 
economic problems at destinations and within the company. Their 
customers are given information about responsible tourism in different 
amounts and ways, for example through emails and hotel meetings.  

Keywords: Responsible tourism, sustainable tourism, responsible 
tourism management, corporate social responsibility, tourist operator     
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1. INLEDNING 

Under 2012 kom antalet internationella turistbesök upp i 1 miljard, och 
denna siffra har fortsatt att stiga under 2013 med ytterligare 52 miljoner 
internationella turister. Detta visar att människor reser trots kriser runt 
om i världen, och Värlsturistorganisationen estimerar att till 2030 
kommer antalet vara uppe i 1,8 miljarder (UNWTO, 2013). Samtidigt 
som det i december 2012 uppmättes 1 miljard internationella turister 
utgav Värlsturistorganisationen en kampanj menat att uppmärksamma 
vikten av turisters ansvar och beteende, en kampanj med namnet: 1 
miljard turister, 1 miljard möjligheter. Med det menar dem att om fler 
turister köper lokala varor, respekterar den lokala kulturen och platsens 
arv kan detta skapa goda möjligheter för alla (UNWTO, 2014). 
Organisationen Tourism Concern argumenterar även de om vikten av att 
människor behöver inse sitt ansvar som resenärer. De borde ha kunskap 
om problemen kring turism, veta att det finns många lösningar på vad de 
som resenärer kan göra och hur de kan utföra dessa. Samtidigt måste 
arrangörer och företagare arbeta för en hållbar turistindustri (Tourism 
Concern, 2014). 

Ansvarsfull turism uppmärksammas mer och mer men det är långt ifrån 
alla som faktiskt reser ansvarsfullt, och kanske är det inte helt tydligt vad 
ansvarsfull turism är. Är det att ta tåget till destinationen eller köpa 
souvenirer från den lokala hantverkaren? Ansvarsfull och hållbar turism 
samt ekoturism kan felaktigt blandas ihop men dessa tre är inte samma 
sak (Baumgartner, 2014). Ekoturism är en typ av turism som 
koncentrerar sig på hållbar turism, som att arrangera resor till mindre 
orter med så liten påverkan som möjligt. Ansvarsfull turism är riktat mot 
turister och om hur deras agerande, både före, under och efter resan, 
påverkar en destination och det globala klimatet. Hållbar turism är en del 
av båda dessa kategorier men med ett mycket större perspektiv, menat 
att alla typer av turism har som mål att vara ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbart. Men kan turism vara ansvarsfull och vad innebär 
det egentligen? Enligt ICRT (International Center for Responsible 
Tourism) betyder ansvarsfull turism att göra ”better places for people to 
live, and better places for people to visit” (Baumgartner, 2014). 
Baumgartner (2014) menar att med detta påstående hävdar ICRT att 
ansvarsfull turism är ett etiskt önskande om osjälviskt beteende från 
resebranschen, och inte ett konkret koncept som kan skapa ordentliga 
krav och ramverk. 

Många kanske anser att ens resande inte påverkar miljön, människor och 
ekonomin speciellt mycket. Tankesättet att ”jag förtjänar det här” eller 
”jag källsorterar hemma så nu på semestern kan jag bara släppa allt det 
där” har nog de flesta tänkt och hört. Faktum är att mycket forskning 
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finns om hur turismen påverkar en destination negativt genom att 
förstöra känslig miljö, den lokala kulturen och det sociala välmåendet 
(Hall, 2008, s.19). Sedan 1980-talet har miljömässig, ekonomisk och 
social hållbarhet varit centralt i många artiklar, böcker och diskussioner 
men trots mycket forskning kring detta har inte mycket hänt med hållbar 
turismutveckling. Turismen fortsätter att växa vilket innebär att 
hållbarhet och de negativa effekter som turismen ger borde få ännu mer 
fokus. Turismen skapar även positiva effekter som jobbmöjligheter, 
bevarandet av natur genom nationalparker och reservat samt 
samhällsutveckling. Dock är det viktigt att komma ihåg att med det stora 
antalet turister idag är det svårt att behålla dessa positiva effekter. Hall 
(2008) menar att turismen även är en bidragande orsak till de globala 
problem vi har, som minskad biologisk mångfald, skogsavverkning, 
föroreningar och den globala uppvärmningen. 

Även fast hållbarhetsdiskussionerna lever vidare och att utvecklingen 
med hållbar turism är viktig, är den största miljöboven ändå resan till 
destinationen (Hall, 2008, s.19). Trots vetskapen av att flyg- och biltrafik 
påverkar miljön negativt och att resor med tåg är ett bättre alternativ, 
kommer vi aldrig sluta resa för vi har blivit vana med bekvämligheten 
och flexibiliteten som flyg och bil erbjuder (Bohlin och Böhn, 2011, s.76). 
På grund av detta är det därför nödvändigt att en hållbar turismplanering 
utvecklas och att människor förstår deras ansvar som turister. 

För att få folk att resa på ett sätt som gynnar miljön, människor och den 
lokala utvecklingen behöver ansvarsfull och hållbar turism få mer 
uppmärksamhet. Det är viktigt att vi vet att våra val har betydelse, det 
ska vara enkelt och självklart att välja en hållbar resa och agera på ett 
ansvarsfullt sätt. Då vi människor ofta vill göra okomplicerade val, som 
att inte behöva fundera på om en resa är hållbar eller inte, kan detta 
ansvar även anses ligga hos researrangören. Jag har därför valt att i detta 
arbete fokusera på hur svenska researrangörer arbetar med ansvarsfull 
turism då detta är ett väldigt aktuellt och samhällsrelevant ämne. För att 
kunna studera detta har intervjuer gjorts med tre olika researrangörer 
tillsammans med analyser av olika dokument. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska researrangörer 
arbetar med ansvarsfull turism. Detta görs med utgångspunkt från tre 
svenska researrangörer; Ving, Langley och Ecospheres. Frågeställningar 
som kommer att besvaras är: 

 Hur arbetar svenska researrangörer med ansvarsfull turism? 

 Hur stort ansvar anser researrangören att de har, jämfört med 
turisten, i arbetet med ansvarsfull turism? 
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3. DEFINITIONER AV TURISMBEGREPP 

Som tidigare nämnt kan det vara svårt att veta definitionerna för olika 
turismbegrepp, speciellt då ekoturism, hållbar och ansvarsfull turism alla 
har gemensamt att de vill minska negativa sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekter. Samtidigt som de positiva effekterna ska 
framhävas och utvecklas. För att förtydliga hållbar och ansvarsfull turism 
samt ekoturism, som alla är relevanta i detta arbete, kommer här nedan 
en förklaring på de olika begreppen. 

3.1 Hållbar turism 

Hållbar turism är ett väldiskuterat ämne och används i många 
sammanhang men vad det innebär är att turism ska sträva mot att vara 
kulturellt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart (Mowforth och 
Munt, 2009). Detta innebär att lokalbefolkningen ska få ta del av 
fördelarna av turism samt att de ska få vara med och bestämma och 
planera kring turismen i deras område. Natur och kultur ska även 
bevaras så att en diversitet bibehålls. Eftersom turism påverkar 
samhällen ekonomiskt, socialt och miljömässigt är det samma krav som 
gäller för turism som för hur ett samhälle ska vara hållbart (Bohlin och 
Böhn, 2011, s.77). Dessa kriterier är: att bibehålla biologiska processer 
och dess mångfald, att öka människors kontroll över deras liv, att stärka 
och behålla ett samhälles identitet samt att användningen av naturliga 
resurser görs på ett ansvarsfullt sätt så att kommande generationers 
behov kan tillfredsställas. 

Agenda 21 är en dagordning som fastslogs i Rio de Janeiro 1992 under en 
FN-konferens för miljö och utveckling. Dokumentet handlar om en 
social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling som ses ur ett lokalt, 
nationellt och globalt perspektiv (Bohlin och Böhn, 2011, s.74). Detta har 
även framtagits för turism av WTTC (World Travel and Tourism 
Council), Världsturistorganisationen samt The Earth Council. 1995 
skrevs de viktigaste punkterna ner för hur turistindustrin ska kunna vara 
hållbar: källsortering av avfall, motverka skadliga utsläpp från 
transporter, planera och vårda för markanvändning, bibehålla 
vattenkvalitén, uppmuntra till samarbete mellan lokalsamhället och 
turismföretagare, byta ut miljöfarliga substanser samt använda och 
utveckla miljövänliga produkter (Bohlin och Böhn, 2011, s.77). 

Hållbar turism handlar alltså om respekt för en destinations människor, 
miljö och kultur. Det handlar om ansvarsfullt företagande och att turister 
ska kunna fortsätta komma till en destination utan att förstöra dess 
ursprungliga karaktär och kvalité (Frey och George, 2010, s.622). 
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3.2 Ekoturism 

Definitionen för ekoturism är: “responsible travel to natural areas that 
conserves the environment and improves the well-being of local people” 
(Ecotourism, 2014). Det handlar om att minimera turismens påverkan, 
att visa respekt för miljön, människor och dess kultur samt att ha 
kunskap om en plats sociala, politiska och miljömässiga nuvarande läge. 
Vad som även är viktigt är att tillhandahålla en bra miljö för både 
besökare och lokalbor, att samhällen får ta del av ekonomiska vinster och 
att pengar går till bevarande av natur och kultur. 

Ett ekoturismföretag anordnar resor till platser där massturism inte 
existerar och som är relativt orörda. Meningen med ekoturism är att 
studera och uppleva en plats, dess natur, kultur och människor på ett 
mer genuint sätt än vad massturism kan erbjuda (Frey och George, 2010, 
s.622). En del har dock andra åsikter om ekoturism och menar att det är 
ett lyxigare sätt för människor från västvärlden att resa på, och att 
bevarandet av destinationer bara sker i utvecklingsländer (Mowforth och 
Munt, 2011, s.99). Vad som var meningen från början, när definitionen 
för ekoturism gjordes, var att ekoturism handlar om att föra samman 
bevarande, samhällen och hållbart resande för att skapa en värld där 
turism kan göra gott (Ecotourism, 2014). Alla ska gynnas av turism och 
därför har ekoturism utvecklats så att natur, människor och samhällen 
alla ska kunna ta del av turismens goda sidor. 

