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Förord 

Den här studien skrevs under höstterminen 2014 vid Turismprogrammet på Linnéuniversitetet 

i Kalmar. Studien representerar vårt examensarbete på grundnivå inom Turismvetenskap III.  

 

Vi vill med detta tacka alla de respondenter som tog sig tid till att besvara vår 

enkätundersökning samt Fredrik Lindblom, Manager Sustainable Development, på 

Fritidsresor som tog sig tid för en intervju med oss, vilken resulterade i mycket värdefull 

kunskap och information. Utan Er hade studien inte kunnat genomföras.  

 

Till sist vill vi tacka vår handledare Christer Foghagen, för inspirerande och upplyftande 

feedback och kritik i skapandet av den här studien.  

 

Kalmar, januari 2015 

Charlotte Rosén & Susanna Stenborg 
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Abstract 

This study aims to investigate whether or how the tour operator Fritidsresors customers gets 

affected by their sustainable environmental work and what kinds of effects the work has 

generated. A secondary data analysis of Fritidsresors website has been made, and an in-depth 

interview with Fritidsresors sustainability manager. Also a quantitative survey was conducted 

by fifty respondents, all customers of Fritidsresor. The answers have since been interpreted 

and processed in accordance with a comparative and phenomenological approach and with an 

exploratory purpose. Scientific articles have been studied and analyzed in order to generate an 

explanation for the phenomenon as a research field, and how previous research has looked. 

Relevant information from Fritidsresors website, the in-depth interview and the questionnaire 

survey represents the collected empirical data and represent perceptions of Fritidsresors 

sustainable environmental work from a producer perspective and a customer perspective. The 

results of the study showed that a “black hole” exists in the tourism industry, namely the lack 

of any deeper environmental awareness among most of the requested tourists, which may be 

due to insufficient information from governments and authorities. The results also showed 

that Fritidsresor has applied good and effective sustainability strategies, in order to try to 

communicate information and knowledge to their customers on sustainability and 

environmental issues. However, it turned out that the message is not really reached by 

Fritidsresors customers, since sustainability is a topic that is not really taken seriously for 

many of the surveyed respondents. 

 

Keywords: sustainability, sustainable environmental work, customer effects. 
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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att undersöka om eller hur Fritidsresors kunder påverkats av deras 

hållbarhetsarbete samt vilka effekter det genererat. En sekundärdataanalys av Fritidsresors 

hemsida har utförts, samt en djupintervju med Fritidsresors hållbarhetsansvarige. Även en 

kvantitativ enkätundersökning har genomförts av femtio respondenter, samtliga kunder till 

Fritidsresor. Svaren har sedan tolkats och bearbetats i enlighet med ett komparativt och 

fenomenologiskt synsätt samt med ett explorativt syfte. Vetenskapliga artiklar har studerats 

och analyserats i syfte att generera en förklaring till fenomenet som forskningsområde, samt 

hur tidigare forskning sett ut. Relevant information på Fritidsresors hemsida, djupintervjun 

samt enkätundersökningen representerar insamlad empiri och utgör uppfattningar av 

Fritidsresors hållbarhetsarbete ur ett producentperspektiv respektive kundperspektiv. 

Resultatet av studien visade att ett ”svart hål” existerar inom turismnäringen, det vill säga att 

det råder brist på någon djupare miljömedvetenhet hos de flesta tillfrågade turisterna, vilket 

kan bero på otillräcklig information från regeringar och myndigheter. Resultatet visade också 

att Fritidsresor tillämpat bra och effektiva hållbarhetsstrategier, i syfte att försöka 

kommunicera ut mer information och kunskap till sina kunder om hållbarhet och miljöfrågor. 

Dock visade det sig att budskapet inte riktigt nått fram till Fritidsresors kunder, då hållbarhet 

är ett ämne som inte riktigt tas på allvar för flera av de tillfrågade respondenterna. 

 

Nyckelord: hållbarhet, hållbarhetsarbete, kundeffekter. 
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1. Inledning 
Den här studien syftar till att undersöka om och huruvida en svensk researrangörs 

hållbarhetsarbete påverkar dess kunders medvetande kring hållbarhet och miljöfrågor. Då 

hållbarhet blivit ett hett och allt viktigare ämne idag, som allt fler verksamheter och aktörer 

börjar anamma och tillämpa strategier inom, är det viktigt att kunskap och förståelse kring 

fenomenet finns hos dess intressenter och operatörer. För att kunna tillämpa och bibehålla en 

hållbar framtid och mer hållbara former av turism, är det viktigt att förstå konceptet hållbarhet 

och vad det innebär samt vad som behöver utvecklas för att kunna tillämpa detta. Den globala 

turismen ökar ständigt, vilket skapar både positiva och negativa effekter för samhället och 

miljön, vilket innebär att hållbarhetsfrågor blir desto viktigare att tillämpa. Då researrangörer 

har en stor och viktig roll inom turismnäringen, antas de därmed också ta ett större ansvar i 

utvecklingen av hur miljöfrågor kan tas hand om i framtiden på ett så effektivt sätt som 

möjligt (Budeanu, 2005). Som stickprovsurval för denna studie har därmed researrangören 

Fritidsresor och deras hållbarhetsarbete valts att studeras, främst på grund av deras 

branschledning inom miljö på marknaden. Fritidsresor arbetar aktivt med miljöfrågor samt att 

kunna erbjuda ett ”grönare” alternativ för deras kunder, vilket väckte intresse för denna studie 

att undersöka närmare vilka hållbarhetsstrategier de arbetar efter samt om deras kunder 

påverkats och genererats en högre grad av miljömedvetenhet av deras arbete. Studien syftar 

även till att beskriva hur Fritidsresors hållbarhetsarbete berör eller påverkar sina kunder samt 

vilka effekter som genereras av deras arbete. Frågor som studien kommer att besvara berör 

bland annat hur hållbar utveckling förändrats och blivit allt viktigare med åren, hur en svensk 

researrangör arbetar med strategier för att nå ett hållbart resande samt vad hållbarhet innebär 

för en researrangör, i det här fallet Fritidsresor och sist vad turisterna har för uppfattningar 

gällande hållbar utveckling. 

 

Att lösa dagens problem med miljöförstöringar och icke hållbara levnadssätt är ett högt 

uppsatt tema för flera regeringar världen över. Den här problemlösningen leder till att allt mer 

komplexa tekniker utvecklas i syfte att kunna skapa en mer hållbar framtid. Något att 

reflektera över är dock om begreppet hållbarhet är för komplext för människor att förstå, 

eftersom det är ett så stort och globalt ämne kan det bli svårt att se det utifrån ett subjektivt 

perspektiv, vilket innebär att denna miljömedvetenhet som behövs från verksamheters och 

aktörers intressenter kan utebli (Hall et.al. 2013). Det är detta fenomen som denna studies 

huvudfråga har för avsikt att besvara, huruvida en svensk researrangörs hållbarhetsarbete kan 
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påverka sina kunders medvetenhet när det gäller hållbarhet och miljöfrågor och om turisterna 

överhuvudtaget bryr sig om hållbarhet och att vara med och bidra till en mer hållbar framtid 

för kommande generationer. 

 

Utifrån vetenskapliga artiklar som berör tidigare forskning inom fenomenet, kan en enorm 

ökning inom turismen ses, vilket också orsakar mer koldioxidutsläpp på grund av att allt fler 

flygresor sker idag, då mobiliteten ökat markant. De allt mer ökande koldioxidutsläppen är 

dessutom en bidragande faktor till de klimatförändringar vi har idag och därmed ett bevis på 

att något måste göras och förändras för att inte riskera att jordens alla resurser förbrukas 

alldeles för fort och på ett felaktigt sätt. Det finns även studier som visar på att det är vi 

människor som är den allra största drivkraften till de klimatförändringar och miljöförstöringar 

som sker idag, vilket gör det ännu mer väsentligt att allmänheten blir mer informerad och 

medveten om hållbarhet samt strategier som kan tillämpas för att uppnå mer hållbara former 

av turism (Gren & Hujibens, 2014). Därmed anses turisters uppfattningar av en svensk 

researrangörs, Fritidsresors, hållbarhetsarbete vara av väsentlighet, i syfte att undersöka 

huruvida stor inverkan en researrangörs miljöpolicy har på sina kunder och resenärer. 

 

Materialet till studien är inhämtat från vetenskapliga artiklar, Fritidsresors hemsida samt 

genom en utförd intervju och enkätundersökning, som syftar till att nå producentens 

perspektiv respektive kundens perspektiv. Materialet består av både primärdata samt 

sekundärdata och syftar till att ge en djupare förståelse och förklaring till Fritidsresor som 

researrangör och vilka hållbarhetsstrategier de arbetar med samt hur eller om de påverkat sina 

kunder. Utifrån vetenskapliga artiklar har tidigare studier inom samma ämne studerats och 

analyserats, i syfte att jämföra dessa tidigare studier med hur Fritidsresor arbetar idag. 

Enkätundersökningen som utfördes syftade till att samla in uppfattningar och tankar från 

Fritidsresors kunder, för att erhålla ett kundperspektiv på Fritidsresors hållbarhetsarbete och 

intervjun som genomfördes med en hållbarhetsansvarig på Fritidsresor syftade till att stärka 

producentperspektivet ytterligare. Studien utgörs huvudsakligen av en explorativ studie, där 

ett fenomen förklaras och beskrivs på ett praktiskt fall, men även av en komparativ studie 

mellan Fritidsresors syn på sitt hållbarhetsarbete samt deras kunders syn på arbetet. Till 

skillnad från flera andra studier, tar denna studie upp det fenomen som rör turisters ovetande 

och okunskap kring hållbarhet och miljöfrågor samt motiv till varför det är så. Den 

argumenterar också för det väsentliga med att en större del av allmänheten behöver bli mer 
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kunniga och informerade kring dessa aktuella frågor i dagens samhälle, för att kunna uppnå en 

mer hållbar framtid. Studien börjar därmed med en kort bakgrund till stickprovsurvalet för 

denna studie, Fritidsresor, hur de arbetar med hållbarhetsfrågor och vilka strategier de 

tillämpat bland annat. Sedan följer en problematisering och problemdiskussion där fenomenet 

hållbarhet förklaras allt närmare och djupare i syfte att generera en viss kunskap kring 

forskningsproblemet. Problemdiskussionen mynnar sedan ut till studiens huvudfråga samt 

syfte och avgränsningar, som förklarar närmare varför just detta forskningsproblem valts att 

studeras samt vad studien är tänkt att besvara. Sedan följer själva grundtexten, som utgörs av 

tre huvudkategorier som representerar själva stommen av studien, som sedan mynnar ut till en 

diskussion och avslutning där studiens slutgiltiga resultat presenteras. 

1.1 Bakgrund 
Fritidsresor tillhör idag Fritidsresegruppen där flera nordiska researrangörer, såsom 

Finnmatkat och Star Tour, samt Sveriges näst största flygbolag ingår, det vill säga TUIfly 

Nordic. Fritidsresor grundades 1961 av Bengt Bengtsson och Håkan Hellström och med detta 

föddes ett nytt koncept för semesterboende, nämligen fritidsvåningar. Själva 

huvudverksamheten med charterresor till Medelhavet via flyg kom igång våren 1962. Efter 

det har flera utvecklingar och expanderingar skett från bolagets sida. 1973 grundas Star Tour i 

Norge och sju år senare, 1980, bildar norska Star Tour och Fritidsresor ett företag. Några år 

senare tillkommer ytterligare researrangörer från bland annat Spanien och Finland till 

företaget och det bildas då en koncern, Fritidsresegruppen. Under början av 2000-talet växer 

bolaget oerhört och 2007 lanserar Fritidsresor som första arrangör tågchartern, som ett nytt 

och mer miljövänligt sätt att åka på charter, vilket blir en succé. Samma år köps 

Fritidsresegruppen upp av världens största resekoncern, TUI Travel PLC och som de 

fortfarande ägs av idag. De lanserade, under 2007, dessutom ett nytt klimatgrepp som 

fungerade som ett klimatbidrag, där varje resenär erbjöds att betala fem kronor per person vid 

bokningen och där intäkterna sedan gick till den tyska organisationen “Atmosfärs konkreta 

miljöprojekt” (fritidsresor.se). Detta miljöprogram med klimatgreppet har dock tagits bort på 

grund av en stor omorganisering som sker inom koncernen idag, vilket bekräftades efter 

kontakt med Fritidsresor. Omorganiseringen innebär att tjänster flyttas över de olika länderna 

och bolagen, vilket inneburit att klimatgreppet fått läggas ner i Sverige tills vidare, men 

kommer sannolikt att tas upp igen i framtiden (Fredrik Lindblom, intervju 1/12- 14).   
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Fritidsresor påstår sig idag arbeta aktivt med hållbarhetsarbete och att de tar frågor kring miljö 

och socialt ansvar på största allvar. Deras utmaning anser de vara att maximera de positiva 

effekterna av deras verksamhet samtidigt som de tenderar att minimera den negativa 

miljöpåverkan som är förknippat med resor och turism. Fritidsresor har erhållits benämningen 

”Bästa Miljöval” och är den första nordiska charterarrangören som miljöcertifierats enligt ISO 

14001 (fritidsresor.se). ISO 14001 är ett internationellt samlingsnamn för de standarder som 

handlar om miljöledning och är något Fritidsresor betalat för, dessa standarder skapar sedan 

ett miljöledningssystem som enkelt ska kunna integreras i den befintliga verksamheten för att 

säkerställa systematiska och kontrollerade miljöförbättringar. Grunden till ISO 14001 består 

av femtiofem specifika krav som krävs att verksamheten implementerar och efterföljer för att 

bli certifierad. Dessa femtiofem krav revideras sedan genom verksamhetens 

miljöledningsarbete och som bevis på att företaget uppfyller dessa standardkrav, så certifieras 

verksamheten av ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan. Kravet på ständig förbättring 

är unikt för just ISO 14001, vilket innebär att löpande och årlig revidering av arbetet utförs 

(fritidsresor.se).  