3.3 Ansvarsfull turism 

Den första konferensen om ansvarsfull turism hölls i Kapstaden 2002 
och det var här som grundpelarna för begreppet och vad det innebär 
skrevs (Responsible tourism partnership, 2014a). Även fast ansvarsfull 
turism kan ta många olika uttryck beroende på intressenters och 
destinationens prioriteringar skapades sju stycken fundament som 
definierar ansvarsfull turism: (1) minimera negativa ekonomiska, sociala 
och miljömässiga effekter, (2) skapa ekonomiska fördelar för 
lokalbefolkningen och närliggande kommuner, (3) involvera 
lokalbefolkningen i beslut och planering som påverkar deras liv, (4) 
hjälpa till i arbetet med bevarandet av diversitet av natur och kultur, (5)  
skapa bättre platser för turister att besöka genom mer kontakt med 
lokalbefolkning tillsammans med en ökad förståelse för den lokala 
kulturen, människorna och miljön, (6) ge en ökad tillgänglighet för 
fysiskt nedsatta personer samt (7) vara kulturellt försiktig genom att 
behålla en bra relation mellan lokalbor och turister samt bibehålla en 
lokal stolthet av platsen. Med dessa grundpelare var det meningen att 
inspirera till ett fortsatt arbete med ansvarsfull turism. Att få länder, 
företag och turister att engagera sig i utvecklandet av ansvarsfull och 
hållbar turism. (Responsible tourism partnership, 2014a). 
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Ansvarsfull turism definieras enligt Frey och Georges (2010) som ett sätt 
att leverera bra upplevelser för gäster och samtidigt skapa goda 
affärsmöjligheter som kan bidra till ökade socio-ekonomiska fördelar. 
Användningen av naturliga resurser ska göras på ett hållbart sätt, 
framhäva nyttan med diversitet och samarbete i samhället, övervaka och 
analysera turismens påverkan samt utveckla konkurrenskraftiga fördelar 
som ansvarsfull turism kan ge. Association of Independent Tour 
Operators (AITO) är en paraplyorganisation som representerar fler än 
120 olika researrangörer i Storbritannien (AITO, 2014), och de har 
skapat riktlinjer för ansvarsfull turism som deras medlemmar ska följa. 
De menar att ansvarsfull turism innebär en insikt om att där 
researrangörer arbetar kan turismen göra både nytta och skada, och att 
alltför ofta överväger de negativa effekterna de positiva. Därför är det 
viktigt att researrangörer har som syfte att vara ansvarsfulla i deras 
agerande och åta sig att skydda miljön, respektera den lokala kulturen, 
skapa fördelar för det lokala samhället, bevara naturliga resurser samt 
minimera föroreningar (Goodwin och Francis, 2003, s.275). 

Ansvarsfull turism kan hänvisas till både turister och researrangörer. För 
turister kallas det ofta ansvarsfullt resande vilket innebär att du vill 
upptäcka världen men inte lämna några fotspår efter dig. Du respekterar 
människor, den lokala kulturen och miljön, du deltar i platsen du 
kommit till istället för att iaktta. Det är viktigt att som turist vara 
medveten om hur ens resande påverkar miljön och människor. Som 
ansvarsfull turist uppmanas du att göra kloka val innan en resa som att 
välja miljövänliga transportmedel, men även att reflektera över hur 
beslut under och efter en resa kan spela roll (Responsible travel, 2014). 

Ansvarsfull turism är alltså menat till turister och researrangörer men 
även regeringar, hotellägare samt lokalbor har en roll i att utveckla 
turismen på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Ansvarsfull turism innebär: 
”making better places for people to live in and better places for people to 
visit” (Responsible tourism partnership, 2014b). Det finns flera åsikter 
om och förklaringar till vad ansvarsfull turism är men det de har 
gemensamt är att människor ska ta sitt ansvar och tänka på och 
respektera människor och miljön, reflektera över de beslut de gör och 
vad det får för konsekvenser. 

 

 

 

 

 



7 
 

4. TIDIGARE STUDIER 

Studier kring turism och hållbarhet ökade efter att Brundtlandrapporten 
kom i slutet på 1980-talet, och sedan dess har många inriktningar gjorts 
på ämnet (Frey och George, 2010). Tidigare forskning som ansågs vara 
viktigt att ta med i detta arbete var forskning kring turismbeteende, att se 
hur turister resonerar och agerar kring ämnen som ansvarsfull och 
hållbar turism. Detta är kopplat till studier kring turisters 
förhållningssätt till ansvarsfull turism och var ansvaret anses ligga, samt 
hur turister reser idag och vad de förväntar sig av en resa. Antalet turister 
ökar från år till år och då turismen är beroende av naturresurser och en 
destinations gästfrihet, har mer fokus lagts på hanteringen av de negativa 
effekter som turismen ger (Frey och George, 2010). Därför var det 
relevant att ta med forskning kring ansvarsfullt turismföretagande för att 
undersöka hur företag arbetar med ansvarsfull och hållbar turism.  

4.1 Turisters förhållningssätt till ansvarsfull turism 

Turister visar ofta ett intresse för hållbar turism och säger att de gärna 
skulle välja ett hållbart alternativ till sin resa om det fanns. Skillnaden 
mellan tanke och handling är dock stor, och Budeanu (2007) skriver att 
bara 1 av 20 turister väljer ett hållbart resealternativ. Just nu är det 
företag och organisationer som engagerar sig mest för att minska de 
negativa effekterna som turism ger, och samtidigt behålla och framhäva 
de bra effekterna. Det verkar därför som det är ett glapp mellan turisters 
hållbarhetstänk och deras val av produkter och tjänster (Budeanu, 2007, 
s.499). Turister kan många gånger vara intresserade av hållbara 
alternativ på en resa men de vill inte betala extra för detta. Att turister 
visar sitt intresse för hållbara alternativ är viktigt då detta spelar roll i 
arbetet mot en ansvarsfull och hållbar turismhållning (Dodds m.fl., 2010, 
s.209).  

För att en resa ska vara hållbar är det mycket en turist borde göra men 
det är inte många forskare som anser att det är möjligt att åstadkomma 
det som behövs, medan andra är mer positiva. En ansvarsfull turist borde 
korta ner resvägen eller effektivisera den, välja ekovänliga boenden, inte 
förorena, respektera människor och kulturer, inte medverka i skadliga 
aktiviteter eller köpa souvenirer från utrotningshotade arter (Budeanu, 
2007, s.501). För att turister ska kunna leva upp till dessa förväntningar 
är det viktigt att ansvarsfull turism uppmärksammas, samt att turister 
visar engagemang för ämnet. Det många turister klagar över är att det 
inte finns tillräckligt med information för att genomföra en hållbar resa 
(Budeanu, 2007).  
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4.2  Turismbeteende 

För att förstå människors val är det intressant att studera 
turismbeteenden och motivationen bakom resvalen. Bakomliggande 
motivationer som ligger till grund för turismbeteenden har studerats 
under lång tid och kultur är en stor del av dessa studier (Li m.fl., 2013, 
s.1). Kultur är känd som en underliggande faktor till konsumentbeteende 
vilket innebär att turisters beteendemönster även kan förklaras med 
hjälp av detta. Personer blir påverkade av den kultur de lever i, vilket gör 
att de ofta har liknande tro, värderingar och normer. Fastän kultur är 
viktigt att ta med i forskning om turismmotivation anser Li m.fl. (2013) 
att människors nationalitet inte kan användas som proxy för deras 
kultur, att det krävs mer undersökningar för att veta till vilken kultur 
människor tillhör. För att lära sig mer om resebeteende är det 
nödvändigt att studera turismmotivation på grund av att detta anses vara 
en bestämmande faktor till mänskligt beteende. Men varför människor 
reser är svårt att undersöka för det är inte alltid folk vill berätta orsaken 
bakom resan. Li m.fl. (2013) skriver om fyra faktorer som försvårar 
arbetet med att få ärliga svar från resenärer: (1) oviljan och (2) 
oförmågan från turister att reflektera över sanna resemotiv, (3) 
människors ovilja och (4) oförmåga att uttrycka sanna resemotiv. 

Enligt Swarbrooke och Horner (2007) beror konsumentbeteende delvis 
på deras kunskap om tillgängliga turismprodukter och att detta även 
influerar turismutbudet. TV-program, tidningar och Internet är alla 
influenser i de flestas dagliga liv och från dessa får vi hela tiden 
information som vi bearbetar. Vi får konstant information om var vi 
borde åka, vi ser på bilder och hör det från vänner och bekanta. Vårt 
ökade intresse för resor har skapat mer alternativ och en tillväxt inom 
resebranschen. Detta tillsammans med lägre priser gör resandet mer 
tillgängligt. Författarna beskriver även viktiga marknadskrafter som 
påverkar efterfrågan, utbud och distributionen av turismprodukter och 
tjänster. Dessa är: konsumentens kunskap om alternativ och krav inom 
turism, utveckling av destinationsprodukter, strukturella trender inom 
resor och turismaktörer tillsammans med utbudet av utbildade och 
erfarna arbetare. 

4.3 Ett förändrat resesätt 

Sättet vi reser på håller på att ändras, många vill inte längre bara ha de 
tre S:en; sun, sand och sea, utan vi kräver idag mer av vår semester 
(Goodwin och Francis, 2003, s.271). Att resa idag innebär många gånger 
att vi vill lära oss något nytt och uppleva något vi inte skulle kunna göra 
hemma, samtidigt som det ska vara autentiskt.  
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Detta förändrade resesätt, från passivt och okritiskt till aktivt och 
upplyst, är något som påverkar researrangörer, resebyråer och 
marknadsföringsbolag och borde uppmärksammas och dras fördel av 
(Goodwin och Francis, 2003, s.272). Att turister börjar ställa mer krav på 
sin resa betyder att ett potentiellt segment växer fram bestående av 
ansvarsfulla turister. Goodwin och Francis (2003) menar att arrangörer 
behöver anpassa sitt utbud till en ny sorts efterfrågan, de som vill ha en 
mer etiskt korrekt resa och att resebranschen på så sätt visar sitt ansvar. 

Konsumentbeteendet har förändrats och fler är idag uppmärksamma på 
ekologiska och rättvisemärkta varor. Hälsa, miljö och mänskliga 
rättigheter är något som konsumenter anser viktigt och ligger till grund 
för den etiska konsumtionen, men globalisering och företagens makt är 
även något de reflekterar över (Goodwin och Francis, 2003, s.272). Även 
om den ökade konsumtionen av ekologiska och rättvisemärkta varor är 
positiv finns det åsikter om att dessa varor köps på grund av en 
egocentrism som finns bland konsumenterna. Att det inte är en fråga om 
altruism utan något som får konsumenter att må bra och känna att de 
bidrar till samhället. Detta är något som kan kopplas till ansvarsfull 
turism, att drivkraften är att känna sig bra som turist (Goodwin och 
Francis, 2003, s.272). 