 

Fritidsresor arbetar sedan 2010 aktivt med att betala för en miljö – och hållbarhetscertifiering 

av deras främsta hotelleverantörer och planen är att alla deras hotellprodukter ska ha en 

GSTC, Global Sustainable Tourism Council, godkänd hållbarhetscertifiering, vilket betyder 

att både miljö – och socialt ansvarstagande frågor arbetas aktivt med (fritidsresor.se). 

Fritidsresor äger dock inte sina hotell själva, utan det kan sägas att de hyr sängar på hotellen, 

men arbetar ändå ständigt med att miljöcertifiera dessa (Fredrik Lindblom, intervju 1/12-14). 

År 2013 tilldelades Fritidsresor titeln ”Sveriges grönaste varumärke” inom resebranschen och 

rankas i år fortfarande som bäst i branschen på miljö i “Sustainable Brand Index” oberoende 

varumärkesmätning (fritidsresor.se). Genom Fritidsresors ägare TUI Travel PLC arbetar de 

även, sedan 2013, med att kontrollera de femtio populäraste djurattraktionerna som de har ett 

samarbete med. Detta är ett nytt och globalt kontrollsystem som är utfört i EU samt framtaget 

av djurrättsorganisationen Born Free tillsammans med den brittiska 

resebranschorganisationen ABTA, Association of British Travel Agents. Förutom djurens rätt 

arbetar även Fritidsresor med barnens rätt. De har donerat en större summa pengar till en 

barnfond som sköts av New Hope. Fonden heter Bengt Bengtssons barnfond, efter 

Fritidsresors grundare och medel ur denna har bland annat använts för att bygga upp en 

barnklinik på Zanzibar. Fritidsresor arbetar idag främst med fyra strategiområden där deras 
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hållbarhetsarbete utförs, dessa strategiområden utförs av flyg och utsläpp, resmål och hotell, 

kollegor samt kunder. Inom alla dessa områden arbetas det hela tiden aktivt med att tillämpa 

strategier för att uppnå mer hållbara former av turism (fritidsresor.se). 

1.2 Problematisering 
Hållbar utveckling har diskuterats inom turismforskning under en längre tid och har under den 

tiden blivit ett allt mer viktigare ämne samt en mer aktuell trend. Det är idag viktigt att förstå 

konceptet av hållbarhet, vad det innebär och vad som behöver göras för att upprätthålla en 

hållbar framtid. Sedan 1960-talet har den globala turismen ständigt ökat, vilket har lett till att 

miljön påverkats negativt, vilket i sin tur gör miljöfrågor och hållbarhet till extra viktiga 

frågor. Redan 1987 presenterades Brundtlandskommissionens rapport som påvisar att en icke 

hållbar turism måste begränsas för att människor ska kunna upptäcka nya platser i framtiden, 

fast på ett mer hållbart sätt. När världen globaliseras, ändras även förutsättningarna för 

turismen, då den får en allt större marknad, och vissa trender lyser då igenom starkare än 

andra, där hållbarhet kan ses vara en stark trend idag (Saarinen, J, 2013). Eftersom turismen 

ständigt ökar i omfattning, orsakar därmed turismen skadliga effekter på miljön, därmed är 

hållbarhetsfrågor centrala för att dessa skadliga effekter ska reduceras (Whitelaw et.al. 2014). 

 

Mobilitet är en viktig faktor för utvecklingen inom turismen, den innebär att människor och 

objekt kan förflyttas snabbt mellan olika platser. Förutom dessa positiva saker är det även 

viktigt att förstå och se att det finns risker med en ökad mobilitet som leder till globalisering. 

När världen inte kan anpassa sig till samma tempo som utvecklingen sker i, så skapas det 

problem runt om i världen (Creswell, 2014). Den ökade levnadsstandarden i världen är en 

anledning till att allt fler människor reser och upplever olika platser i världen, vilket i sin tur 

leder till en ökning av antalet turister. Till följd av detta ökar även flygtrafiken, vilket innebär 

att allt fler flygbolag och flygplatser upprättas. Det blir då större konkurrens, som ofta leder 

till bättre priser för turisterna, som i sin tur genererar till att ännu fler turister väljer att ta 

flyget till olika resmål och till slut skapas en ond cirkel för miljön (Poater & Garriga, 2009). 

Den mänskliga aktiviteten idag är den som har mest inflytande på dagens klimat och miljö, 

vilket innebär att miljöfrågor måste börja tas på allvar snarast innan utbudet av naturresurser 

reduceras allt mer. Det är därmed även viktigt att få de människor samt organisationer som 

livnär sig på turismen att förstå att det inte bara handlar om en ekonomisk vinning (Gren & 

Huijbens, 2014). 
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Eftersom många människor använder sig av researrangörer vid bokning av resor, så anses 

researrangörer därmed ha en stor roll i hur hållbarhetsfrågor tas hand om i framtiden. Därmed 

kommer studien att framförallt fokusera på researrangören Fritidsresor samt studera hur deras 

hållbarhetsstrategier och miljöarbete ser ut idag för att kunna ge kunden belägg för ett hållbart 

resande. Som branschledande inom miljöarbete samt med titeln ”Sveriges grönaste 

varumärke, 2013” kan Fritidsresor därmed benämnas arbeta väldigt aktivt och framgångsrikt 

med hållbarhetsarbete och hållbarhetsfrågor i syfte att skapa hållbara och reko resor. Tidigare 

studier av forskare, såsom av bland annat Hall, Scott och Gössling, visar att det är flygtrafiken 

som släpper ut mest koldioxidutsläpp, vilket innebär att de researrangörer som anordnar 

flygresor får det svårt att vara miljövänliga, däremot visar även denna studie att Fritidsresor 

arbetar med de faktorer som går, på ett miljövänligt sätt. De olika miljöproblemen ställs mot 

varandra, där det ena möjligtvis kompenserar det andra, vilket åtminstone innebär att en bit på 

vägen har uppnåtts för att nå en mer hållbar värld (Gössling et.al. 2014).  

1.3 Problemdiskussion 
Den internationella turismen utgör idag en stor faktor till varför olika strategier inom hållbar 

utveckling ökar. Dessa strategier utökas då turismen är en bidragande faktor till 

koldioxidutsläppen som sker idag, som i sin tur är en bidragande orsak till de 

klimatförändringar vi har. Turismen uppfattas av många, bland annat av regeringar och 

volontärorganisationer, som en positiv form av ekonomisk utveckling samt att den sysselsätter 

flertalet aktörer. Genom att turismen sysselsätter många främjar den på så vis även fattigdom 

och utvecklar fattiga länder genom bland annat en bättre infrastruktur, samt att människorna 

på plats utvecklas som ett resultat av att världen blir mer global. De fattiga människorna får en 

kulturell stolthet eftersom turisterna vill besöka just deras land, vilket innebär att länder och 

människor både utvecklas samt får en bättre levnadsstandard. Turismen är dock inte positiv i 

enbart fattiga länder, utan utvecklingen gäller likväl i rika som fattiga länder. Trots dessa 

positiva effekter av turismen, ses även turismen allt mer som en ”bov” när det gäller negativa 

socioekonomiska samt miljömässiga förändringar, även förlust av biologisk mångfald och 

klimatförändringar får turismen ofta skulden för (Hall et.al. 2013).  

 

För att urskilja begreppet hållbarhet kan det delas in i olika tidsåldrar. När frågan först började 

studeras handlade hållbarhet mest om olika variabler som bidrar till miljöförstöring, såsom 

föroreningar, återvinning och avskogning. I slutet av 1990-talet fokuserades det på 

konsumenternas beteende och attityder gentemot återvinning och miljöförstöringar. Efterhand 
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har hållbarhet lett in på konsumenternas val när det gäller oron för miljön, vilket inneburit att 

marknadsföring av hållbarhet blivit en central del i hållbarhetsarbetet. Trots den ökade 

kunskapen och användning av marknadsföring för att nå ut till så många människor som 

möjligt, så finns det fortfarande en stor lucka när det gäller attityder och beteende hos 

konsumenten (McDonagh & Prothero, 2014). 

 

Intressenter av olika slag, i form av kunder, statliga och icke statliga myndigheter, investerare 

med mera, är ofta intresserade av hur olika företag arbetar med miljöfrågor på ett hållbart sätt. 

Det har blivit en viktig faktor eftersom det ofta genererar en bra “goodwill”, om företaget 

förknippas med ett hållbart arbete. För att företaget ska vinna på miljökonceptet är det centralt 

att de kan förklara hur och varför de arbetar med dessa frågor, på vilket sätt och ur vilka 

perspektiv deras företag arbetar med miljöfrågor. Det ska finnas ett mål med att företaget 

arbetar och anstränger sig när det gäller dessa frågor. Finns det ett sådant mål och ett 

beskrivande sätt på hur företaget tänker sträva för att nå dessa uppsatta mål, så är det lättare 

för företaget att uppnå deras vision om hållbarhet. Att tänka hållbart ska även infinna sig 

naturligt i företagets kultur för att det ska vara så trovärdigt som möjligt för de utomstående 

intressenterna. Hållbarhet har idag blivit en positiv trend för företag samt dess intressenter, 

därmed är det viktigt för företagen att de inte enbart ska kunna prata om miljöfrågor, utan 

även att kunna påvisa vilka effekter detta arbete lett till och kommer att leda till, i syfte att 

kunna ha ett förtroende hos intressenterna (Johnson, 2013).  

 

Hållbarhet har idag som sagt blivit ett aktuellt ämne, eftersom företag och organisationer nu 

har insett att den nuvarande förbrukningen av naturresurser som sker inte kommer att hålla i 

all oändlighet. Hållbarhet ses som en stor utmaning, men olika regeringar, såsom till exempel 

EU och även regeringar på nationell och lokal nivå, har insett vad som händer med vår planet, 

vilket inneburit att olika regler och lagar uppkommit för att kunna påbörja hållbarhetsarbetet 

någonstans och göra en insats. Många enskilda företag har därmed börjat ta ställning inom 

sina branscher, vilket gör att företag börjat agera i frågan (McDonagh & Prothero, 2014).  

 

Genom att lösa problem i dagens samhälle utvecklas mer komplexa tekniker i syfte att nå 

målet, vilket är att kunna lösa problemen. Frågan är om begreppet hållbarhet är för komplext 

för människor att förstå. Det blir stort och globalt att det kan vara svårt att se det utifrån ett 

subjektivt perspektiv, därmed blir det svårt för de flesta människor att greppa problemet 
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Den huvudsakliga uppsatsfrågan är följande; Kan en svensk researrangör 

påverka sina kunders medvetenhet gällande hållbarhet?  

	  

konkret, vilket kan leda till att allt fler fortsätter att leva på samma sätt som förut utan en 

tanke på hållbarhet och miljö (Tainter & Taylor, 2014). Eftersom turismen förväntas att 

fördubblas fram till år 2030, kommer det att bli en större ekonomisk källa för flera länder. 

Samtidigt är det just här som problemen uppstår, eftersom när de positiva effekterna ökar, så 

ökar likväl de negativa effekterna. Detta leder till stora utmaningar för att finna en väg i syfte 

att öka den ekonomiska utvecklingen, men samtidigt att minska de negativa effekterna. Det 

enklaste hade egentligen varit att sluta resa för att rädda världen, men samtidigt skulle 

utvecklingen hämmas med ett sådant agerande (Hall et.al. 2013).  