Samtidigt som konsumentbeteendet förändras är det fortfarande många 
turister som väljer resa utifrån kriterier som flexibilitet, bekvämlighet 
och avkoppling. Ansvarsfullhet och hållbarhet är i många fall inget som 
prioriteras, om inte resan är en eko- eller volontärresa. (Budeanu, 2007, 
s.502). 

4.4 Turistens roll 

Pengar tillsammans med klimat och kvalitén på hotellanläggningar 
spelar roll i valet av resa enligt en enkätundersökning i Storbritannien 
1999 (Goodwin och Francis, 2003, s.275). Det som även var viktigt för 
resenärer var kvalitén på den information de fick om destinationen, hur 
stor chans det var att kunna träffa lokalbor och vilka miljökonsekvenser 
resan gav. Undersökningar som denna visar att fler är intresserade av en 
etiskt korrekt resa och att detta är något som fler reflekterar över. På 
grund av detta kan researrangörer konkurrera med mer än bara pris, om 
ansvarsfull turism skulle få större utrymme i företaget. De arrangörer 
som använder sig av ansvarsfull turism har en fördel när människor 
väljer resor, att det faktiskt spelar roll hur en researrangör marknadsför 
sig och vad de trycker på som viktigt i sin policy. Även om en hållbar och 
ansvarsfull inriktning för arrangörer för med sig många fördelar är det 
ändå svårt för dem att satsa mycket pengar på detta, då företag vill gå 
med vinst. Det är alltså en övervägning mellan ekonomiska fördelar och 
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ambitionen att vara hållbara och ansvarsfulla för både företag och 
turister (Goodwin och Francis, 2003, s.283).  

Intressenter har ofta inflytande i hur en plats utvecklas, så även för 
turistdestinationer (Dodds m.fl., 2010, s.207). Intressenter definieras 
som en grupp eller individ som har ett intresse för en plats eller 
organisation och viljan att vara med och påverka denna. Intressenter-
teorier får idag större utrymme i forskning som ett sätt att se hur mycket 
fokus hållbarhet har i företag, detta är även något som kan appliceras på 
turistdestinationer (Dodds m.fl., 2010, s.208). En intressent har en viss 
makt över en plats och detta är viktigt att beakta när utveckling sker, 
detta för att samarbeten ska fungera och för att så många som möjligt ska 
vara nöjda (Jamal och Getz, 1995, s.190). Inom turismplanering är 
medverkandet av intressenter en kritisk del då dessa ofta har olika idéer 
om vad som ska göras. Det finns även många olika typer av 
organisationer och företag som är intresserade av turismdestinationer 
och att få dessa att samarbeta är inte alltid lätt (Jamal och Getz, 1995, 
s.191). 

Intressenter kan enligt Dodds m.fl. (2010) även vara turister och de 
menar att det är viktigt att förstå intressenters roller och uppfattningar 
när det kommer till hållbar turism. Om en förståelse utvecklas kring hur 
intressenter, som turister, uppfattar en plats kan vi bättre veta var 
ansvaret anses ligga i fråga om ansvarsfull och hållbar turism. Studier, 
som till exempel en om hållbar turismutveckling bland intressenter i 
Danmark, har gjorts om hur intressenter påverkar politiska beslut. Något 
som dock saknats i dessa studier är konsumenternas roll (Dodds m.fl., 
2010, s.208). Konsumenters attityd jämtemot hållbarhet inom en 
destination, var ansvaret ligger och deras villighet att betala för en 
hållbar resa har inte heller tagits med i studier med fokus på intressenter. 
Detta är något som enligt Dodds m.fl. (2010) skulle vara viktigt att 
studera dels för att se konsumenters inflytande i en hållbar 
turismutveckling och hur mycket de är villiga att betala för detta. 

Studier som gjorts visar att vissa turister är villiga att betala extra för sin 
resa eller under själva vistelsen för att bidra till en hållbar 
turismutveckling (Dodds m.fl., 2010, s.209). Vissa är medvetna om 
miljövänliga alternativ på destinationen och väljer gärna dessa men var 
inte villiga att betala extra för det. Budeanu (2007) menar att alternativ 
för val av resa begränsas av inkomst, kunskap och tillgänglig 
information. Att människor inte alltid har den information och kunskap 
som behövs för att välja en ansvarsfull resa. Samt att pengar spelar en 
stor roll i val av resa, då billigare resor ofta går till platser med 
massturism. Turister som väljer att hjälpa till och bidra till en mer 
hållbar utveckling uppskattar känslan det ger, att de genom att bidra med 
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pengar får en känsla av välmående (Dodds m.fl., 2010, s.209). Dodds 
m.fl. (2010) studie visar att de tillfrågade turisterna var villiga att betala 
extra skatt, till exempel som hjälp i arbetet med miljöbevarande och 
sociala frågor. Turisterna ansåg att miljön och de sociala förhållandena 
var viktiga på en destination och bevarandet av den ursprungliga platsen 
likaså. 

Dodds m.fl. (2010) menar att destinationsutvecklare bör uppmärksamma 
turisters preferenser och bakomliggande motiv då det är detta som avgör 
varför de reser till en plats, och gör ett potentiellt återbesök. Turister är 
viktiga intressenter i turistindustrin och borde behandlas därefter. Det är 
turister som spenderar och investerar i en upplevelse och för att vilja 
komma tillbaka är det viktigt att de är nöjda med sin resa. Att en plats 
bevaras både miljömässigt och socialt är då viktigt för att en resenär ska 
uppleva sin resa som bra. 

4.5 Researrangörens roll 

Alla företag har ett ansvar för sin produktion av varor, miljö och 
arbetsförhållanden och detta har på senare tid uppmärksammats mer 
genom Corporate social responsibility (CSR) (Frey och George, 2009). 
CSR tillsammans med corporate social investment och etiska 
förvaltningsmetoder har framträtt som tydliga trender men inom 
turismsektorn är det förvånansvärt få som hakat på denna trend. Även 
konsumenter är numera mer medvetna om företags ansvar och CSR, de 
vill konsumera mer ekologiska och etiskt rättvisa produkter vilket sätter 
krav på producenterna (Goodwin och Francis, 2003). Debatter om 
nödvändigheten att utveckla en hållbar turistindustri har pågått länge 
men fortfarande finns det mycket att göra. 

Konferenser om utveckling och hållbarhet hålls kontinuerligt, den första 
om ansvarsfull turism hölls i Kapstaden 2002 (Frey och Georges, 2010, 
s.621). Under denna konferens definierades ansvarsfull turism i tre olika 
delar; (1) turismutveckling borde öka livskvalitén för omkringliggande 
samhällen, (2) skapa bättre möjligheter för företag och (3) förbättra 
turisters upplevelse. För att detta ska fungera påpekades det även att 
samarbete mellan samhällen samt den privata och kommunala sektorn 
var viktig. Vid 2002 var ansvarsfull turism inte uppmärksammat och en 
del ansåg att dessa initiativ till ansvarsfull turismutveckling inte var 
nödvändigt. Ämnet har dock uppmärksammats mer genom åren och fått 
större relevans. Vid den andra konferensen om ansvarsfull turism, som 
hölls 2008, påpekades det att regeringar och den privata sektorn måste 
visa ett större engagemang för att ansvarsfull turism ska få bättre 
genomslag (Frey och Georges, 2010, s.622). Det är viktigt att ansvarsfull 
turism får mer plats i strategiskt planering, att det tas på allvar och ses 
som en nödvändig del i en hållbar turismutveckling. 
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Enligt paraplyorganisationen AITO (Association of Independent Tour 
Operators) är det upp till respektive researrangör att ta sitt ansvar genom 
att etablera egna policys och samtidigt engagera personalen i detta. 
Researrangörer borde även informera och uppmuntra sina resenärer om 
ansvarsfull turism, arbeta med leverantörer och samarbetsparters för 
gemensamma mål samt uppmärksamma arbetet med ansvarsfull turism 
så att fler blir engagerade i ämnet (Goodwin och Francis, 2003, s.275). 

VSO (Voluntary Service Overseas) menar att turister har rätt att få all 
information som behövs om destinationen de reser till. Information 
behövs så att turister kan göra rätta val under resan, som vilka varor de 
kan köpa, var de kan få en autentisk upplevelse och vilka restauranger de 
borde besöka. Information som denna skulle enligt VSO motverka en 
underminering av den lokala kulturen med seder och bruk. Förutom 
information till sina resenärer är det mer fördel som researrangörer 
borde engagera sig i arbetet med ansvarsfullt företagande. Om de kan 
visa upp sitt arbete med goda arbetsförhållanden, schysta priser och 
bevarande av miljö samt kultur skulle detta gynna dem i konkurrensen 
på marknaden (Goodwin och Francis, 2003). 

4.6 Vems är ansvaret? 

Turism kan ses som ett etiskt dilemma (Goodwin och Francis, 2003). 
Menat att sättet vi reser på påverkar lokalbefolkningen och deras 
arbetsförhållanden, skapar potentiella miljökonsekvenser samt 
osäkerheten kring vem som får fördelarna och hur turister genom att 
besöka en plats stödjer det politiska system som finns där. Med tanke på 
detta kan turism ifrågasättas, kanske vill inte lokalbefolkningen att 
turister ska komma till dem? Detta ingår i Tearfunds kampanj som de 
släppte 2000 och de argumenterar att researrangörer borde kunna 
garantera bra arbetsförhållanden, schysta priser och att mer vinst går till 
det lokala samhället (Goodwin och Francis, 2003, s.274). Turisten har 
också ett ansvar genom att de borde använda lokala tjänster, respektera 
människorna de möter och miljön samt ta åt sig av den lokala kulturen. 
Tearfund menar att: ”Our choice of holiday, just like any other consumer 
choice, affects other people” (Goodwin och Francis, 2003, s.274). 

Vems är då ansvaret för att en ansvarsfull och hållbar turismutveckling 
utförs? Dodds m.fl. (2010) undersökte detta i deras studie och kom fram 
till att turister anser att de själva har ett stort ansvar. Däremot fanns 
tydliga åsikter om att även privata organisationer, regeringar och lokala 
företag kan ha ett större ansvar. Enligt Dodds m.fl. (2010) är turister 
benägna att betala extra skatter för att bidra till arbetet med en hållbar 
turismutveckling. Vissa medgav även att de kände att ansvaret med ett 
ansvarsfullt beteende låg hos dem som turister. Även fast turisterna i den 
här undersökningen var villiga att betala för hållbarheten på 
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destinationen, är det tvetydligt vad som innebär hållbarhet för dem. Är 
det en ren strand eller att hela samhället mår bra? 

 

5. BAKGRUND  

För att förstå turism är det även viktigt att känna till och reflektera över 
olika processer som sker i världen, då dessa har stor inverkan på 
turistindustrin och därmed även turister. Arbetet med ansvarsfull och 
hållbar turism är något som också påverkar turistindustrin men det kan 
vara svårt att veta hur och vad som görs inom detta ämne. För att ge en 
tydligare bild av detta ges nedan en sammanfattning på hur olika 
organisationer och företag arbetar för att uppmärksamma ansvarsfull 
turism. Men först förklaras olika koncept och deras koppling till turism. 

5.1 Globala processer och turism 

Globalisering och hållbarhet är viktiga koncept som är starkt kopplat till 
turism och problemen kring detsamma (Mowforth och Munt, 2009, 
s.12). De är därför viktiga att nämna i diskussioner kring turism och dess 
konstanta utveckling. Globalisering tas ofta med i studier om turism då 
detta är relevant med tanke på att turism finns världen över. 
Globalisering är något som påverkar oss i vårt dagliga liv. Vi influeras av 
händelser och människor långt bort från våra hem, många säger att 
världen på detta sätt har blivit mindre. Genom detta koncept kan vi 
förklara hur relationen mellan ekonomi, sociala relationer, kultur och 
miljö sträcks och vävs samman världen över. Turism har en global 
tillväxt med nya destinationer som uppstår kontinuerligt, och många 
menar att det idag är den största industrin i världen (Mowforth och 
Munt, 2009, s.13). Vi reser längre och oftare i en global värld vilket 
påverkar oss på så sätt att vi influeras av andra kulturer, människor och 
händelser vilket ändrar sättet vi lever på. 

Hållbarhet och turism är något som diskuteras ofta och är ett aktuellt 
ämne. Det diskuteras mycket i förhållande till turism speciellt på grund 
av att miljön och naturresurser ofta påverkas negativt av en kraftig 
turismutveckling. Ofta fokuseras det mycket på miljön i diskussioner 
kring hållbarhet och turism medan sociala relationer och ekonomiska 
problem kan komma i andra hand (Bohlin och Böhn, 2011, s.78). Detta är 
enligt Mowforth och Munt (2009) dock viktigt att ta med i 
hållbarhetsdiskussioner då homogenisering av kulturer och ekonomiskt 
läckage är stora problem på många destinationer. Hur mycket en 
destination påverkas av turism har dels att göra med antalet turister som 
kommer till platsen, ju fler besökare desto större risk för konflikter. Detta 
är även kopplat till hur stort det ekonomiska utbytet är, alltså en balans 
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mellan ekonomisk vinst och en social och miljömässig förlust (Bohlin och 
Böhn, 2011, s.82). 

Hållbarhet är ett svårt ämne då vad som anses vara hållbart inte är 
samma för alla. Det är ett koncept som kan uppfattas, tolkas och 
definieras olika av individer, organisationer och sociala grupper. 
Mowforth och Munt (2009) argumenterar därför att hållbarhet inte 
borde definieras på ett enkelt sätt utan istället inse att det är ett koncept 
som är socialt och politiskt konstruerat, som representerar intressen och 
värden av de som är involverade. 

5.2 Arbetet med ansvarsfull och hållbar turism 

Världsturistorganisationen är en del av Förenta nationerna som arbetar 
med att upplysa, informera och utbilda människor, företag och 
organisationer runt om i världen om turism och dess betydelse (UNWTO, 
2013). Deras prioriteringar är bland annat att förbättra turismens 
konkurrenskraft, främja hållbar turismutveckling och skapa samarbeten. 
Världsturistorganisationen är ansvariga för främjandet av ansvarsfull, 
hållbar och internationell tillgänglig turism och är därmed en viktig del i 
utvecklingen av ansvarsfull och hållbar turism. Varje år hålls olika 
konferenser som hjälper till att uppmärksamma problemen kring turism 
och försök görs att tillsammans med representanter från olika länder 
komma fram till lösningar. Till exempel hålls World Tourism Day årligen, 
som enligt dem själva är den viktigaste internationella dagen för 
uppmärksammandet av turism (UNWTO, 2013). 

WTM (World Tourism Market) håller tillsammans med 
Världsturistorganisationen konferensen World Responsible Tourism Day 
årligen som inspirerar företagare och entreprenörer runt om i världen. 
Till skillnad från World Tourism Day är betydelsen av denna konferens 
att uppmärksamma vikten av ansvarsfull turism (WTM, 2014). WTMs 
hemsida syftar till att föra samman organisationer, reseföretag och 
människor som är intresserade av att arbeta med hållbara och 
ansvarsfulla metoder inom turistindustrin. Målet med World 
Responsible Tourism Day är att tillsammans med 
Världsturistorganisationen föra samman turistindustrin och få ett 
fungerande samarbete dem emellan. De vill förändra genom att utbilda 
om ansvarsfullt beteende för resebranschen och turister. De ger exempel 
på hur destinationer och länder utvecklas inom hållbarhet och debatterar 
kring relevanta ämnen för att vara en pådrivare till förändring (WTM, 
2014). 

För att uppmärksamma turisternas ansvar har kampanjer gjorts för att 
visa vad turister kan göra, och även vad som faktiskt händer när turism 
kommer till en plats. Tourism Concern och VSO (Voluntary Service 
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Overseas) är två exempel som båda uppmärksammat ansvaret som 
turister har. Det är vi som reser till andras hem vilket innebär att det är 
viktigt att respektera kulturen och göra så lite inverkan som möjligt. Det 
är viktigt att ta till sig information om platsen och dess kultur för att på 
så sätt göra att bra avtryck under resan. VSO menar att turisters val av 
resa och sättet de beter sig på på destinationen har betydelse. De anser 
att turister ska ta sig tid att besöka de platser som finns utanför ”the 
beaten track” och våga se mer än vad hotellområdet erbjuder. På så sätt 
bidrar de mer till samhället de reser till och de får samtidigt ut mer av sin 
semester, de får en kulturell upplevelse (Goodwin och Francis, 2003). 

 

6. METOD 

6.1 Val av metod 

I detta arbete har jag samlat in data från olika dokument som artiklar, 
böcker och hemsidor, samt genomfört intervjuer för att få en djupare 
förståelse av resebranschens syn på ansvarsfull och hållbar turism. För 
att analysera denna data valde jag att använda mig av kvalitativ analys på 
grund av att denna metod är bra för tolkning av människors aktiviteter, 
som traditioner och relationer (Denscombe, 2009, s.423). Då jag vill 
undersöka researrangörers arbete med ansvarsfull turism är kvalitativ 
analys att föredra då denna metod är starkt relaterad till verkligheten 
(Denscombe, 2009, s.398). Detta innebär att datamaterial och analyser 
kan skapa teorier som är verklighetsförankrade och inte tagna ur luften. 
Med kvalitativ analys kan forskaren gå in på djupet av ett ämne med 
hjälp av ett informationsrikt datamaterial, samtidigt finns möjligheten 
att materialet tolkas olika vilket kan ge alternativa förklaringar. Detta är 
tillåtet då det handlar om en tolkningsfråga samt att det är accepterat 
med olika resultat. Kvalitativa analyser klarar alltså av motsägelser vilket 
är en fördel då sociala analyser kan variera. 

För att samla in empiri användes informantintervjuer. Detta innebär 
intervjuer med personer som har information och kunskap inom ett 
specifikt område (Repstad och Nilsson, 1999, s.142). Dessa informanter 
kan ge upplysningar angående andras åsikter vilket, tillsammans med 
den kunskap de själva har, är till stor hjälp i insamlandet av data. 

Tematisk analys är ett bra verktyg att använda vid kvalitativ data på 
grund av dess flexibilitet och möjlighet att få fram innehållsrik och 
detaljerad data (Braun och Clarke, 2006, s.78). Enkelt beskrivet är 
tematisk analys ett sätt att urskilja mönster, eller teman, i data. Eftersom 
jag använt mig av informantintervjuer i insamlandet av empirin var 
tematisk analys ett bra val. Dels för att jag på så sätt skulle kunna se om 
det fanns likheter i hur svenska researrangörer arbetar med ansvarsfull 
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turism, men även skillnader i deras arbetssätt. Braun och Clarke (2006) 
menar att ett tema i empirin inte behöver förekomma ett visst antal 
gånger, utan även om det fångar något viktigt som är relevant för själva 
forskningen. Detta tillsammans med att det är en relativt enkel metod att 
lära sig, och att det är en bra analysmetod att använda när tydliga 
mönster ska studeras gjorde att jag valde denna typ av analys. 

6.2 Urval 

För att undersöka hur svenska researrangörer arbetar med frågor inom 
ansvarsfull och hållbar turism valde jag att göra intervjuer med tre olika 
företag. Eftersom detta arbete inte är särskilt stort var tre researrangörer, 
enligt mig, ett bra antal för att få en insyn i olika researrangörers arbete 
med ansvarsfull turism. Till en början var det tänkt att Solresor skulle 
finnas med på grund av att de är en av de ledande 
charterresearrangörerna i Sverige med ca 200 000 resenärer per år 
(Solresor, 2014). Tyvärr hade inte Solresors informant tid att delta vilket 
gjorde att en annan researrangör valdes istället, detta kan ha påverkat 
resultatet i viss mån.  

De tre researrangörer som till sist valdes var Ving, Langley och 
Ecospheres. Tre olika typer av arrangörer, i relation till storlek, 
inriktning och antal resenärer per år, för att få en bredd i analysen. Jag 
valde Ving på grund av att de är Sveriges ledande researrangör med ca 
660 000 resenärer varje år (Ving, 2014a), jämfört med Langley som har 
ca 30 000 gäster per år (Langley, 2014). Då Ving, Fritidsresor och Apollo 
är Sveriges största researrangörer (Fair trade center, 2013) var det för 
mig viktigt att ha med en av dessa i processen. Att valet föll på Ving var 
en slump, alltså hade valet även kunnat falla på Fritidsresor eller Apollo, 
då dessa också är stora researrangörer med brett utbud av resor. 