 

Det finns många olika vägar att gå samt olika perspektiv att diskutera inom hållbar utveckling, 

vilket innebär att det blir ett oändligt stort område att forska i. Som tidigare nämnts kommer 

denna studie att undersöka och rikta in sig på hur Fritidsresor valt att arbeta med dessa viktiga 

frågor, samt vilka hållbarhetsstrategier de arbetar efter. Allt eftersom problemet diskuterats i 

problemdiskussionen har det uppkommit olika frågeställningar som stödjer uppsatsens 

argumentation för att besvara huvudfrågan. Dessa underfrågor utgörs av, vad hållbarhet 

innebär för en researrangör, på vilket sätt en researrangör arbetar med strategier för att nå ett 

hållbart resande, hur Fritidsresor anpassar sig till omvärlden och hur hållbar utveckling har 

förändrats och blivit viktigare med åren, beroende på att konkurrensen är stor samt att 

mobiliteten lett till att det krävs en global förändring för att införliva en “hållbar värld”. Sista 

underfrågan som behövs för att besvara huvudfrågan är, vad turisten har för uppfattning 

gällande hållbar utveckling. En styrkemarkör för att denna studie är relevant för framtiden är 

enligt C. Michael Hall, 2014, att det finns en stor kunskapslucka där turisterna inte är 

medvetna om vilka problem som världen står inför när mänskligheten agerar på ett icke 

hållbart sätt. Detta eftersom sådan information ofta tystas ner av myndigheter som hellre vill 

tjäna pengar, än att bidra till att turismen till exempel minskar om turisterna skulle bli mer 

medvetna om de miljöproblem som deras resande bidrar till (Hall, föreläsning 29/10- 14). 

 

1.4 Uppsatsfråga 
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1.5 Syfte 
Denna studie kommer att gå in djupare på vad hållbarhetsarbete och hållbarhetsfrågor innebär, 

i syfte att sedan beskriva och applicera fenomenet genom researrangören Fritidsresor. Syftet 

med studien är att undersöka kunders uppfattning av en svensk researrangörs 

hållbarhetsarbete, det vill säga Fritidsresor, om deras arbete påverkat kunderna eller bidragit 

till en ökad medvetenhet och förståelse för hållbarhet. Kunskapsbidraget till denna studie är 

därmed att beskriva hur en svensk researrangörs hållbarhetsarbete berör eller påverkar sina 

kunder samt vilka effekter det generat. Med effekter menas hur kunder påverkats av deras 

hållbarhetsarbete och om det har förändrat kundens syn på hållbarhet. 

1.6 Avgränsningar 
Miljöarbete och hållbarhetsfrågor är ett väldigt brett ämne, därför har en avgränsning utförts i 

syfte att endast beröra det som rör själva uppsatsfrågan och studiens syfte. För att kunna 

besvara studiens huvudfråga behövs det en bakgrund som förklarar grunderna till hållbar 

utveckling samt vad det innebär med stöd av betydande rapporter och kortfattat om lagar, 

samt att olika hållbarhetsaspekter såsom till exempel social och ekologisk hållbarhet tas upp 

då de är relevanta för studien. Avgränsningar har även gjorts till en specifik researrangör, 

Fritidsresor, för att visa hur de förhåller sig till fenomenet hållbarhet och hur det i sin tur 

påverkar deras kunder. Anledningen till att avgränsningen sker till Fritidsresor är en 

undersökning från Differ (2013), där det har visat sig att Fritidsresor är branschledande när 

det gäller miljöarbete och hållbarhetsfrågor inom kategorin researrangörer. Fokus har sedan 

lagts på vilka Fritidsresors strategier är när det gäller hållbarhet samt hur de arbetar med dem, 

detta leder vidare till ett producentperspektiv respektive kundperspektiv där en intervju med 

Fritidsresor samt svar från en enkätundersökning från Fritidsresors kunder ansågs nödvändigt 

för att kunna besvara uppsatsfrågan. 

1.7 Disposition 
Uppsatsen inleddes med ett introduktionskapitel med bland annat inledning, bakgrund, 

problematisering och syfte. Introduktionskapitlet är tänkt att ge en beskrivning och förståelse 

för det fenomen som den här studien behandlar samt klargöra övriga intressanta perspektiv 

som studien skulle kunna tillämpas på. Efter introduktionskapitlet följer metodkapitlet, som är 

uppdelat i metod - ansats och metod - genomförande. I metodkapitlet tas strategier och 

tillvägagångssätt upp och förklaras, i syfte att tydliggöra vilka metoder som tillämpats för att 

kunna genomföra studien samt fördelar, nackdelar och motiv för de valda metoderna. Syftet 

med metodkapitlets placering är för att läsaren tidigt i uppsatsen ska förstå hur arbetet har gått 
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tillväga, vilka metoder som använts och motiven för de valda metoderna, för att lättare kunna 

sätta sig in i studien. Efter metodkapitlet följer sedan de tre olika huvudkategorierna som 

utgör själva stommen i uppsatsen, med ett inledande kapitel där de olika kategorierna 

förklaras. De tre huvudkategorierna utgörs av hållbar utveckling, företagets strategier för 

hållbarhetsarbete samt kundeffekter och innehåller först ett inledande teorikapitel där tidigare 

forskning samt studier av fenomenet behandlas och beskrivs. Efter teorikapitlet följer en 

empiridel där den insamlade empirin, i form av en intervju, enkätundersökning samt deras 

hänvisande information på deras hemsida, förklaras och behandlas. Anledningen till 

kategoriernas struktur i uppsatsen är för att tydligt klargöra vad som är insamlad sekundärdata 

samt vad som är primärdata. Varje kategori mynnar sedan ut till en summering som sedan 

kopplats ihop under en gemensam och slutlig diskussion och avslutning i slutet av uppsatsen, 

där studiens resultat presenteras och analyseras.  

2. Metodologi 

2.1 Metod – ansats 
“Metod- ansats” innebär de metoder som använts till denna studie samt förklarar hur studien 

bearbetats och strukturerats fram. De metoder som använts förklaras här ur ett ontologiskt, 

epistemologiskt samt metodologiskt synsätt. Ontologi innebär vår verklighetsuppfattning, vår 

världsbild och står för verklighetens karaktär (Åsberg, 2001). På den ontologiska nivån antas 

denna studie utgöras av en komparativ studie mellan Fritidsresor ur ett producentperspektiv, 

samt deras kunder ur ett kundperspektiv, där paralleller dragits mellan Fritidsresors uttryckta 

hållbarhetsarbete och syn på sina kunders miljömedvetenhet och uppfattning samt mellan 

kundernas faktiska miljömedvetenhet och uppfattning av Fritidsresors hållbarhetsarbete. 

Studien behandlas därmed främst utifrån en explorativ och komparativ metod. Åsberg (2001) 

tar även upp en i grunden huvudsaklig inriktning som anses fungera väl tillsammans med 

denna studies explorativa metod, vilken innebär studier med en fenomenologisk och 

beskrivande kunskapsansats. Då denna studie utförs med ett explorativt syfte, det vill säga en 

beskrivning av ett fenomen, så anses en fenomenologi att vara relevant (Åsberg, 2001). 

Fenomenologins uppgift anses vara att studera saker som ett fenomen, det vill säga så som de 

visar sig. Det finns i detta fenomenbegrepp en ömsesidighet mellan subjekt och objekt, 

eftersom det som visar förutsätter någon som det kan visas för (ne.se). Det huvudsakliga 

målet med explorativa studier är att sammanfatta så klart och tydligt som möjligt de 

observationer och det material som samlats in angående det valda forskningsområdet, samt 
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sedan ge en förklaring av det studerade fenomenet. En sådan beskrivning kan vara både 

numerisk och icke-numerisk och innebär att rapportera det som observerats utan att tolka dess 

mönster (Smith, 2010). 

 

Den epistemologiska nivån innebär ”läran om kunskapen” eller kunskapsteori och behandlar 

därmed frågor som rör kunskapens natur, möjlighet, ursprung och giltighet. Denna studie 

utgår ifrån teorier och begrepp som sedan testats på ett verkligt fall. De tre kategorierna, som 

utgör själva stommen av studien, har skapats utifrån teoretiska grunder och innan det 

empiriska materialet samlats in, vilket är ett kännetecken på en deduktiv ansats. På den 

metodologiska nivån behandlas studien alltså därmed av en deduktiv ansats. Metodologi 

betyder ”läran om metoder” och innebär därmed olika tillvägagångssätt när empiriska 

undersökningar utförs i syfte att upprätta vetenskaplig kunskap. Två avgörande distinktioner 

som finns när det gäller metodologin är; induktiv; som innebär att slutledningar införs utifrån 

empiriska fakta samt deduktiv, som härleder slutledningar ur redan antagna satser som prövas 

i tillkommande empiriska fakta (Åsberg, 2001).  

 

Denna studie utgår, som tidigare nämnts, ifrån en deduktiv ansats då den främst bygger på 

olika teorier och begrepp som sedan prövas på ett praktiskt fall. Vid en deduktiv ansats 

används det nomotetiska synsättet, som bland annat innebär att härleda teori till ett fenomen 

och betyder att studien är lagbunden och att den försöker komma fram till så generell kunskap 

som möjligt, vilket innebär att den även kan gälla en större population (Smith, 2010). Denna 

studie bygger därmed även på ett nomotetiskt synsätt eftersom den inte undersöker ett 

specifikt fall utan även skulle kunna tillämpas på en större population. Fritidsresor är i detta 

fall endast ett stickprovsurval som valts till att representera en större population och helhet. 

Studien utförs därmed med en explorativ metod, det vill säga på ett undersökande och 

utforskande sätt då studien syftat till att undersöka hur en svensk researrangör, i det här fallet 

Fritidsresor, arbetar med hållbarhetsarbete och miljöfrågor.   

2.2 Metod – genomförande 
Begreppet metod har definierats olika, men Åsberg (2001) definierar det som ett 

tillvägagångssätt, att det visar steg för steg hur studien går tillväga. Han menar alltså på att det 

handlar om datainsamlande förfaringssätt som kan användas inom flera olika metoder. 

Författaren menar även att den data som samlas in kan delas in i kvantitativ och kvalitativ, 

eller numerisk och icke-numerisk data. Exempel på kvalitativa metoder kan vara deltagande 
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observation eller djupintervju (Åsberg, 2001). Då denna studie utförts på ett kvalitativt, eller 

deduktivt sätt, så har bland annat en djupintervju genomförts, i syfte att samla in tillräckligt 

med relevant och nödvändig information och material från en kontaktperson på Fritidsresor.  

 

2.2.1 Sekundärdataanalys 

Mycket relevant information, i form av sekundärdata, för studien fanns att hämta på 

Fritidsresors hemsida, och därmed hänvisade de att först ta del av den information som redan 

fanns, i största möjligaste mån. Sekundärdatan samlades in som en grund och stöd för studien, 

samt i syfte att fungera som styrkande belägg för studiens påstående kring Fritidsresors 

hållbarhetsstrategier samt miljöarbete. Efter en sekundärdataanalys av Fritidsresors hemsida 

beslutades det att ytterligare insamling av empiriskt material i form av primärdata genom en 

djupintervju behövdes med Fritidsresor, i ett kompletterande syfte då den sekundärdata som 

fanns tillgänglig inte räckte fullt ut. Övrig sekundärdata som samlats in i syfte att erhålla 

tillräckligt med nödvändig och relevant information för att kunna genomföra och besvara 

studien, är diverse vetenskapliga artiklar som är relevanta för det valda forskningsområdet 

samt övrig litteratur i form av böcker.  

 

2.2.2 Djupintervju 

En djupintervju ansågs då ha möjligheten att erhålla den data som behövdes angående hur de 

arbetar med hållbarhetsarbete och hållbarhet samt vilken påverkan på kunderna de anser att 

det gett. En vanlig form av en djupintervju innebär att frågor framställs, där sedan svaren 

sorteras i syfte att få mer detaljer och en bättre förståelse av respondentens svar, vilket är så 

som djupintervjun för denna studie hanterats (Smith, 2010). Tillgång till intervjun erhölls 

genom kontakt med en bekant som tidigare arbetat på Fritidsresor, som kunde hänvisa oss 

vidare till en lämplig kontaktperson med hållbarhet och miljö som ansvarsområde. En 

slutgiltig kontakt för intervjun skedde sedan med Fredrik Lindblom som arbetar som Manager 

Sustainable Development på Fritidsresor. Djupintervjun skedde via en telefonintervju den 

första december 2014.  

 

Till denna studie har så kallade ”open-ended” frågor använts i samband med intervjun, som 

enligt Smith (2010) innebär frågor som inbjuder respondenten att sammansätta sitt eget svar 

på frågan. Detta ger dessutom respondenten möjligheten att utveckla och förklara sina svar 

allt tydligare. Dock menar Smith (2010) att dessa typer av frågor även kan uppfattas som 
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svårare att analysera empiriskt. Även med detta i beaktande så ansågs denna form av frågor 

vara mest relevant för den här studien för att erhålla det material som behövdes. Om inte en 

telefonintervju med någon representant från Fritidsresor varit möjlig, hade det inneburit ett 

hinder för studiens genomförande eftersom en fullständig och relevant jämförelse mellan hur 

Fritidsresor ser på sitt hållbarhetsarbete samt hur kunderna uppfattar det, därmed inte hade 

varit möjligt. Därmed är den kompletterande intervjun med Fritidsresors hållbarhetschef väl 

nödvändig och relevant för att denna studie ska kunna besvara dess uppsatsfråga och komma 

fram till ett resultat.  