Langley är ett företag som startade smått men som växt och är idag ett 
företag som anordnar resor till främst alperna men även till platser som 
Grekland och Karibien (Langley, 2014). Langley valdes efter sökningar på 
medelstora researrangörer i Sverige och ansågs passa då de anordnar 
olika typer av resor till flera platser, samt att de är ett mindre företag än 
Ving. Ecospheres, eller Ecolyx som de även kallar sig, är ett litet företag 
med inriktning mot ekoturism. De vill att resor ska göras på ett hållbart 
sätt som inte skadar varken miljö eller människor (Ecolyx, 2014a). I 
undersökningen av svenska researrangörers arbete med ansvarsfull 
turism kändes det viktigt att ha med ett mindre resebolag som fokuserar 
på hållbara resor. Efter en Google-sökning på ekoturismarrangörer i 
Sverige föll valet på Ecospheres då de arrangerar ett antal resor med stort 
fokus på hållbarhet, detta förmedlar de bra på deras hemsida och där 
kunde nödvändig och användbar information samlas in. 
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6.3 Genomförande 

6.3.1 Intervjuprocessen 

Efter att urvalet var bestämt utforskades de olika researrangörernas 
hemsidor för att få information om deras arbete med hållbarhetsfrågor 
och ansvarsfull turism. Där togs även kontaktinformation fram som 
behövdes för att ringa de olika företagen och fråga om en intervju. Efter 
detta gjordes intervjufrågor anpassade till respektive researrangör 
baserat på informationen från hemsidorna, olika dokument och egna 
erfarenheter och kunskaper. En del frågor är dock återkommande för att 
kunna få övergripande svar från varje researrangör medan det även 
ansågs viktigt att fokusera vissa frågor på varje researrangörs typ av 
utbud och deras arbete med ansvarsfull turism. 

Vid kontakt med Ving blev jag hänvisad till Sofia Jonasson, Head of 
Corporate Responsibility Services på Thomas Cook Northern Europe. 
Efter samtalet mailades en kort förklaring om vad uppsatsen handlar om 
samt intervjufrågorna. Då en telefonintervju inte var möjlig inom en viss 
tidsram gjordes intervjun via mail, där informanten svarade på 
intervjufrågorna som skickats i ett tidigare skede. 

Efter telefonkontakt med Ulrika Löfdahl, Co-founder (medgrundare) och 
MD (VD), hos Ecospheres bestämdes att information om utbildning, 
uppsats samt intervjufrågor skulle mailas för att sedan bestämma tid om 
telefonintervju. Efter några dagar togs beslutet att inte hålla en 
telefonintervju då tiden inte räckte till för informanten, svaren på 
frågorna skulle istället skickas via mail. 

Till Langley skickades en kort förklaring om mig själv och uppsatsen 
samt en förfrågan om svar via mail på de bifogade intervjufrågorna. 
Eftersom detta skedde i ett senare skede i uppsatsprocessen jämfört med 
de andra intervjuerna valdes att fråga om svar via mail med en gång. 
Detta för att det inte fanns tid för telefonintervju med efterföljande 
transkribering.   

6.3.2 Analys av data 
 
Tematisk analys består av vissa steg som att bekanta sig med data, skapa 
koder, söka efter teman, se om de olika temana passar ihop med 
kodningen av data, definiera och namnge teman och till sist skriva en 
rapport om resultatet (Braun och Clarke, 2006, s.87). Ordningen på 
analysen ser ut så här men stegen kan göras igen då data kan behövas gå 
igenom flera gånger, en så kallad repetitiv process (Braun och Clarke, 
2006, s.86).  
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Efter att information och intervjufrågor skickats via mail till samtliga 
researrangörer mottogs svar vilka lades in i ett separat dokument. Detta 
för att enklare kunna genomföra en analys av datamaterialet. Empirin 
lästes igenom ett flertal gånger samtidigt som anteckningar gjordes, 
därefter började arbetet med kodningen. Under kodningsprocessen 
iakttogs ett antal ord som förekom ofta i svaren, de ord som ansågs höra 
ihop lades i olika grupper för att lättare kunna upptäcka ett eventuellt 
mönster. I samband med kodningen skapades förklaringar på de olika 
teman som framkom, vilka därefter namngavs. De teman som togs fram 
var: (1) hållbarhetsdiskussioner, (2) researrangörens roll, (3) turistens 
roll (4) turismbeteende samt (5) researrangörens arbete med ansvarsfull 
och hållbar turism. Dessa fick olika färger som sedan meningar och ord 
färglades med i empirin vilket gjorde att teman lätt kunde kopplas 
samman. Denna process gjordes i olika omgångar beroende på när svar 
från informanten kom in. Braun och Clarke (2006) menar att de sex olika 
stegen i analysprocessen är riktlinjer och inte regler, vilket gör att en 
tolkning av de olika stegen kan göras och anpassas till sitt egna data, och 
behöver alltså inte följas strikt.  
 
För att lättare se vad som var intressant från empirin togs vissa citat ut 
som var relevanta för resultatet. Då en del svar på intervjufrågorna var 
hänvisningar till deras hemsidor har vissa citat och information tagits 
därifrån.  
 
6.4 Källkritik 

6.4.1 Trovärdighet och personliga reflektioner 

Kvalitativa data är en del av en tolkningsprocess vilket innebär att 
forskaren aldrig är helt subjektiv (Denscombe, 2009, s.383). Det kan 
alltså vara svårt att inte blanda in sina egna kunskaper och åsikter i 
tolkningsprocessen, och detta har tagits hänsyn till i arbetet. Mina egna 
åsikter och tidigare kunskap har spelat roll i skrivandet samt i val av 
intervjufrågor. Detta kan innebära att arbetet har riktats åt ett visst håll 
och att det hade kunnat se annorlunda ut om någon annan utfört arbetet. 
För att studier ska vara tillförlitliga är det viktigt att vara reflexiv och 
kunna redogöra för de steg som gjorts i analysen (Denscombe, 2009, 
s.381). Genom att detaljerat beskriva hur hela arbetet gått till steg för 
steg kan läsare se hur forskaren kommit fram till de resultat som ges, 
detta anser jag finns med i arbetet.    

Att genomföra intervjuer för att samla in information kan vara riskabelt 
då det är svårt att kontrollera om informanten talar sanning 
(Denscombe, 2009, s.265). Det finns inget definitivt sätt att kontrollera 
detta men vissa metoder finns som kan göra att data kan verifieras till 
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viss del. I detta arbete har viss information som mottagits under 
intervjuerna jämförts med den som finns på researrangörernas 
hemsidor. Där information om ansvarsfull och hållbar turism inte finns 
får tilliten gå till informanten, dock har data analyserats om den anses 
rimlig eller inte. Eftersom många dokument lästs om ämnet kan även där 
en viss kontroll och jämförelse göras av informanternas svar. Detta är 
något som är fördelaktigt att göra för att med hjälp av andra källor se om 
det finns en relevans i informantens svar (Denscombe, 2009, s.266).  

Eftersom intervjuerna gjordes via mail finns det ingen risk för att 
informantens svar har skrivits ner felaktigt, som kan hända i samband 
med transkribering. Denscombe (2009) påpekar att om informanten 
själv skriver ner svaren ökar detta validiteten av data och egna fel kan 
alltså minskas. Något en forskare även behöver ha i åtanke är hur rimligt 
det är om de intervjuade har den kunskap om ämnet som efterfrågas 
(Denscombe, 2009, s.266). Dessutom kan det vara bra att fundera över 
om svaren är vinklade, då ansvarsfull och hållbar turism kan vara ett 
känsligt ämne. I det här fallet har intervjuer gjorts med personer som har 
kunskap i ämnet ansvarsfull turism, samt hur arbetet med detta fungerar 
inom företaget. Detta gör att trovärdigheten ökar och tillförlitlighet kan 
ges åt informanterna.  

6.4.2 Svagheter i analysprocessen 

För en mer omfattande studie av hur svenska researrangörer arbetar med 
ansvarsfull turism skulle fler arrangörer behöva intervjuas. Detta skulle 
ge en mer heltäckande syn på hur arbetet går till. Valet av researrangör 
kan även ha påverkat resultatet då andra skulle kunna ge en annan bild 
av hur arbetet går till. Då intervjuerna gjordes via mail kan svaren från 
informanterna ha blivit annorlunda än vad de skulle om de gjorts 
personligt. Vid personliga intervjuer kan följdfrågor göras och om 
informanten är osäker rörande någon fråga eller upplägget skulle detta 
då kunnat besvaras.  

6.5 Etik 

Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att till exempel informanter inte 
påverkas negativt av att medverka i en studie. Forskaren är skyldig att i 
förväg fundera över möjliga konsekvenser på grund av studien och hur de 
medverkande i så fall kan skyddas. I samband med intervjuerna i detta 
arbete har informanterna blivit tillfrågade om användandet av deras 
namn och position i företaget varit ok att nämna. Samtliga informanter 
gav mig rätten att använda detta i syfte att bland annat citera. Alla 
informanter fick information om vad uppsatsen handlar om och 
möjlighet att tacka nej till intervjun. Eftersom de själva skrev svaren 
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finns det ingen tveksamhet om en felaktig transkribering, och därmed är 
en förvrängning av deras svar mindre trolig.    

6.6 Metoddiskussion 

För att komma fram till hur svenska researrangörer arbetar med 
ansvarsfull turism skulle andra metoder kunna använts. I detta fall 
valdes informantintervjuer då det ansågs vara en bra källa till 
information om företagen samt deras kunder. Andra metoder som skulle 
kunnat användas är enkätundersökningar eller möjligtvis en kvantitativ 
analys där researrangörers statistik på till exempel klimatkompensering, 
resor med hållbara alternativ och turisters bidrag till olika lokala projekt 
fanns med. Kvalitativ analysmetod valdes då det ansågs passa bäst för 
denna typ av studie där information från researrangörer samlades in. 
Denna metod är bra för att gå in mer på djupet av ett visst ämne, vilket 
jag ville göra. Att göra informantintervjuer var då ett bra alternativ för att 
få en utförlig beskrivning av deras arbete med ansvarsfull turism. Om 
intervjuer gjorts med andra, som turister hade detta gett ett annat 
resultat vilket jag inte var ute efter.  