 

Telefonintervjuer är dock inte alltid lika relevanta och materialrika som en personlig intervju, 

då en personlig intervju kan genomföras för att utforska vissa frågor på ett djupare plan, vilket 

ger rikare data och en större insikt i fenomenet. I det här fallet blev en personlig intervju 

aldrig aktuell, då det inte fanns någon möjlighet till det. Den genomförda telefonintervjun 

varade i tjugosex minuter, vilket är en relativt bra längd på en intervju som sker via telefon, 

eftersom det är enklare att tappa koncentrationen under en telefonintervju än vid en personlig 

intervju. Det är centralt att den som utför intervjun är medveten om varför frågorna ställs och 

att kunna förklara vilken betydelse ett svar har för studien är förutsättningar för en lyckad 

intervju (Smith, 2010).  

 

Den genomförda telefonintervjun för den här studien utfördes med hjälp av högtalartelefon 

samt att intervjun spelades in med ljudinspelning, efter samråd med respondenten, i syfte att 

underlätta för den efterföljande transkriberingen. Om respondenten inte hade godkänt att 

intervjun spelades in, hade det kunnat bli en nackdel för studien, eftersom det därmed hade 

varit svårare att minnas samt skriva ner exakt vad som sades, vilket i sin tur hade kunnat leda 

till att den som intervjuade kanske hade misstolkat svaret, som i sin tur hade blivit 

vederläggande för studien. Till den här studien lämpade sig anteckningar och ljudinspelning 

väl för att kunna transkribera intervjun korrekt. Efter genomförd intervju påbörjas 

transkriberingsprocessen, vilken borde påbörjas så snart efter intervjun som möjligt (Smith, 

2010).  

 

2.2.3 Enkätundersökning 

För att få en inblick i hur Fritidsresors kunder påverkats av deras hållbarhetsarbete har även 

en kvantitativ enkätundersökning utifrån studiens tre kategorier genomförts av ett urval av 
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Fritidsresors kunder. Enkätundersökningen utgjordes av en internetenkätundersökning och 

bestod även den av empiriskt inhämtat material som primärdata, i syfte att stödja studien. 

Själva sakproblemet eller syftet som önskades erhållas genom denna enkätundersökning, det 

vill säga det som var enkätundersökningens huvudsakliga syfte var alltså kundernas 

uppfattning av Fritidsresors hållbarhetsarbete samt om det genererat dem en ökad förståelse 

eller medvetenhet för hållbarhet, vilket ansågs nödvändigt för att senare kunna besvara 

studiens uppsatsfråga. Vid enkätundersökningar behöver frågorna vara relativt enkla att 

besvara, och det finns två former av frågor som kan ställas i en enkätundersökning; ”closed-

ended” samt ”open-ended”. “Closed-ended”-frågor innebär att respondenten erbjuds frågor 

med en fast uppsättning av alternativ, kanske till och med så enkelt som “ja” och “nej”. Dessa 

frågor är relativt enkla att besvara, vilket uppskattas av respondenterna. Dock har denna form 

av frågor vissa nackdelar, bland annat att de kräver ett förutseende kring alla relevanta svar 

ens urval kan erbjuda (Smith, 2010). Internetenkätundersökningen till denna studie har bestått 

av både “open-ended” - och “closed-ended” - frågor som baserats på studiens tre 

huvudkategorier som är hållbar utveckling, företagets strategier för hållbarhetsarbete samt 

kundeffekter, då det ansågs kunna generera de mest relevanta svaren för studiens 

forskningsområde. Enkätundersökningen utgjordes därmed av en blandning av både 

flervalsfrågor och öppna frågor i syfte att få en större bredd.  

 

2.2.4 Urval 

När det gäller urval av respondenter till enkätundersökningen, finns det två huvudsakliga 

metoder för detta. Den första är slumpmässigt urval och innebär helt enkelt att alla deltagare i 

studien har lika stor chans att bli valda, då det inte krävs någon specifik egenskap bland 

respondenterna, vilket också innebär att det ger en hög sannolikhet. För denna studie skedde 

urvalet till enkätundersökningen genom användandet av en icke sannolik metod, vilket 

därmed innebär att deltagarna till undersökningen inte valdes slumpmässigt (Smith, 2010). I 

detta fall krävdes det av respondenterna att de någon gång rest med Fritidsresor för att de 

skulle kunna delta i enkätundersökningen, vilket därmed innebär att ett slumpmässigt urval 

inte var relevant eller genomförbart. Urvalet genomfördes även som ett icke proportionerligt 

urval, det vill säga att antalet respondenter till undersökningen beslutades det om innan, 

utifrån hur många som behövdes för att sedan kunna göra en analys utav det. En tumregel är 

att notera att det finns ett positivt samband mellan antalet objekt och urvalsstorlek, och med 

objekt menas antal frågor eller ämnen som undersökningen har för avsikt att ta upp. Urvalet 
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bör därmed utgöra fyra eller fem respondenter per fråga, det vill säga om undersökningen 

består av tio frågor så bör urvalet bestå av åtminstone fyrtio respondenter (Smith, 2010).  

 

Internetenkätundersökningen för den här studien bestod av totalt elva frågor, då det ansågs 

tillräckligt för att erhålla det material som behövdes samt för att det ansågs attrahera fler 

respondenter till att besvara enkäten om det inte var för många frågor. För att sedan nå ut till 

dessa respondenter med internetenkätundersökningen användes e-postlistor samt sociala 

medier för att göra den synlig. Enligt Smith (2010) är e-postlistor en av de vanligaste 

urvalsramarna för internetenkäter och bra lämpad för den typen av enkätundersökningar. Ett 

så kallat “snöbollsurval” användes som metod för att nå ut med enkätundersökningen till 

respondenterna. Ett snöbollsurval används oftast enligt Smith (2010) för att erhålla 

information från en population som kan vara svår att nå. Det började med att enkäten 

skickades ut till ett antal personer från olika städer som ansågs relevanta att svara på den, 

sedan ombads dessa att föra enkäten vidare och så vidare, tills den blivit så pass utspridd som 

det var möjligt. En nackdel med denna metod är att den inte alltid anses vara ett så 

representativt urval, då den i folkmun ofta kallas för “bekantskapsurval”, vilket menas med att 

det finns en risk att enbart personer i sin närhet nås av enkätundersökningen och att dessa kan 

försköna sina svar för att tillfredsställa de som intervjuar. Fördelen med snöbollsurval är att, 

en annars relativt svårnådd, grupp av människor enklare kan nås med hjälp av denna 

urvalsmetod. För att däremot undvika detta “bekantskapsurval” sågs det till att en bred vidd 

av människor, i olika åldrar och bakgrunder, nåddes av enkätundersökningen för att 

säkerställa att ett så relevant urval för studien som möjligt tillämpades för den genomförda 

internetenkätundersökningen.  

 

2.2.5 Fördelar och nackdelar med undersökningsmetoden 

Det finns dock både fördelar och nackdelar med en internetenkätundersökning. En av de 

främsta möjligheterna och därmed fördelarna med denna typ av enkätundersökning är att den 

möjliggör att uppnå större urvalsstorlek än personliga, telefon - eller till och med 

mejlintervjuer. Däremot kan svarsfrekvensen på denna typ av enkätundersökningar vara låg, 

då det är enkelt att strunta i att besvara den för respondenten. Som ett resultat av den låga 

svarsfrekvensen kan bortfall påverka det slutliga resultatet (Smith, 2010). Bortfall vid 

enkätundersökningar är något som måste planeras för, då det är relativt vanligt att det 

förekommer bortfall i något fall. För att inte riskera att det slutliga resultatet blir orelevant, så 
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har urvalsstorleken baserats och planerats för eventuella bortfall, för att i slutändan ha så 

många svar som behövdes för studiens relevans, vilket innebär att femtio svar från 

enkätundersökningen erhållits och analyserats (Smith, 2010).  

 

3. Studiens tre kategorier   
För att kunna besvara studiens huvudfråga samt underfrågor, så består den av tre kategorier. 

Utifrån dessa kategorier samlades teoretiskt och empiriskt material in för att kunna pröva 

kategorierna och genom det svara på dessa frågor. Varje kategori besvarar delar av 

huvudfrågan, samt de underfrågor som ställts. Kategorierna utgörs av kategori ett; “hållbar 

utveckling”, kategori två; “företagets strategier för hållbarhetsarbete” samt kategori tre; 

“kundeffekter”.  Hållbar utveckling, som är kategori ett, inkluderas i studien eftersom det bör 

finnas en bakgrund till hållbar utveckling för att läsaren ska kunna sätta sig in i vad hållbarhet 

och miljöfrågor är och bilda sig en förståelse kring fenomenet. Eftersom kategorierna är 

formade utifrån huvudfrågan och sedan är nedbrutna i diverse underfrågor, så krävs det en 

bakgrund gällande hållbarhet för att erhålla en röd tråd och ett sammanhang. Underfrågor till 

kategori ett är, vad hållbarhet innebär för en researrangör, samt hur hållbarhet har utvecklats 

genom åren, med tanke på den globala och mobila världen som finns idag. För att kunna svara 

på dessa frågor så krävdes det en insamling av sekundärdata ifrån relevanta hemsidor och 

vetenskapliga akademiska artiklar. Fritidsresor hänvisade till information under fliken “frågor 

och svar” på deras hemsida, eftersom de inte hade kapacitet att ta emot förfrågningar gällande 

skolarbeten och uppsatsskrivande. Sekundärdatan var tydlig och gjorde så att uppsatsen fick 

svar på de frågor i kategori ett som krävdes.  

 

Kategori två är inriktad på företagets strategier för hållbarhetsarbete utifrån researrangörer, i 

det här fallet, Fritidsresor. Kategori två kräver underfrågor såsom, på vilket sätt researrangörer 

arbetar med strategier för att nå ett hållbart resande, samt hur Fritidsresor anpassar sig till 

omvärlden. Företagets strategier för hållbarhetsarbete som kategori har valts eftersom det blir 

en naturlig fortsättning från grunderna i hållbar utveckling samt att den visar på hur 

Fritidsresor arbetar med olika strategier för att kunna arbeta hållbart. Denna kategori har 

sedan prövats genom empiri som sekundärdata, eftersom Fritidsresor även här hänvisade till 

deras “frågor och svar” på hemsidan, samt även akademiskt vetenskapliga artiklar har 

använts. Det material som fanns på deras hemsida var till fördel för den här studien, vilket 

innebar att dessa underfrågor samt delar av huvudfrågan kunde besvaras.  
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När grunderna gällande hållbar utveckling och en researrangörs strategier kartlagts i kategori 

ett och två, krävdes det ytterligare ett område för att kunna besvara huvudfrågan. Kategori tre, 

kundeffekter, behövdes därmed för att ta reda på hur eller om kunderna blir påverkade av 

miljöfrågor och hållbar utveckling. För att kunna pröva denna kategori, så har det först krävts 

material i form av akademiskt vetenskapliga artiklar som sekundärdata, där tidigare studier 

kring turisters miljömedvetenhet studerats. För att relatera till kunden så krävdes det sedan 

primärdata, vilket är det empiriska bidraget i uppsatsen. En enkätundersökning delades 

därmed ut till femtio respondenter i olika åldrar, som alla har rest med Fritidsresor. 

Enkätundersökningen behövdes för att kunna svara på underfrågorna, vad turisterna har för 

uppfattning gällande hållbar utveckling. Utöver enkätundersökningen så har en djupintervju 

på telefon skett med Fritidsresors hållbarhetschef. Intervjun behövdes för att informationen på 

deras “frågor och svar” på hemsidan inte räckte till för att kategorin skulle kunna prövas fullt 

ut. Dessutom hade enkäten blivit för lång för att kunna svara på denna fråga, därmed ansågs 

intervjun relevant eftersom Fritidsresor utfört egna undersökningar och tillhandahåller därmed 

mycket relevant information gällande kunders uppfattningar om miljön och hållbarhet. När 

dessa tre kategorier sedan prövats på olika sätt, visade det sig att det var möjligt att besvara 

huvudfrågan.  Kategorierna besvarar de områden och frågor som krävs för att få ett 

helhetsperspektiv. I slutet av varje kategori finns en summering, i syfte att lättare se vad varje 

prövning av de olika kategorierna berört, samt om dessa summeringar innebär att det går att 

komma fram till något resultat samt att det även kan vara till stor hjälp för att kunna besvara 

uppsatsens kunskapsbidrag.  