 

7. RESULTAT 

7.1 Bakgrund 

I det här arbetet har tre svenska researrangörer intervjuats för att 
undersöka hur de arbetar med ansvarsfull turism. Genom att intervjua 
olika typer av researrangörer kan jag jämföra deras sätt att arbeta och se 
om det finns likheter och skillnader. Eftersom en stor del av Sveriges 
befolkning reser med bolag som Ving och Langley är det intressant och 
viktigt att se hur de arbetar med ansvarsfull och hållbar turism. Vad som 
även är intressant att undersöka är hur små företag som Ecospheres 
arbetar med ansvarsfull och hållbar turism, och om de anser sig vara ett 
bättre alternativ till de ledande researrangörerna. Jag vill med 
intervjuerna veta om arrangörerna arbetar aktivt med ansvarsfull turism, 
hur de arbetar med att informera turister om deras ansvar samt om de 
kan se en ökning av intresset för hållbara resor. De som intervjuats är 
Sofia Jonasson, Head of Corporate Responsibility Services på Thomas 
Cook Northern Europe, på Ving. Ulrika Löfdahl, Co-founder 
(medgrundare) och MD (VD), på Ecospheres samt Gustaf Josefsson, 
Sales Manager på Langley. Resultatet presenteras med hjälp av de teman 
som togs fram genom empirin, dessa var: hållbarhetsdiskussioner, 
researrangörens roll, turistens roll, turismbeteende samt researrangörers 
arbete med ansvarsfull och hållbar turism. 
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7.2 Arbetet med ansvarsfull turism 

Ving arbetar med att minimera de negativa effekterna som turism ger för 
att samtidigt maximera de positiva. De är måna om att utvecklingen som 
sker med sin verksamhet och med samarbetspartners görs på ett hållbart 
sätt som följer deras policys. ”För oss på Ving och Thomas Cook 
Northern Europe är hållbar utveckling en ledstjärna” (Vings 
representant, 2014). Arbetet med hållbar turismutveckling innebär bland 
annat att få fler hotell att ansluta sig till certifieringar inom miljö och 
socialt ansvar, vilka för Ving är Travelife och EU-Ecolabel. Enligt Frey 
och Georges (2010) har alla företag ett ansvar för sin produktion och 
detta har uppmärksammats mer och mer genom åren då konsumenter 
har blivit mer medvetna. 

För Langley innebär hållbar turism att inte lämna ett större fotavtryck än 
vad som kan kompenseras för:  

”Vid hållbart resande skall inte det ”foot print” som efterlämnas vara 
större än den kompensation som bidrages med vid genomförande av 
resan, alternativt att klimat och miljö påverkan minimieras till det 
yttersta, samtidigt som man bidrar till stark ekonomi hos den lokala 
befolkningen, som på så vis kan ta vara på sin miljö och klimat.” [sic] 
(Langleys representant, 2014)   

Det är alltså viktigt att kunna bidra till samhället resorna går till och så 
på sätt ge tillbaka för de negativa effekterna som turismen ger på plats. 
För Ecospheres är hållbarhet en viktig grund att stå på och de menar att 
lokalbefolkningen måste gynnas och natur bevaras. För alla tre 
researrangörer är det viktigt att göra så liten skada och negativ påverkan 
som möjligt på natur, människor, kultur och omgivning. För att ge 
tillbaka för den negativa effekt som turismen faktiskt orsakar är alla tre 
ense om att bidra på olika sätt, till exempel genom klimatkompensering, 
bidrag till projekt på destinationen och val av miljövänligaste flyg. 

För både Ving och Ecospheres går hållbart och ansvarsfullt resande hand 
i hand. Ecospheres trycker dock på att ansvarsfullt resande för dem 
innebär att agera på ett miljövänligt sätt, stötta ekonomisk utveckling 
samt hjälpa till i bevarandet av natur och kultur. För Ving innebär 
detsamma att de vill leverera en kvalitativ resa med vikt på säkerhet, 
hälsa och service. Langley menar att turister behöver information om hur 
deras resande påverkar natur, klimat och miljö för att kunna göra 
ansvarsfulla val. Om turister får information om ansvarsfull turism kan 
de då välja att till exempel klimatkompensera, denna information är 
något som företag och organisationer inom turism ska bidra med. Som 
Baumgartner (2014) förklarar kan det vara svårt att veta hur olika 
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turismbegrepp ska definieras, som ansvarsfull turism. Enligt honom är 
ansvarsfull turism riktad mot turisten medan Frey och Georges (2010) 
menar att det innebär att leverera bra upplevelser för gäster vilket 
samtidigt bidrar till en utveckling av destinationen. 

Arbetet med ansvarsfull turism är kopplat till arbetet med hållbarhet 
inom företagen. För Ecospheres innebär det att de väljer ansvarsfulla 
destinationer som fokuserar på hållbarhet: ”Ecospheres erbjuder 
ansvarsfulla destinationer globalt värderar dessa genom ett internt 
rankningssystem så kallad eco-rating” [sic] (Ecolyx, 2014b). De arbetar 
enligt principerna för Ekoturism samtidigt som de handplockar, besöker 
och rankar destinationerna enligt värderingssystemet eco-rating. I detta 
värderingssystem ingår bedömning av: service, säkerhet, aktiviteter och 
atmosfär, faciliteter, ekologisk hållbarhet samt utveckling (Ecolyx, 
2014c). Genom att välja ut destinationerna noggrant och utvärdera om 
deras samarbetsparters håller sig till en ansvarsfull och hållbar 
turismutveckling anser Ecospheres att deras resor är mer hållbara än 
vanliga charterresor:  

”Ecolyx försöker erbjuda resenären det bästa valet. För varje bokning vi 
gör, får kunden en fantastisk semester, någon får ett jobb, någon får mat 
för dagen och miljö och natur skyddas på platsen” (Ecospheres 
representant, 2014).  

De påpekar dock att alla charterresor inte behöver vara dåliga och att 
utvecklingen inom hållbarhet för olika researrangörer går framåt. 

För Ving är arbetet med ansvarsfull turism en stor del av företaget. De 
vet att de är en del av problemet inom turistindustrin och arbetar därmed 
kontinuerligt med miljöfrågor, detta har bland annat lett till förbättringar 
inom hotell och flyg. De har idag Nordens miljövänligaste flyg och flera 
miljöcertifierade hotell (Ving, 2014b), tjänsteresor klimatkompenseras 
och dessa pengar går till miljöförbättringar inom företaget (Ving, 2014c). 
Som researrangör är de med i utvecklingen av en mer hållbar 
turistindustri genom att minska på användningen av miljöfarliga ämnen 
samt olja och kol. Ving vill värna om lokalbefolkning och miljön och 
samtidigt uppmanar de andra att göra detsamma. Genom utbildning av 
personal, granskning av samarbetspartners samt information till gäster 
påverkar Ving utvecklingen av ansvarsfull och hållbar turism åt rätt håll 
(Ving, 2014d). De grundpelare som lades i Kapstaden 2002 för 
ansvarsfull turism går i linje med det arbete som Ving utför. Meningen 
med konferensen var att uppmärksamma ansvarsfull turism och 
inspirera bland annat företag att arbeta med till exempel minimeringen 
av negativa sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter (Responsible 
tourism partnership, 2014a). Både Ecospheres och Ving har en tydlig 
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policy vad gäller ansvarsfullt handlande och hållbarhet som följer delar 
av de grundpelare som sattes i Kapstaden.  

Hållbarhet, precis som ansvarsfullhet, är ett ämne som kan tolkas på 

olika sätt. Företag, personer och organisationer kan uppfatta begreppen 

olika och därmed arbeta med det på olika sätt (Mowforth och Munt, 

2009). Langleys arbete med ansvarsfull turism innebär att engagera sig i 

det lokala samhället där de agerar, för att på så sätt hjälpa till och bidra 

samtidigt som de följer lagar och bestämmelser: ”Vi försöker på alla de 

orter vi reser till engagera oss i den lokala komunen för att vara med 

att bidra och följa de lokala bestämmelserna.” [sic] (Langleys 

representant, 2014). Mycket fokus ligger ofta på miljön i 

hållbarhetsdiskussioner, men Bohlin och Böhn (2011) menar att sociala 

relationer och ekonomiska problem även borde uppmärksammas. Detta 

är något som Langley gör och arbetar med genom att samarbeta med 

lokalsamhället och respektera lokalbefolkningen.  För att arbeta mot att 

turismen ska vara hållbar på destinationen är det för Langley viktigt att 

turisterna hjälper till med energibesparing, som att spara på vatten och 

handdukar på hotellen. Även personal får information om hur de kan 

arbeta på ett mer hållbart sätt, genom att minimera avfall och 

uppvärmning. Langleys samarbetspartners inom flyg måste följa vissa 

miljökrav och att de då är certifierade inom detta.  

För att göra ansvarsfulla och hållbara val enklare, och för att kunna 
förverkliga de policys som finns i företaget, har Ving valt att göra de 
miljöcertifierade hotellen sökbara på hemsidan. Om en kund bokar till 
exempel boende på Sunwing och transport med Vings flygbolag, Thomas 
Cook Airlines Scandinavia, har de enligt Ving valt ett hållbart alternativ: 
”Vårt främsta fokus ligger där vår påverkan är som störst och vi har 
den största möjligheten att göra mest – vårt flygbolag och våra egna 
hotell” (Vings representant, 2014). Kunderna kan även välja att 
klimatkompensera sin resa, dock är detta inte något som sker ofta, utan 
det är bara ca 1 % av alla kunder som bidrar på detta sätt. Enligt Budeanu 
(2007) finns det ett intresse från turister att välja hållbara resor men att 
det existerar ett glapp mellan tanke och handling. För tillfället är det 
företag och organisationer som arbetar mest med ansvarsfull och hållbar 
turism, dock behövs även engagemanget från turisterna. Ving ser en 
ökning av intresset för hållbara resor från turisternas sida, men i 
dagsläget är det inte stort.  

7.3 Efterfrågan och turismbeteende 

Världsturistorganisationen estimerar i sin rapport att antalet 
internationella turister kommer fortsätta växa från år till år, vilket 
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innebär att det är viktigare än någonsin att fokusera på ansvarsfull och 
hållbar turism (UNWTO, 2013). Detta menar även Ecospheres som tror 
att det alltid kommer finnas en efterfrågan på så kallade long haul-
destinationer samt att det finns ett behov av turism i utvecklingsländer. 
På grund av denna fortsatta efterfrågan på resor och upplevelser anser de 
att det är viktigt att utveckla den lilla ekoturism som finns ännu mer, att 
utbudet av denna typ av resor blir fler samtidigt som de resor som finns 
idag satsar på en mer hållbar utveckling: ”Vi hoppas att utmana 
chartern till att skapa bättre, hållbara resor!” (Ecospheres 
representant, 2014). Ecospheres menar även att det är viktigt att 
turisterna gör medvetna val, som att välja miljövänligare flyg och bidra 
till olika projekt på destinationen. 