3.1 Hållbar utveckling 

3.1.1 Bakgrund till hållbar utveckling 
Turismen ansvarar idag för den största, årliga mänskliga migrationen i historien. Denna stora 

rörlighet av människor har betydande konsekvenser, både negativa och positiva, för naturen, 

samhällen, kulturer och ekonomier. Turismen har idag utvecklats till att bli en av världens 

mest viktiga industriella sektor och växer dubbelt så snabbt som världens 

bruttonationalprodukt. Den förväntas dessutom att fördubblas under de kommande tjugo åren, 

vilket innebär att de många konsekvenserna av en sådan snabb tillväxt kräver en 

förebyggande strategi på alla strategiska och professionella nivåer för att undvika negativa 

effekter (Budeanu, 2005). Turism kan ses utifrån olika perspektiv, såsom lokalt, regionalt och 
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globalt. Den globala turismen har tidigare stött på flera stora problem i form av bland annat 

terrorattacker, naturkatastrofer samt olika sjukdomar. Dessa hinder har inneburit att 

turismindustrin anpassar sig fort till nya situationer som uppstår, och trots dessa händelser så 

finns det ändå långsiktiga utmaningar kvar att hantera, i form av hållbar turism. I vissa delar 

av världen saknas de grundläggande kraven för turism, vilket gör den hållbara utvecklingen 

märkbart svårare att hantera. Turismen påverkas av interna och externa drivkrafter som utgörs 

av ekonomiska, miljömässiga, sociala, politiska och tekniska dimensioner som bildar ett 

komplext globalt turismsystem (Von Bergner et.al. 2014).   

 

Under de senaste åren har många studier utförts för att mäta produktivitet och effektivitet 

inom turismnäringen. Den växande ekonomiska betydelsen visar sig vara en källa till 

internationella intäkter samt sysselsättning för de lokala invånarna på destinationerna. 

Samtidigt så ökar konkurrensen om turismen runt om i världen, vilket innebär att 

globalisering och tillgänglighet är avgörande faktorer för effektiviteten inom turismsektorn. 

Särskilt bland utvecklingsländer som har en relativt stor chans att bygga upp effektiviteten i 

turismsektorn samt att skapa fler chanser för olika sysselsättningar, spelar tillgängligheten en 

stor roll, om tillgängligheten till länder är bristande så blir även landets turism lidande (Hadad 

et.al. 2012). Turismen är idag allt mer global, men för att nå målen med en hållbar 

konsumtion och produktion krävs det att normer och värderingar förändras även på en lokal 

och regional nivå för att kunna skapa ett hållbart holistiskt perspektiv för turismsektorn. 

Gällande de utvecklingsländer som inte fått fart på turismen, så kan det bli svårare att få dessa 

länder att inse att en hållbar konsumtion är källan till ekonomisk vinning, därmed kan de 

behöva se vilka hållbarhetseffekter som sker globalt för att kunna ändra sina inställningar och 

uppfattningar om ett hållbart resande och för framtiden (Andrén et.al. 2004). Under början på 

1990-talet så började konstruktionen av hållbar turism ta fart allt mer, och allt eftersom har 

hållbarhet vuxit och handlar idag om information, planering och förvaltning av den globala 

turismnäringen (Weaver, 2014). Innan hållbar turism kunde definieras som ett begrepp för ett 

antal årtionde sedan, så låg fokus främst på utveckling och ekonomisk vinning. Tiden till idag 

har kantats av mycket motgångar, men genom olika samarbeten världen över, har det lett till 

att ett flertal konferenser och rapporter som har “färgat” världens länders politik gällande 

hållbar turism och utveckling har genomförts. Hållbarhet är idag en vägledande princip för 

världssamfundet samt förenta nationernas arbete, vilket skapar ett mål där utveckling för en 

hållbar värld står i fokus (FN.se). 
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3.1.2 Miljörapporter och lagar 
Med härledning ur det växande globala problemet så lades grunden för en hållbar utveckling 

när världskommisionen för miljö och utveckling år 1987 utgav Brundtlandsrapporten- vår 

gemensamma framtid. Rapporten påvisar att mänskligheten bör ändra sina levnadsvanor för 

att undvika det mänskliga lidande samt miljöförstörelse som orsakats av mänskligheten själva. 

Men rapportens påvisande av miljöförstörelse och mänskligt lidande är beroende av ett 

politiskt ingripande för att kunna säkra jordens resurser och att bevara dem för framtida 

generationer (brundtlandsrapporten, 1987). Begreppet hållbar utveckling som myntades i 

Brundtlandsrapporten innebär att det måste finnas gränser, i form av olika begränsningar när 

det gäller att uppfylla de behov som finns men utan att äventyra framtiden för kommande 

generationer. Hållbar utveckling förespråkar en förändringsprocess där utnyttjandet av 

resurser, investeringar, teknisk utveckling samt institutionella förändringar sker på ett sätt där 

världen påverkas i minsta grad. Trots dessa självklara förutsättningar för en hållbar värld finns 

det bekymmer som uppstår hos bland annat regeringar, då vissa förstår vad som sker men de 

har ändå en ovilja att förändra sig själva, eftersom de inte ser sig själva som delar av det 

växande problemet. Därmed blir utmaningen om en hållbar värld allt svårare att nå, det gäller 

då att komma till en punkt där samarbete och integrationer mellan miljö och ekonomi kan ske 

på ett optimalt sätt som främjar en hållbar värld, vare sig det gäller små, stora, rika eller 

fattiga länder (brundtlandsrapporten, 1987). 

 

3.1.3 Agenda 21 

Efter att hållbar utveckling fått sin spridning efter Brundtlandsrapporten 1987, så sattes 

rapportens visioner till verket. I Rio de Janeiro, Brasilien, 1992 hölls den första och största 

FN-konferensen någonsin som handlade om miljö och utveckling. Den kom att kallas “Rio-

konferensen” eller ”Earth summit”, och det var en stor spridning på deltagarna där det fanns 

representanter såväl från regeringar, kommuner, näringsliv och olika volontärorganisationer. 

Det som betonades på Rio-konferensen var att det var viktigt med en framtidstro och många 

beslut fattades, men främst var det ett internationellt erkännande för att principen om att all 

utveckling som sker ska vara hållbar, samt att ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer 

måste finna en väg till ett samarbete när ett beslut ska fattas. Ett viktigt och betydande beslut 

som fattades var att Agenda 21 kom till. Agenda 21 är ett omfattande handlingsprogram där 

regeringar, kommuner och olika samhällsgrupper skulle arbeta efter långsiktiga mål och 
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riktlinjer för att skapa en hållbar utveckling gällande miljön och att förinta fattigdomen på 

jorden. Agenda 21 blev snabbt erkänt under 1990-talet där det arbetades med miljö på lokal 

samt regional nivå, men trots detta framsteg så innebar det bristande politiska engagemanget 

med åren att arbetet rann ut i sanden, trots att det fanns en kommission som hade ett 

sammanträde årligen. Fem år senare, 1997, genomfördes en uppföljning som FN:s 

generalförsamling höll i, dock utan positiva resultat då en oenighet uppstod kring en 

sammanfattande politisk deklaration (FN.se, 2012).  
 

Trots flera konferenser och väl fungerande arbete i början kring Agenda 21, såg inte framtiden 

särskilt ljus ut då det var svårt för politiker att enas. 2002 var det dags för ett toppmöte i 

Johannesburg, Sydafrika som kallades för World summit on sustainable development. Där 

enades det om en handlingsplan, samt att det togs beslut på att Agenda 21 skulle ligga till 

grund för ett arbete på både lokal, regional och internationell nivå, där FN och CSD, 

Commission on Sustainable Development, fick fortsatt förtroende att följa upp det 

genomförandet av besluten som togs. För att följa upp begreppet hållbar utveckling beslutade 

FN:s generalförsamling år 2009 att ytterligare en FN-konferens skulle ske i Brasilien 2012, 

den kom att kallas RIO+20. Syftet var att utvärdera vilka problem som hade uppstått under 

arbetets gång samt vilka brister som uppkommit, det viktigaste var trots allt att 

uppmärksamma de framsteg som skett sedan tidigare förhandlingar. FN har ett eget 

miljöprogram som går under namnet Unep, vilket står för United Nations Environment 

Programme. Under en längre tid har diskussioner pågått om hur Unep ska stärkas, varpå ett 

förslag om att Unep ska bli ett självständigt fackorgan och flytta från Nairobi till städer som 

New York eller Genéve tillkommit. Flytten ligger till grund för att det eventuellt skulle öka 

miljöfrågornas betydande ställning om det hamnar i dessa städer. Om inte Unep utvecklas så 

ligger ett förslag till grund om att det bör inrättas ett råd för hållbar utveckling som skulle 

hamna direkt under generalförsamlingen (FN.se, 2012). 

 

3.1.4 Miljöbalken 

Sverige lyder under EU-rätten, vilket innebär att Sveriges lagar måste anpassas och utformas 

efter EU-rättens bestämmelser. När det gäller miljölagar i Sverige är det miljöbalken från1999 

som styr. Miljöbalken är en sammansättning av tidigare lagar i form av till exempel 

miljöskyddslagen, naturvårdslagen, vattenlagen, naturresurslagen och så vidare. Miljöbalken 

är en ramlag, vilket innebär att inga fasta gränser finns, utan den kan tolkas på olika sätt, men 
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inom de ramarna som anges. Syftet med miljöbalken från 1999 är att bidra och stödja hållbar 

utveckling. Miljöbalken utgörs av fem stora punkter vilka är, ett: “människans hälsa och 

miljön ska skyddas mot störningar”, två innefattar att “natur och kulturområden ska skyddas 

och vårdas” Punkt nummer tre, “den biologiska mångfalden ska bevaras” fyra, “en god 

hushållning av mark och vatten ska tryggas”, Samt sista punkten, “återanvändning och 

återvinning ska främjas” (regeringen.se). 

 

Utifrån miljöbalken finns det olika tillvägagångssätt gällande olika verksamheter, särskilt de 

som klassas som miljöfarliga. Innan en verksamhet som är farlig för miljön kan tas i bruk görs 

alltid en miljökonsekvensbeskrivning för att kunna identifiera vilka effekter verksamheten 

kan tänkas få på miljön, människor och djur. Utifrån miljöbalken så sker det prövningar av 

olika verksamheter, som innefattar olika ansökningar om tillstånd vid miljöfarliga 

verksamheter. Miljöbalken innefattas även av olika tillsyner, avgifter och tillträde för olika 

verksamheter, samt vilka påföljder som gäller vid brott och straff och miljösanktionsavgifter. 

Slutligen innefattar miljöbalken bestämmelser om vilka ersättningar, skadestånd och 

försäkringar som tillfaller den som förorenar eller utsätts för det (regeringen.se). 

3.1.5 Hållbarhetsindelningar 
När det gäller social hållbar utveckling handlar det främst om att människan hamnar i fokus, 

en social utveckling är därmed givet för att en hållbar utveckling ska kunna tillämpas. Att 

utrota fattigdom, öka den sociala integrationen, ge människorna en sysselsättning, göra 

samhället mer jämlikt och att skapa en jämställdhet är också en del av den sociala hållbara 

utvecklingen. Även att det ska finnas tillgång till utbildning på en hög nivå samt sjukvård med 

hög standard för både fysisk och psykisk ohälsa är en del av social hållbar utveckling. Med 

hjälp av det här är målet att påskynda utvecklingen i de länder där utvecklingen inte har gått 

framåt, som till exempel i vissa utvecklingsländer. För att kunna minska den negativa 

påverkan på miljön är det därmed viktigt att fattigdomen tas på stort allvar, så den 

förhoppningsvis kan elimineras, vilket skulle leda till en mer hållbar värld (regeringen.se). 

Under en längre tid har olika företags sociala ansvar varit en aktuell fråga, eftersom de 

utsätter samhällena de har sina verksamheter i, på både positiva och negativa sätt. De flesta av 

dagens företag har insett vikten av att agera inom social hållbarhet och arbetar därmed aktivt 

med dessa frågor. Företagen har idag ofta miljöaspekter som stora frågor eller rent av som en 

kärnfråga i företaget, vilket främst har visat på att det ökade trycket från konsumenter och 

intressenter har lett till att dessa frågor tas på allvar. Det företag gör genom att aktivt arbeta 
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med sociala hållbarhetsfrågor är bland annat att lägga fokus på arbetarnas förhållande samt 

arbetsvillkor, där anställda, leverantörer och entreprenörer ingår. Själva samhället är ett annat 

fokus, där särskilt infrastruktur och ett engagemang för samhället prioriteras (Weingaertner & 

Moberg, 2014). 

 

Ekologisk hållbarhet beskriver att användningen av jordens resurser bör ske på ett effektivt 

sätt. Miljön behöver skyddas samt den hållbara försörjningen, som med andra ord betyder att 

ekosystemets produktionsförmåga bör säkras på lång sikt. Inom ekologisk hållbarhet finns det 

vissa belastningsgränser för vad naturen och miljön kan bära, dock är det väldigt svårt att 

mäta dessa gränser, och därmed tillämpas istället vissa gränsvärden som anger vilken 

belastning som är rimlig för miljön. Om det är rimligt eller inte utgörs av ekonomiska, 

tekniska och praktiska avvägningar. Idag är det dock inget som tyder på att det skulle vara 

brist på icke förnybara resurser, överlag är den ekologiska hållbarheten inte så negativ som 

den ibland utmålas att vara. Med hjälp av ny teknik som kan leda utvecklingen framåt, så 

innebär det att nya resurser ökar samt att en utveckling av nya substitut sker (regeringen.se). 

 

Idag ställs allt fler regeringar och företag till svars för hur de tar ansvar för miljön, bland 

annat så ställs det krav på hur de ansvarar för olika hållbara faktorer såsom olika föroreningar 

och utsläpp, hur naturens resurser förvaltas, mänskliga resurser samt vilka ekonomiska 

utmaningar de står inför. Kulturen hos en nation tros ha stor inverkan på om landets politik tar 

sig an hållbarhetsfrågor. Det är kulturen hos landet som styr beteendet hos människorna i 

samhället, samt de maktpositioner som styr och påverkar landet. En kultur kan beskrivas som 

olika värderingar och normer, vilket utgör en ram för hur befolkningen tänker och agerar, 

alltså påverkar kulturen mänskliga interaktioner. Kulturen anses påverka ”the triple bottom 

line” som består av miljö, samhälle och ekonomi. Dessa tre faktorer anses påverka varandra 

då det blir svårt att lösa ett problem om inte de andra problemen blir lösta, alltså går 

miljöskydd, rättvisa och att samhället bör upprätthålla en rimlig ekonomisk levnadsstandard 

hand i hand (Roy & Goll, 2014). En ekonomisk hållbar utveckling eftersträvas i syfte att 

generera en långsiktig ekonomisk tillväxt. Om den ekonomiska tillväxten ökar innebär det att 

fler resurser tillkommer, vilket blir ett så kallat materiellt välstånd. Genom att en teknisk 

utveckling sker, att arbetskraft finns tillgänglig samt att landet kan spara och investera i både 

fysiskt och humant kapital bidrar det till en ekonomisk tillväxt (regeringen.se).   
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3.2 Fritidsresors syn på hållbar utveckling 

3.2.1 Fritidsresors vision och hållbarhetspolicy 
När det gäller Fritidsresor som är en researrangör, finns det många lagar och regler att ta 

hänsyn till eftersom verksamheten är så pass spridd på många områden och har en stor 

spridning i världen. Fritidsresor är verksamma i ett flertal olika länder, vilket innebär att de 

måste vara insatta i alla länders lagar och regelsystem samt ha en väl utarbetad plan för att 

deras verksamhet runt om i världen ska fungera. Fritidsresors vision är att göra turistens 

reseupplevelse minnesvärd genom att skapa resor som minimerar miljöpåverkan, respekterar 

kulturer och människor samt skapar bättre ekonomiska förutsättningar för det lokala samhället 

på deras destinationer. Deras främsta positiva påverkan är att de skapar ett brett kontaktnät 

mellan människor över kulturella, språkliga och geografiska gränser och bidrar även till de 

ekonomiska förutsättningarna som krävs för att kunna möjliggöra miljöförbättringar. Dock 

kommer deras mest väsentligaste negativa påverkan på miljön från användningen av fossila 

bränslen och andra, icke förnybara material, alstring av avfall samt utsläpp till luft och vatten. 

Fritidsresor arbetar idag väldigt aktivt med miljön och för att minimera och förebygga deras 

negativa miljöpåverkan. Detta gör de genom att minimera användningen av fossila bränslen i 

alla delar, där det är möjligt, av deras verksamhet samt genom att minimera 

kemikalieanvändningen och där kemikalier väl används, att välja de som innebär den minsta 

möjliga miljöpåverkan. Fritidsresor arbetar dessutom aktivt för att minimera avfallsmängder 

och att i största möjliga utsträckning skapa förutsättningar för källsortering och återvinning av 

avfall och restprodukter. En annan stor och viktig del i deras hållbarhetspolicy är att aktivt 

samarbeta med sina partners samt underleverantörer så att även de kan arbeta för att minimera 

sin miljöpåverkan samt att informera sina resenärer om deras miljöpolicy och stimulera dem 

till att bidra med mindre miljöbelastning på resmålen (fritidsresor.se). 

3.2.2 Ett branschledande företag 
På Fritidsresors destinationer sker ett utökat hållbarhetsarbete, ett exempel av stor vikt är att 

poolerna och vatten värms upp med hjälp av solpaneler istället för gas, som skadar miljön. De 

har även sett till att deras hotell som är miljöcertifierade på de olika destinationerna ser 

hållbarhetsfrågan ur deras lokala perspektiv, förutom solpaneler till vattnet, så vattnas bland 

annat trädgårdarna nattetid för att avdunstningen ska minska och för att det ska gå åt mindre 

vatten, samt att alla lampor är utbytta till lågenergilampor. Inom Fritidsresor är alla som 

arbetar ansvariga för miljön och ett socialt engagemang, med det menar Fritidsresor att 

hållbarhet är en del av deras strategi som utgör en vital del av verksamheten. Det är 
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verksamhetscheferna samt destinationschefernas ansvar att se till att det finns mål och att de 

sedan följs upp, allt detta för att visa för konsumenterna att de faktiskt utför dessa mål och 

inte bara för diskussioner om dem (fritidsresor.se). 

 

Fritidsresor är enligt oberoende undersökningar som Differ gjort, branschledande i Sverige 

och har tilldelats titeln “Sveriges grönaste varumärke” inom resebranschen 2013. 

Undersökningen som skett med hjälp av över tusen respondenter i åldrarna från femton till 

sjuttiofyra år har utförts främst för att se vilken syn svenska turister har på miljö och 

hållbarhetsarbete utifrån olika företag i Sverige. Fritidsresor blev respondenternas svar på det 

mest miljövänliga alternativet när det gäller researrangörer, men marginalerna var mycket 

små mellan de olika researrangörerna. Ingen av researrangörerna ansågs heller som något 

”grönt” varumärke i jämförelse mot andra branscher, beroende på att deras transportsätt som 

mestadels består av flyg inte anses vara bra för miljön. Dessa miljöfrågor arbetar 

researrangörer hårt med idag för att lyckas behålla sin plats i toppen, men trots det hårda 

arbetet verkar researrangörerna, enligt Differ, inte ha vunnit turisternas förtroende gällande 

”gröna” miljöval. Det är viktigt att företag påvisa att hållbarhet ingår i deras kärnverksamhet 

och måste visa resultat för kunden. Det finns en speciell grupp turister som är skeptiska till att 

göra ett ”grönt val”, ofta är detta val ett dyrare alternativ, vilket gör att turisterna i den här 

gruppen tänker att varför skulle mitt val göra någon skillnad, det finns med andra ord enligt 

Differ luckor mellan de olika grupperna som bör jämnas ut för att nå en hållbar värld 

(differ.se). 

 

Fritidsresors verksamhet går främst ut på att sälja ”semesterdrömmar” till deras kunder, men 

samtidigt tänker Fritidsresor ett steg längre då de tar deras sociala ansvar på stort allvar. 

Genom att skapa goda förutsättningar för de som har någon anknytning till Fritidsresor i form 

av samarbetspartners och underleverantörer, samt de som bor på deras resmål, kan deras 

verksamhet också ge något tillbaka till de destinationer de verkar på. Fritidsresor bidrar varje 

år med pengar till flera olika organisationer, bland annat så använder de sig utav skraplotter 

som resenärerna kan köpa på flyget. Pengarna som de får in från lotterna delas sedan upp på 

olika organisationer. De berör flera olika sorters organisationer för att täcka upp olika 

områden, de skänker bland annat pengar till Bris, Röda korset och rädda barnen. Bris får 

årligen hundrafemtiotusen kronor per år samt att svenska FN-förbundet har fått en 

engångssumma på etthundratrettiofemtusen kronor år 2012. Förutom dessa exempel har 
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Fritidsresor engagerat sig i en rad andra områden som är i behov av hjälp, särskilt vid olika 

specifika händelser såsom Tsunamis, jordbävningar och andra naturkatastrofer 

(fritidsresor.se). 

 

3.2.3 Så bidrar Fritidsresor till hållbarhet 

Både djur och växter ingår i den ekologiska hållbarheten och det finns en mängd växter - och 

djurarter som är utrotningshotade, därmed är också handel med dessa arter förbjudna i de 

flesta länder. Fritidsresor uppmanar därför sina resenärer att kontrollera att deras köp av 

souvenirer inte är tillverkade av koraller, krokodil, ormskinn, elfenben, sköldpadda, vissa 

sorters snäckor, kaktusar eller vilda orkidéer bland annat. Straffen i vissa länder kan vara 

väldigt hårda om en turist har köpt med sig något av detta, samt att Fritidsresor värnar om 

naturens resurser. De uppmanar även sina turister att inte låta sig fotograferas med djur, 

eftersom djuren ofta kan vara drogade för att de ska vara lätthanterliga. Förutom dessa 

rekommendationer för att hjälpa djur och natur, skänker Fritidsresor även pengar till olika 

projekt. Bland annat så stödjer de en fond i Kenya som bidrar emot tjuvjakten på elefanter. 

Från denna fond går pengarna även till att öka kunskapen lokalt om natur och vilda djur, 

fonden försöker även återskapa ekosystem så att djur och växter ska kunna återetableras. 

Förutom fonden har Fritidsresor adopterat olika djur som behöver hjälp samt för att de inte 

ska bli helt utrotade, runt om i världen, bland annat har elefanter, sköldpaddor och gibbonapor 

adopterats. Fritidsresor skänker även pengar till olika organisationer på deras resmål som 

arbetar med att plantera fler träd, där till exempel skogen har brunnit ner (fritidsresor.se). 

Tidigare projekt som Fritidsresor bidragit ekonomiskt till är mangroveskogen i Thailand, fair 

trade kakaoodlare i Dominikanska republiken, ett miljöprogram för medelhavsområdet genom 

WWF, World Wild Foundation, samt ett miljöprojekt i havet utanför Teneriffa. Även att 

Mayaindianerna har fått tillgång till macadamiaplantor så att de ska kunna försörja sig på 

längre sikt, är exempel på vad Fritidsresor gör och har gjort för att främja den ekologiska 

hållbarheten (fritidsresor.se). 

 

Fritidsresor har många utflykter i naturen samt utflykter med djur i fokus. Dessa utflykter 

finns i olika former, antingen i det vilda eller under kontrollerade former. När det gäller djur 

och natur i andra länder är ofta djurhållningen bristfällig, detta kan ofta bero på att dessa 

länder inte har samma etiska värderingar som länderna i Norden har, samt att det finns en 

okunskap kring vad djur behöver. Många av resenärerna tycker att Fritidsresor ska avsäga sig 
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alla utflykter där djuren inte sköts på rätt sätt, men Fritidsresor ser det från ett annat 

perspektiv. Tillsammans med djurrättsorganisationen “Born Free”, så har de kommit fram till 

att om de skulle avsäga sig alla utflykter där djuren missköts, då skulle djuren sannolikt 

fortsätta lida, därmed är det bättre att Fritidsresor har kvar utflykten i programmet för att 

istället kunna hjälpa de som sköter djuren på plats och därigenom förbättra den rådande 

situationen. Däremot finns det vissa verksamheter som Fritidsresor helt ställer sig emot för att 

de anser att det är helt oacceptabelt, det kan till exempel vara tjurridning, tuppfäktning och 

strutsridning. Ett samarbete mellan olika researrangörer och djurrättsorganisationen Born 

Free, har lett till att ett globalt regelverk för djurens välfärd har kommit till ABTA. Detta 

regelverk ska alla utflyktsleverantörer följa för att få ha utflykter med djur, där Fritidsresor 

förmedlar utflykten till sina resenärer (fritidsresor.se). 

 

Fritidsresor har valt att inte anta en politisk, etisk eller en religiös ställning till de länder de 

anordnar resor till. De anser att det inte skulle kunna gå att bedriva en verksamhet i olika 

länder om de skulle ta ett sådant ställningstagande, eftersom alla människor är olika samt har 

olika värderingar och åsikter utifrån deras kulturer. Det är upp till varje enskild individ att 

bestämma vart de vill resa, Fritidsresor har därmed en mängd alternativ för den som vill ut 

och resa. För att inte kunderna ska utsättas för någon fara så hänvisar och följer Fritidsresor, 

politikers, myndigheters och utrikesdepartementets (UD) råd när det gäller resor till andra 

länder, där bland annat avrådan från att resa till vissa länder kan ske. Självklart är Fritidsresor 

uppdaterade när det gäller vilka länder som UD avråder till, och förmedlar detta vidare till 

sina resenärer genom att ibland avråda, men vid vissa lägen även ta bort resan från 

programmet. Anledningen till att Fritidsresor hänvisar till UD är att de själva inte är 

specialister och det gör att deras kunder kan känna en trygghet. Turisterna är även idag så pass 

medvetna om vad som händer i omvärlden att de flesta även kan inhämta information 

angående politiska lägen i världen från andra trovärdiga källor (fritidsresor.se). 