Människor är idag mer medvetna om miljövänliga och rättvisemärkta 
varor (Goodwin och Francis, 2003) och vissa är villiga att betala mer för 
sin resa för att på så sätt bidra till en hållbar turismutveckling (Dodds 
m.fl., 2010). Utbudet av Ecospheres ekoresor är något som deras kunder 
uppskattar. De vill uppleva närheten till naturen och människorna på 
destinationen, och detta är något de kanske inte skulle fått erfara under 
en vanlig charterresa. Diskussionen om att vårt resesätt håller på att 
förändras, att vi går från ett passivt och okritiskt resande till ett aktivt 
och upplyst, innebär att vi har mer information nu och detta påverkar 
företag som researrangörer (Goodwin och Francis, 2003). Goodwin och 
Francis (2003) är eniga om att researrangörer behöver anpassa sig till ett 
nytt segment, de medvetna konsumenterna, att detta är något som 
arrangörer skulle tjäna på genom att visa sitt ansvar som företagare. 
Jamal och Getz (1995) menar att intressenter är betydelsefulla för en 
destination, att lyssna till de som är intresserade av en plats är viktigt för 
att lyckas.   

Ecospheres kunder efterfrågar hållbara och ansvarsfulla resor i större 
utsträckning jämfört med Vings och Langleys kunder: ”Efterfrågan är 
inte så stor men vi ser en ökning.” (Vings representant, 2014). Det kan 
vara svårt att säga varför dessa resor inte har stor efterfrågan, men 
Budeanu (2007) menar att människor väljer resa utifrån vissa kriterier 
som flexibilitet och bekvämlighet. Detta innebär många gånger att 
ansvarsfullhet och hållbarhet glöms bort eller inte prioriteras. Mowforth 
och Munt (2009) argumenterar att vi influeras av händelser runt om i 
världen vilket påverkar oss och vårt beteendemönster, och att 
globalisering är ett koncept som i hög grad är kopplat till turism. 
Konsumentbeteende beror dels på kunskap om vad som finns tillgängligt 
inom turism, tillsammans med vad vi påverkas av. Media och Internet är 
stora delar i människors dagliga liv där vi influeras av andra och av 
företag (Swarbrooke och Horner, 2007). Kultur är även en förklaring till 
olika beteende, vilket gjort att forskare länge studerat detta för att se till 
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bakomliggande orsaker till turismbeteende. Li m.fl. (2013) menar att det 
är nödvändigt att analysera turismmotivation för att lära sig mer om 
resebeteende. Samtidigt som människor gör aktiva val av resor kan det 
vara svårt att få sanna svar på varför de valde just den typen av resa. Li 
m.fl. (2013) beskriver detta med till exempel en ovilja eller oförmåga att 
uttrycka verkliga motiv, människor vill ibland inte berätta varför de valde 
just den typen av resa eller så vet de inte varför. 

7.4 Turisters och researrangörers ansvar 

Som researrangör finns ett ansvar att informera sina kunder om de 
hållbara alternativ som finns. Innan avresan, på destinationen samt 
efteråt (Goodwin och Francis, 2003). Både Ving och Ecospheres 
informerar sina kunder om deras arbete med ansvarsfull och hållbar 
turism via hemsidan. På Ecospheres hemsida kan kunden läsa på vilket 
sätt deras resa bidrar till ett hållbart resande, beroende på vilken 
destination de väljer. Kunderna får även information på vissa 
destinationer samt att de där kan vara med i olika projekt. Hos Ving får 
kunderna information från flera olika håll. Hemsidan är en central del 
för informationsutbyte men kunderna får även via avresemail, 
hotellpärmar, välkomstmöten på destinationen, reseguider samt via 
resmålskartor information om hur de kan bidra till ansvarsfull turism. 

”Informationen variera beroende på område, destination etc. Men våra 
främsta informationskanal är vår hemsida.” [sic] (Vings representant, 
2014) 

Langley informerar väldigt lite om ansvarsfull turism till sina kunder. De 
finns dock tillgängliga för svar om kunden har frågor om detta, och den 
information som ges är en vägledning om hur de vill att turisterna ska 
agera för att minimera negativa effekter: 

”Vi informerar våäldigt lite men den information som ges, är vägledning 
till hur vi vill att de skall bete sig för att hjälpa oss att minimera 
påverkan vi gör” [sic] (Langleys representant, 2014). 

För att turister ska göra rätta val under sin resa, men även före, är det 
viktigt att de får den information de behöver. Detta menar VSO 
(Voluntary Service Overseas) som säger att det är turisters rätt att få 
information om hur de ska bete sig på destinationen. Enligt AITO 
(Association of Independent Tour Operators) är det researrangörers 
ansvar att informera och uppmuntra till ansvarsfullt turismbeteende, 
samtidigt som det är viktigt att arbeta mot gemensamma mål med 
samarbetsparters samt uppmärksamma och engagera inom ansvarsfull 
turism (Goodwin och Francis, 2003). 

Researrangörer har ett ansvar och detta är Ving, Ecospheres samt 
Langley ense om. Goodwin och Francis (2003) skriver att researrangören 
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ska kunna garantera ett ansvarsfullt arbetssätt inom företaget och med 
deras samarbetsparters. Samtidigt har även turisten ett ansvar i valet av 
resa, produkter och tjänster. Både Ving och Langley menar att de har det 
största ansvaret i arbetet med ansvarsfull turism medan Ecospheres 
säger att det är ett delat ansvar: 

”Vi anser att det är ett delat ansvar, vi har ansvar att informera om alla 
fantastiska, hållbara resor och destinationer som faktiskt finns. Turisten 
eller gästen som vi kallar det, behöver vara lyhörd och fundera över sina 
egna val” (Ecospheres representant, 2014). 

Ving anser också att turisten har ett visst ansvar och att det är upp till 
dem att välja hållbara alternativ till deras resa, såsom boende och flyg. 
Något som även är viktigt är att kunderna frågar efter hållbara alternativ 
då detta uppmärksammar behovet efter det, vilket i sin tur kan leda till 
ett ökat utbud. 

Vem som har det yttersta ansvaret för en hållbar och ansvarsfull turism 
är ett svårdiskuterat ämne. Dodds m.fl. (2010) menar att om 
intressenters, såsom turister, uppfattning av en plats studeras 
noggrannare skulle vi få en bättre förståelse för vart ansvaret anses ligga. 
Enligt en undersökning av turisters motivation till val av resa ansåg 
turisterna att de själva har ett stort ansvar men att internationella och 
nationella företag samt regeringar även de har ett ansvar, till och med i 
större grad än turisterna (Dodds m.fl., 2010).  

Langley erbjuder inte sina kunder valmöjligheten att söka eller boka en 
hållbar resa medan alla resor med Ecospheres är hållbara. Ving har en 
informationsrik hemsida som visar deras arbete med ansvarsfull och 
hållbar turism, och enligt Budeanu (2007) är information det som 
turister efterfrågar mest. För att kunna genomföra en ansvarsfull resa 
behöver de information om hur de på bästa sätt ska uppföra sig, vilket val 
av transportmedel och destination de ska göra. Detta är alltså något som 
researrangörer borde ansvara för. 
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8. DISKUSSION 

Ansvarsfull turism får alltmer uppmärksamhet, både bland 
researrangörer och turister. Precis som Goodwin och Francis (2003) 
säger har konsumentbeteendet förändrats och vi är idag mer medvetna 
om hur vår konsumtion påverkar klimat och medmänniskor. Mitt 
resultat visar att researrangörer är kunniga om ämnet ansvarsfull och 
hållbar turism samtidigt som de är medvetna om de negativa effekter 
som turism faktiskt ger. De vet att åtgärder måste göras för att vi ska 
kunna fortsätta resa som vi gör idag. Enligt Frey och Georges (2010) har 
företags sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar fått större 
genomslag de senaste åren. Tyvärr har inte turistföretag 
uppmärksammat eller anammat detta i lika stor utsträckning. Ving och 
Ecospheres har båda tydliga och ansvarsfulla policys vad gäller hållbar 
turism. De ger mycket information via hemsidan om hur de arbetar med 
att minska de negativa effekter som turism ger. Langley är däremot en 
researrangör som inte hakat på trenden med en tydlig ansvarsfull och 
hållbar policy. Även fast de arbetar mot en hållbar utveckling inom 
företaget finns inte denna information på till exempel hemsidan, vilket 
innebär att konsumenten inte kan ta del av detta på ett enkelt sätt. För 
att nå potentiella nya segment på marknaden, de som efterfrågar 
ansvarsfull och hållbar turism, kan det enligt Goodwin och Francis 
(2003) vara bra av researrangörer att tydligt visa deras arbete med detta. 
Om arbetet med ansvarsfull och hållbar turism är tillgängligt för alla kan 
detta inge förtroende till företaget samtidigt som uppmärksamheten 
kring ämnet ökar.  

Fastän ansvarsfull turism uppmärksammas mer och mer anser jag att 
människor vet alldeles för lite om detta. Som resultatet visar finns det lite 
intresse för hållbara resor, detta gäller för resenärer hos Ving och 
Langley medan resenärer hos Ecospheres har ett stort intresse för detta. 
Dodds m.fl. (2010) menar att turister som intressenter är relevanta att 
förstå. Hur de uppfattar en plats och vad de är villiga att betala för en 
hållbar resa kan hjälpa till i frågorna kring vem som anses ha det största 
ansvaret. Både Dodds m.fl. (2010), Goodwin och Francis (2003) och 
Budeanu (2007) skriver om personlig ekonomi som en viktig del i val av 
resa. Jag anser att pengar spelar en stor roll i hur vi väljer resa, att 
människor många gånger tar den billigaste resan och tänker inte på 
konsekvenserna det ger. Många vill resa men långt ifrån alla är beredda 
att betala för en hållbar resa. De stora researrangörerna anser jag har en 
viktig roll här, att utveckla sina resor på ett ansvarsfullt och hållbart sätt 
som gör att de resor den stora massan väljer faktiskt är hållbara.   