 

När det gäller ekonomisk tillväxt i världens länder kan det av många turister uppfattas att all 

inclusive är dåligt för destinationens ekonomiska tillväxt. Fritidsresor har all inclusive på 

nästan alla destinationer de anordnar resor till, dock har efterfrågan minskat något den senaste 

tiden men är fortfarande populärt eftersom alla måltider samt vissa aktiviteter ingår i en all 

inclusive resa. Fritidsresor anser att all inclusive inte är negativt för den ekonomiska 

tillväxten, då de säger att det mesta av resans pris går till själva flygresan till destinationen, 
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hela fyrtioåtta procent av priset går dit. Pengarna för hotellet eller boendet stannar oftast kvar 

på destinationen eftersom de går till underhåll av hotellet, arbetskraft samt lokal drift, det 

handlar om tjugonio procent av priset. Hotellen anlitar sig av landets befolkning som 

arbetskraft, vilket leder till att de får en sysselsättning, och utan turisterna skulle inte 

möjligheten till denna sysselsättning finnas. När hotellet köper in råvaror sker det mesta oftast 

lokalt, vilket innebär att pengarna går till det landet destinationen ligger i. När turisterna väl är 

på plats på destinationen så uppmuntras de att ta del av utflykter samt att ta del av den lokala 

atmosfären utanför hotellet, dessa utflykter ingår inte i resans pris vilket istället gynnar den 

lokala verksamheten. Den sammanlagda vinsten för researrangören, efter borträkning av 

administration, distribution samt marknadsföring, hamnar på omkring sex procent av resans 

pris, före skatt (fritidsresor.se).  

3.3 Summering av kategori; hållbar utveckling 
När turismen idag växer och breder ut sig i en allt större utsträckning över världen, leder det 

som sagt både till positiva och negativa följder. För att inte de negativa aspekterna ska ta över 

den positiva vinningen samt utvecklingen av turismen, så krävs det åtgärder som förhindrar 

och uppmanar världens befolkning till en försiktighet. Därmed har olika grundläggande 

rapporter utvecklats, såsom till exempel Rio rapporten samt Agenda 21. Dessa rapporter, 

tillsammans med ett politiskt stöd i form av lagar och regler, borde vara det optimala för att 

den globala turismen fortsättningsvis ska kunna utvecklas, men på en balanserad nivå. Social, 

ekologisk, politisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet är därför ledord för en positiv 

turismutveckling. Hållbarhet innefattar en oändlig bredd på olika riktlinjer. När det blir ett så 

stort ämne blir det samtidigt svårare för den globala turismen att åtgärda och förstå de 

negativa konsekvenser som detta missbruk av jordens resurser har lett till. Människor kommer 

inte vilja sluta resa, därmed kommer utsläpp från flygen fortsätta att ske, men genom att 

Fritidsresor försöker att kompensera för dessa utsläpp, genom att bland annat arbeta aktivt 

med att hjälpa människor och djur i världen skapar det ett steg i rätt riktning mot en mer 

hållbar värld. Den största barriären handlar om att få politikerna i varje land att bli förstående 

och agera, vilket skulle resultera i att alla blir vinnare i längden. 
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3.4 Företagets strategier för hållbarhetsarbete  

3.4.1 Miljö - och hållbarhetsstrategier inom organisationer 
De flesta företag som idag existerar arbetar på något sätt med miljö- och hållbarhetsstrategier, 

eftersom intressenter, omgivningen samt allmänheten har det som krav idag, även om det i 

vissa fall endast utgör en minimal del i det stora hela. Företagen följer de lagar och regler de 

är skyldiga att följa, men vissa företag har tagit dessa frågor ytterligare ett steg, vilket gör att 

de sticker ut och förhoppningsvis slutar som vinnare, tack vare deras vilja att sträva mot en 

mer hållbar framtid. Dessa företag försöker även vara innovativa inom deras specifika 

områden, där de ser och upptäcker möjligheter att utvecklas, samt att skapa tillit för 

miljömedvetna kunder. De företag som sticker ut har tänkt till och arbetar med dessa 

hållbarhetsfrågor på bästa möjliga sätt utifrån de förutsättningar de har, vilket gör att de kan 

spara energi och resurser, som sedan resulterar i att företaget kan spara in på vissa kostnader 

samt att omvärlden ibland, både medvetet eller omedvetet, vinner på detta. I grund och botten 

är det viktigt att komma ihåg att företagen oftast själva genererar en ekonomisk vinst. När 

världen globaliseras och efterfrågan på utveckling ökar, så är det dem företag som är 

miljömedvetna och arbetar för hållbarheten, som trots allt är det bästa alternativet utifrån 

förutsättningarna (Schick et.al. 2002). Befintliga företag som funnits en tid har det dock 

svårare att vända om sin organisationskultur till en mer hållbarhetsmedveten kultur än vad nya 

företag har. Nyetablerade företag är generellt mer öppna för nya idéer, samt börjar ofta med 

att utveckla en hållbar företagskultur redan från start, därmed antas det vara lättare att 

införliva ett hållbarhetstänk, då det därmed är enklare att få med sig anställda, intressenter och 

övriga aktörer. Om nyetablerade företag startade upp med en hållbar organisationskultur, 

antas det att hela processen, när det gäller hållbar omstrukturering för företag, industrier och 

handel, skulle påskyndas (Schick et.al. 2002). 

3.4.2 Researrangörers roll för en hållbar turism 
En nyckelspelare inom hållbarhetsarbetet är researrangörerna, som har ett framåtskridande 

påstående om att de spelar en viktig roll i att påverka förändringar i beteenden och attityder 

till mer ansvarsfulla former av turism (Budeanu, 2005). Detta eftersom researrangörer är 

kärnfaktorerna i själva turismsystemet då de är länken mellan turisten och destinationen. Som 

ett resultat innebär det att researrangörerna är på många sätt själva nyckeln till att uppnå mer 

hållbara former av turism. Mason (2003) anser att researrangörer är ett exempel på en sektor 

som har ett rykte om att orsaka negativa effekter på miljön samt att skapa problem. Samtidigt 

är researrangörer, och särskilt de storskaliga med stor ekonomisk makt, i en idealistisk 
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position för att underlätta spridningen av dessa attityder genom hela turistnäringen. Precis 

som Sigala (2008) anser, så argumenteras det för att researrangörer spelar en väsentlig roll i 

att förändra beteenden och attityder mot mer ansvarsfulla former av turism (Khairat & Maher, 

2012).  

 

Även om de funktioner som en researrangör faktiskt står för kan tyckas vara utbytbara, sedan 

allt fler kunder kan kontakta producenterna direkt eller boka sin resa via Internet, så är 

förekomsten av researrangörer en förutsättning för goda resultat inom industrin totalt sett. 

Eftersom de stora researrangörerna har ett så pass stort inflytande på resebranschen och dess 

kunder så vilar därmed också ett stort ansvar på dem samt möjligheter att kunna påverka 

beteendet hos miljontals turister. Med detta kan sägas, att uppgiften att ändra mentalitet och 

prestanda hos denna komplexa organisation för att uppnå en hållbar utveckling, samt att 

identifiera åtgärder för att minska den påverkan som skapats av verksamheten själv, är mycket 

svår och kräver en god strategi och planering från researrangörernas sida. När dock själva 

utmaningen är tagen, kan fördelarna med att ha en så stor aktör som arbetar för hållbarhet, 

garantera en snabb spridning av ett hållbarhetsbudskap genom sin omfattande distribution av 

nätverk för miljontals människor över hela världen (Budeanu, 2005). Enligt Khairat och 

Maher (2012) fanns det nämligen för några år sedan endast ett fåtal researrangörer i Europa 

som tog ansvar för hållbarheten och att skydda naturresurser samt kulturella resurser, men att 

det samtidigt noterades att researrangörernas attityder mot miljöfrågor på turismdestinationer 

sakta förändrades. De menar också på att idag har ett stort antal researrangörer insett sitt 

ansvar och börjat utveckla miljöpolicys och planer.  

 

En studie från 1999 av IIIEE, International Institute for Industrial Environmental Economics, 

visade att nivån på de åtgärder som vidtagits av de europeiska researrangörerna att minska sin 

miljöpåverkan, släpar efter de övriga sektorerna inom turismnäringen, såsom logi, transport 

och så vidare. De flesta researrangörerna hade dock en hög grad av medvetenhet om 

turismens negativa potentialer och även erkänt att de har ansvaret för att minska de negativa 

effekterna av turismen. Det var omkring början av 2000-talet som ett antal stora 

researrangörer först intog en mer proaktiv attityd och började utveckla strategier och planer 

för miljön och började samtidigt införa ”gröna” inköpsstrategier och miljöutbildning för sin 

personal. Några stora researrangörer började här också att utveckla miljöledningssystem för 

hotell och flygbolag under deras direkta ägande. Det är också viktigt att fokusera på den 



Charlotte Rosén  2015-01-09  
Susanna Stenborg 
	  

35	  
	  

positiva potentialen hos researrangörer att använda dess stora kontaktnät med turister till att 

utbilda och öka medvetenheten hos turisterna när det gäller turismkonsumtion, dess effekter 

samt eventuella åtgärder för att undvika uppkomsten av negativa konsekvenser. TUI Travel 

PLC, som idag äger Fritidsresor, var bland de största och första researrangörerna som 

tillämpade dessa strategier för att uppnå en hållbar turism (Budeanu, 2005).  

 

Researrangörerna går därmed mot en hållbar turism genom att förbinda sig till begreppen 

hållbar utveckling som kärnan i deras affärsverksamhet och genom att arbeta tillsammans 

genom gemensamma aktiviteter, i syfte att främja och sprida metoder samt rutiner vidare som 

är förenliga med en hållbar utveckling. Det finns flera områden där researrangörer kan 

påverka och motivera övriga aktörer och intressenter till att anta tillvägagångssätt för att 

tillsammans uppnå hållbar turism. De har bland annat en stor inverkan inom den interna 

ledningen och över deras huvudkontors aktiviteter och handlingar. De har även en stor 

inverkan på turisterna att kunna påverka de till att välja mer miljövänliga alternativ inför sin 

resa. Researrangörerna är idealistiskt positionerade för att stödja och påverka ansvarsfulla 

åtgärder från deras kunder, eftersom turisterna själva kanske inte alltid ser de effekter som de 

orsakar, eftersom de flesta av de negativa effekterna från turismen är ett resultat av en 

ansamling av många små effekter under en lång tid. Resultat från en studie angående motiv 

till varför researrangörer väljer att arbeta med miljöfrågor och mot en mer hållbar turism visar 

att besvara kundens efterfrågan samt att skapa en positiv allmän image var de två viktigaste 

motiven. Men även om resultaten visar att “svara på kundernas efterfrågan” var den viktigaste 

drivkraften, hävdas det att en klar definition på en mer hållbar turism fortfarande är 

frånvarande. Holland International, som är en del av TUI, ges som exempel på en 

researrangör som slutat erbjuda hållbara resepaket på grund av bristande efterfrågan 

(Budeanu, 2005). Dock visar även resultaten av en studie genomförd av Gilgs och Ford 

(2005) att turisterna är mer benägna att köpa ansvarsfulla och hållbara resor om de upplever 

att deras handling av köpet gör någon skillnad i miljön på destinationen. Khairat och Maher 

(2008) menar också att en Supply chain management har högsta prioritet för researrangörer 

under deras implementering av hållbara praktiker, samt att skapandet av en positiv offentlig 

image är den största drivkraften hos researrangörers engagemang till att tillämpa mer hållbara 

former av turism.  
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3.4.3 Supply Chain Managament – strategier för en hållbar turism 
År 2008 genomfördes en studie av Sigala (2008) av så kallade SCM-strategier, Supply Chain 

Management, i syfte att se hur dessa strategier kunde tillämpas inom turismen. TUI användes 

som fallföretag och deras strategier och arbetssätt granskades och analyserades, eftersom de är 

oerhört stora inom hållbarhetsarbetet och arbetar väldigt aktivt för att minimera deras negativa 

inverkan på miljön (Sigala, 2008). 

 

En ökad medvetenhet samt krav på en hållbar turism, kräver att företagen genomför en hållbar 

SCM -politik. Den hårda konkurrensen mellan företag tvingar de att samarbeta i 

försörjningskedjor (SC), i syfte att integrera smidighet, flexibilitet samt prestanda (Sigala, 

2008). SCM är den process genom vilken en köpare arbetar med sina leverantörer för att 

säkerställa att produkter och tjänster upphandlas på ett sätt som uppfyller köparens 

specifikationer. Den innehåller produktdesign, planering, drift, logistik, leverans samt 

betalning och kontraktsförfaranden, samt att detta sker under hållbara omständigheter (Font 

et.al. 2008). En önskan om att undvika negativ publicitet samt att uppfattas som oansvarig när 

det gäller miljö- och sociala aspekter, är en av de starkaste drivkrafterna för researrangörerna 

att anta dessa strategier. De enorma turismutvecklingarna och signalerna om negativa effekter 

på destinationerna har lett till att hållbarhet numera är en kärnfråga på företagens dagordning. 