Trots att vårt resesätt håller på att förändras, från passivt till aktivt, och 
att vissa turister ställer mer krav (Goodwin och Francis, 2003) stämmer 



28 
 

inte detta in på alla. Turister kan visa ett intresse för hållbarhet men det 
är inte ofta de agerar på ett ansvarsfullt och hållbart sätt (Budeanu, 
2007). Enligt Vings representant är det viktigt att turister 
uppmärksammar och frågar arrangörer om hållbara alternativ för att på 
så sätt visa att de ställer vissa krav och att efterfrågan finns. Att turisten 
aktivt ska delta i arbetet med ansvarsfull turism är något som alla 
intervjuade researrangörer håller med om. Resenärens intresse är även 
något jag anser är väldigt viktigt, för om vi inte efterfrågar ansvarsfulla 
och hållbara resor kommer utvecklingen mot en hållbar turism fortsätta 
gå långsamt. 

Resultatet visar på att det stora ansvaret anses ligga hos researrangören 
men att turisten även har en del i arbetet med ansvarsfull turism. Enligt 
Responsible travel (2014) kan ansvarsfull turism riktas till både turister 
och researrangörer. Att som turist resa ansvarsfullt innebär enligt dem 
att inte lämna några fotavtryck efter sig, vilket är något som Ecospheres 
anser är betydelsefullt. Som researrangör är det viktigt att använda 
resurser på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, att bidra till samhället där 
de verkar och hjälpa till i bevarandet av platsens diversitet (Frey och 
George, 2010). Detta är något som alla informanter från de intervjuade 
researrangörerna var medvetna om. De arbetar på olika sätt för att 
minimera de negativa effekter som turismen genererar, och även om 
deras sätt är olika är det viktiga att de faktiskt arbetar med det.  

Researrangörerna är medvetna om att de behöver informera deras 
resenärer om hur de kan bidra för en mer hållbar resa, såsom 
klimatkompensering eller boende på miljöcertifierade hotell. Langleys 
representant menar att om turisten får tillräckligt med information 
skulle de kunna vara mer aktiva i arbetet med ansvarsfull turism. Han 
menar även att denna information ska komma från researrangören, 
vilket även de andra researrangörerna påpekar. Researrangörer har ett 
tydligt ansvar vilket innebär att de ska informera och uppmuntra turister 
angående ansvarsfull turism. Detta är något som organisationen VSO 
(Voluntary Service Overseas) menar, att det är viktigt med information 
om destinationer, miljöpåverkan och guider till respektfullt beteende 
(Goodwin och Francis, 2003).  

Samtidigt är det viktigt att människor förstår sitt egna ansvar. De 
behöver inse att vid bokning av en resa, under transportsträckan och 
under vistelsen på destinationen så påverkar de klimatet, sociala 
relationer och en plats ekonomi och kultur. Det är väldigt enkelt att boka 
en resa utan att tänka på konsekvenserna. Många anser att de har gjort 
sig förtjänt av en resa, de har jobbat hårt under året och vill unna sig 
något. Detta är så klart inget fel men samtidigt måste alla ha i åtanke hur 
deras konsumtion av resa påverkar andra och miljön. Vi får idag mycket 
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information från olika håll, som att det är viktigt att köpa ekologiska och 
rättvisemärkta varor och dra ner på energiförbrukningen. Jag tror att 
människor kan tröttna på detta och att de kan tänka att det spelar ingen 
roll om jag köper en viss produkt, som en resa. Detta tror jag är något 
som många anser, men om en stor mängd personer agerar enligt detta 
tankesätt kan inte turismen bli hållbar.  

Att uppmärksamma ansvarsfull och hållbar turism är viktigt då antalet 
turister ökar varje år. Detta gör att de positiva effekter som turism 
genererar minskar, och de negativa effekterna tar överhand. För att 
motverka denna negativa effekt är det därför viktigt att researrangörers 
och turisters ansvar uppmärksammas ännu mera. De intervjuade 
researrangörerna informerar till viss del men för att turister verkligen 
ska ta åt sig av informationen tror jag det är viktigt att trycka ännu mer 
på arbetet med ansvarsfull turism. Om arrangören visar att detta är 
viktigt tror och hoppas jag att även turisterna kommer till denna insikt.  

 

9. SAMMANFATTNING 

I den här uppsatsen uppmärksammas svenska researrangörers arbete 
med ansvarsfull turism. Då antalet internationella turister ökar varje år 
är det intressant att undersöka hur researrangörer arbetar för att 
motverka de negativa effekter som turism genererar. Ansvarsfull och 
hållbar turism är därmed ett samhällsrelevant ämne som berör både 
företagare och turister.  

För att få reda på hur arbetet med ansvarsfull turism utförs hos svenska 
researrangörer genomfördes tre olika informantintervjuer. Tre olika 
stora researrangörer intervjuades för att få med flera typer av arrangörer, 
och på så sätt få en bredare analys. Det som var intressant att få veta var 
om researrangörer i Sverige aktivt arbetar med ansvarsfull och hållbar 
turism, hur de informerar sina resenärer om detta samt om det finns ett 
intresse från konsumentsidan för hållbara resor och ett ansvarsfullt 
resande. Svar mottogs via mail vilka sedan analyserades och olika teman 
samt mönster studerades med hjälp av tematisk analys för att kunna se 
likheter och skillnader hos arrangörerna.  

Genom intervjuerna framkom att svenska researrangörer är medvetna 
om ansvarsfull och hållbar turism och att de arbetar med det men olika 
mycket. Alla tre researrangörer anser att de har det största ansvaret i 
arbetet med ansvarsfull turism, men de tycker samtidigt att turisten har 
en viktig del i detta arbete. Ving, som är en stor researrangör, arbetar 
aktivt med ansvarsfull och hållbar turism. Deras flygbolag är det 
miljövänligaste i Norden och ett antal boenden är miljöcertifierade. Detta 
syns även väl på deras hemsida där mycket information går att få om 
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deras arbete med miljön, sociala relationer och utbildning. Ecospheres, 
som är ett mindre företag inriktat på ekoturism, har även de mycket 
information på hemsidan om deras arbetssätt och hur resenären själv 
kan bidra till en mer hållbar turism. De arbetar mot att erbjuda hållbara 
och ansvarsfulla resor till destinationer som är omsorgsfullt utvalda. 
Efter intervjun med informanten från Langley, en mindre arrangör med 
ett flertal destinationer, framkom det att de arbetar med ansvarsfull och 
hållbar turism. De ställer miljömässiga krav på flygtransporterna samt 
arbetar aktivt på destinationer med att till exempel utbilda personal 
inom energibesparing. Detta är dock inget som informeras om på 
hemsidan. Det är alltså svårt för resenären att ta del av företagets 
hållbarhetsarbete, samt att information till turisterna om vad de kan 
bidra med och tänka på inte är uppmärksammat. Detta är något som 
turisten i så fall själv får fråga efter.  

Researrangörerna arbetar alltså med ansvarsfull turism fast i olika 
utsträckning. Beroende på storlek, prioriteringar och inriktning ser 
arbetet annorlunda ut för de tre researrangörerna. Alla företagen är dock 
engagerade i arbetet med att minimera de negativa effekter som turism 
åstadkommer, de vill ha ett bra samarbete med lokalbefolkningen och 
bevara destinationens mångfald inom miljö och sociala relationer. De 
informerar även på olika sätt om ansvarsfull turism till sina resenärer. 
Från stor utsträckning hos Ving och Ecospheres till ingenting hos 
Langley. Även fast både Ving och Ecospheres informerar sina resenärer 
kan det anses för lite för att det ska nå fram till kunderna. För att 
verkligen uppmärksamma ansvarsfull turism behövs ännu mer 
information för att tydligt visa att detta är viktigt. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

Ving 

1. Vad betyder hållbarhet & hållbart resande för er? 

2. Vad betyder ansvarfullt resande för er? 

3. På vilket sätt är era resor hållbara? Hur arbetar ni med detta ämne? 

4. Anser ni det är enkelt att boka en hållbar resa hos er? 

5. Hur arbetar ni mot att få fler hotell att bli certifierde i Travelife & 

EU-ecolabel? 

6. Ni skriver på hemsidan att ni upplyser era kunder om hur de kan 

resa miljövänligt. Hur gör ni detta? 

7. Hur stort fokus får ansvarsfullt resande på destintionen respektive 

innan en resa? 

8. Är hållbara resealternativ något som efterfrågas och har ni sett en 

ökning i efterfrågan av detta hos turister? 

9. Era resenärer kan även välja att klimatkompensera, är detta något 

som görs ofta? Har ni någon statistik på detta?  

10. Hur kan turism vara hållbart enligt er? 

11. Hur stort ansvar har ni som researrangör jämfört med turisten i 

arbetet med ansvarsfull turism?  

12. Hur arbetar ni med ansvarsfull turism? 

 

Ecospheres 

1. Vad betyder hållbarhet & hållbart resande för er? 

2. Vad betyder ansvarfullt resande för er? 

3. På vilket sätt är era resor hållbara? Hur arbetar ni med detta ämne? 

4. Anser ni att era resor är mer hållbara än vanliga charterresor? 

Varför i så fall? 

5. Det står på hemsidan att ni försöker erbjuda kunden det bästa valet 

av flyg, på vilket sätt? 

6. Vad efterfrågar era kunder? Hållbarheten eller autenciteten och en 

resa till en plats utan massturism? 

7. Hur arbetar ni med ansvarsfull turism?  

8. Vad får resenärerna för information om ansvarsfull turism?  

9. Informerar ni om ansvarsfull turism före en resa, på destinationen 

och /eller efter resan?  

10. Hur kan turism vara hållbart enligt er? 



 
 

a. Är ekoturism det enda sättet? 

11. Hur stort ansvar har ni som researrangör jämfört med turisten i 

arbetet med ansvarsfull turism?  

 

Langley 

1. Vad betyder hållbarhet & hållbart resande för er? 

2. Vad betyder ansvarfullt resande för er? 

3. På vilket sätt är era resor hållbara? Hur arbetar ni med detta ämne? 

4. Hur arbetar ni med ansvarsfull turism?  

5. Vad får resenärerna för information om ansvarsfull turism?  

6. Informerar ni om ansvarsfull turism före en resa, på destinationen 

och/eller efter resan?  

7. Är hållbara resealternativ något som efterfrågas och har ni sett en 

ökning i efterfrågan av detta hos turister? 

8. Hur kan turism vara hållbart enligt er? 

9. Hur stort ansvar har ni som researrangör jämfört med turisten i 

arbetet med ansvarsfull turism?  

10. Anser ni att det är enkelt att boka en hållbar resa hos er? 

 