Dock är den splittrade strukturen av turismsektorn fortfarande en väsentlig utmaning för att 

uppnå samförstånd samt att utveckla sammanhängande strategier för en hållbar turism 

(Budeanu, 2009). Eftersom turismen har en förmåga att även påverka miljön och klimatet 

negativt i vissa former, blir den hållbara turismen en kritisk aspekt (Sigala, 2008). Det finns 

en överensstämmelse om att hållbarhet är en viktig fråga idag och att det krävs engagemang 

och delaktighet från samtliga turismintressenter (Budeanu, 2009).  

 

Dock är dess genomförande starkt påverkat av främst researrangörer, då de i hög grad kan 

påverka mängden och riktningen av turistströmmarna, då de kan integrera och påverka 

attityder samt praxis för talrika turismleverantörer och intressenter samt att de kan leda till 

utbredda fördelar på grund av sin storlek, där Fritidsresor inom TUI är ett bra exempel på en 

stor researrangör som har möjligheten och kraften att göra stor inverkan. Det är viktigt att 

även dessa stora researrangörer förstår sitt ansvar för den hållbara turismen, eftersom deras 

huvudverksamhet, massturismen, är en stor bidragande faktor till den negativa miljöpåverkan. 

SCM representerar ett nytt sätt att hantera affärer samt bygga nätverk av långvariga relationer 

med SC -intressenter. Genom att koppla efterfrågan och tillgång, spelar researrangörer en 
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avgörande roll för att främja och distribuera produkter samt underlätta för informationsutbyte 

inom turismens försörjningskedjor. På grund av researrangörers stora kraft att påverka 

spridningen av turisters besök och aktiviteter bland både lokala turismföretag samt 

internationella destinationer och resmål, innebär det att de har en mycket viktig roll i 

utvecklingen av en hållbar turism (Sigala, 2008).  

 

Researrangörers lokala guider bör därmed även utbilda och informera turisterna om de miljö- 

och sociokulturella känsligheter som existerar på destinationen, de potentiella konsekvenserna 

av deras konsumtion samt om de förebyggande åtgärderna och beteenden de bör anta för att 

undvika negativa effekter.  Betydelsen av att hela turismledet, både från toppen till botten, är 

medvetna om de aktuella hållbarhetsfrågorna samt de åtgärder som kan vidtas för att minska 

den negativa miljöpåverkan, är oerhört stor (Sigala, 2008). Eftersom researrangörer köper in 

tjänster från olika sektorer, såsom transportföretag, catering eller attraktioner så har deras 

tillämpande av SCM-strategier en inverkan på alla dessa aktörer, vilket ger det hållbara 

arbetet en större spridning (Budeanu, 2009). TUI har till exempel utvecklat miljömanualer för 

sina leverantörer och har utfört bedömningar, med betoning på vatten-, avfall- och 

energimiljöbesparingar, som därmed kan minska kostnaderna för leverantörerna. Detta i syfte 

för att säkerställa att deras leverantörer arbetar utifrån de miljökrav som TUI har (Font et.al. 

2008).  

 

3.4.4 SCM:s sex steg 

Den hållbarhetspolicy som TUI har, bygger på långsiktiga planeringsprognoser för en rättvis, 

öppen, partnerskapsbaserad och ansvarsfull konfiguration samt en process för 

turismutveckling när det gäller ekonomisk avkastning, miljövänlighet samt social 

sammanhållning (Sigala, 2008). Ramen för SCM bygger på sex steg som formar en cykel av 

kontinuerligt förbättrande baserat på att sätta policys, mål och delmål, bedöma leverantörernas 

prestanda, sätta prioriteringar för agerandet samt utvärdera processen och framstegen. Dessa 

steg är vad SCM-tillämpandet består av och de bör efterföljas för att uppnå ett så bra resultat 

som möjligt. Det första steget handlar om att engagera verksamheten, att sätta ihop och 

engagera ett management team som ska sätta de olika SCM-målen. Att få med hela företaget 

att motiveras till att genomdriva och uppnå dessa mål är oerhört viktigt, eftersom det ökar 

möjligheterna till att uppnå ett bättre samt snabbare resultat. Nästa steg innebär att skapa en 

policy för SCM, vilket är ett viktigt steg i att formellt beskriva företagets värderingar samt 
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tillhandahålla för en strategisk ledning. Effektiva och systematiska SCM-praxis börjar med en 

tydlig policy och mål samt en väl formulerad handlingsplan (Font et.al. 2008).   

 

Det tredje steget innebär att integrera SCM till verksamheten, vilket då kräver en klar 

definition av arbetsuppgifter inom företaget tillsammans med tillhörande nya rutiner och 

utbildningskrav. En entreprenör kan till exempel behöva införliva hållbarhetskriterier i deras 

köpbeslut enligt den nya SCM-policyn på företaget. Att genomföra en bedömning av 

utgångsvärdet av leverantörerna hamnar som steg fyra i tillämpandet av SCM-strategier. Det 

innebär att göra en bedömning av leverantörernas nuvarande hållbarhetsprestanda, vilket är 

nödvändigt för att kunna utforma en handlingsplan samt även för att mäta framsteg över 

tidens gång. På grund av det stora antalet leverantörer på olika destinationer, behöver sådana 

bedömningar prioriteras enligt antingen huvudsaklig påverkan, destinationer, produkt- eller 

leverantörstyper samt måste successivt stegas in i verksamheten. Steg fem handlar om att 

förebereda och genomföra ett SCM-arbetsprogram och en handlingsplan. I ett SCM-

arbetsprogram anges information om hur företaget ska uppnå de mål som identifierats i den 

policy som satts i steg två, baserat på den information som erhålls från 

leverantörsbedömningarna som genomförs i steg fyra. Det sista steget består av att övervaka 

och utvärdera SCM-arbetsprogrammet och rapportera om de framsteg som görs. Övervakning 

och utvärdering genom någon form av utvärderingssystem är en väsentlig del av SCM, 

eftersom det möjliggör för reflektion över framstegen som görs, i syfte att bättre förstå de 

faktorer som hjälper eller hindrar implementeringen av hållbarhetsåtgärder samt införlivar 

dessa i framtida affärsbeslut. Företag, såsom TUI, gör därmed hela turismsektorn en tjänst 

genom att tillämpa dessa strategier i sin verksamhet (Font et.al. 2008).  

 

TUI:s destinationschefer på varje semesterregion är ansvariga för så kallad ”up-to-date 

rapportering”. För att kontrollera miljökvaliteten i semesterregionerna, rapporter nominerad 

personal från TUI Service samt inkommande byråer i form av lokala myndigheter, 

miljögrupper och så vidare, tillbaka till TUI:s Environmental Management om det aktuella 

tillståndet i miljön. Dessa rapporter speglar TUI:s miljökriterier för semesterregioner och 

därmed måste samtliga kriterier ses över så detaljerat som möjligt. TUI använder efterfrågan 

och påfrestningar för att motivera leverantörer till att införa hållbara metoder. Detta uppnås 

genom att publicera goda hållbara prestationer både internt och externt, till exempel i 

resebyråers kataloger, broschyrer, hemsidor, publikationslista med rankning av leverantörer 



Charlotte Rosén  2015-01-09  
Susanna Stenborg 
	  

39	  
	  

samt i intranät. Bland annat marknadsför de sig tydligt mot hållbara resor på deras hemsida, 

där de bland annat informerar om vilka stödprojekt de för nuvarande arbetar med samt vilka 

hållbara åtgärder som vidtagits. Genom detta sätt visar TUI att de arbetar aktivt med 

miljöfrågor samt att de är med i utvecklingen om en hållbar turism, vilket förhoppningsvis ska 

motivera deras leverantörer och intressenter att göra detsamma för att tillsammans uppnå en 

mer hållbar turism (Sigala, 2008).   

3.5 Fritidsresors hållbarhetsstrategier 
Som tidigare nämnts arbetar Fritidsresor med hållbarhet främst inom fyra strategiområden, 

vilka är flyg och utsläpp, resmål och hotell, kollegor samt kunder. Inom flyg och utsläpp är 

deras strategi att minska koldioxidutsläppen med målet att genomföra en tio procents 

minskning av koldioxidutsläpp på deras hotell samt att prioritera samarbeten med 

bränsleeffektiva flygbolag, vilket de arbetat aktivt med under flera år. De åtgärder som 

vidtagits för att uppnå detta, har lett till att TUIfly Nordic blivit ett av världens mest 

bränsleeffektiva flygbolag, mätt i bränsleförbrukning och därmed utsläpp per person. 

Dessutom var TUIfly Nordic det första charterflygbolaget i världen som miljöcertifierades 

enligt ISO 14001 i september 2009, vilket innebär att hållbarhetsarbetet ligger i fokus i alla 

led av verksamheten. Under 2011 investerade de dessutom i nya, mer bränsleeffektiva och 

tystare flygplan som ger resenärerna en bekvämare flygupplevelse. 2015 beräknas TUIfly 

Nordic erhålla den första Boeing 787 Dreamliner som tillhör nästa generations flygplan med 

flera procents lägre bränsleförbrukning än vad motsvarande plan har idag (fritidsresor.se). 

 
Fritidsresor.se 

Exempel på övriga åtgärder som vidtagits är en så kallad ”grön flygning och inflygning”, som 

innebär att hela flygningen planeras så optimalt som möjligt i syfte att spara bränsle och 

därmed minska utsläpp. Fritidsresor erhöll miljöcertifikatet enligt ISO 14001, som den första 

nordiska charterarrangören, i mars 2014 efter en granskning av deras arbete med 

miljöledning. Inom hotell och resmål är visionen att stödja deras destinationers 
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hållbarhetsarbete samt att vara en långsiktig och ansvarig partner. Här arbetar de även aktivt 

med att miljöcertifiera sina hotell, och sedan 2011 är samtliga av deras Blue Village hotell 

kring Medelhavet miljöcertifierade. Detta innebär att stora delar av verksamheten idag är 

miljöcertifierade och deras ambition är att det i framtiden ska räcka med att välja Fritidsresor 

som researrangör, för att säkerställa sig om att charterresan genomförs med minsta möjliga 

klimatpåverkan (travelnews.se). Certifieringen innebär därmed att verksamheten förbundit sig 

till att förbättra sin miljöprestanda varje år, vilket kontrolleras av externa miljörevisorer från 

Det Norske Veritas (mynewsdesk.com).  

 

Det är inte bara miljöförbättringar som bli resultatet av miljöcertifieringen enligt ISO 14001, 

utan även en systematiskt förbättrad kvalitet har visat sig. Dessa resultat har visat sig genom 

det arbete med miljöcertifiering av hotell som Fritidsresor arbetar med de senaste åren. Henrik 

Norlin, koncernchef för Fritidsresegruppen, säger att deras miljöcertifierade hotell generellt 

har nöjdare kunder och att hotellen upplevs av kunderna att vara både bättre organiserade 

samt i bättre skick med en högre servicenivå (travelnews.se). För att underlätta för kunderna 

att finna och boka Fritidsresors miljöcertifierade hotell, lanserades det under våren i år en 

sökbarhet av miljö- och hållbarhetscertifierade boenden på Fritidsresors hemsida, i syfte att 

det skulle bli enklare och bekvämare för kunderna (mynewsdesk.com). Det finns dock flera 

olika miljöcertifieringsmodeller utöver ISO 14001, men samtliga bygger på samma 

grundprinciper för miljöförbättring och transparens i arbetet. Fritidsresor har valt att främst 

arbeta med ISO 14001 på olika plan, eftersom deras verksamhet samt hotell redan idag har 

bättre miljöprestanda än flera av de minimikrav som existerar inom övriga 

certifieringsmodeller. Det innebär att ISO 14001 garanterar att de redan låga värdena blir 

ännu lägre (fritidsresor.se). 

 

3.5.1 Miljöcertifieringsprocessens steg 

Miljöcertifieringsprocessen av Fritidsresors hotell för ISO 14001 består sedan av ett antal 

steg, där hotellets process är den mest aktiva och krävande. Först är det viktigt att 

hotellpersonalen genomgår en grundutbildning inom miljö samt att en miljöorganisation 

inrättas och utbildas i miljöledning. Ett miljöledningsprogram ska sedan införas i syfte att 

kontinuerligt registrera hotellets miljöpåverkan, en miljöpolicy och miljömål ska tas fram och 

dokumenteras och handlingsplaner ska utarbetas och dokumenteras. Innan hotellet är klart för 

att miljöcertifieras ska en revision genomföras av ett externt certifieringsorgan där även 
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eventuella justeringar genomförs. Om allt ser bra ut så miljöcertifieras hotellet och deras 

miljöarbete fortsätter sedan i årliga cykler med ständiga krav om förbättringar. Uppföljning 

och ett kontinuerligt miljöarbete är en förutsättning för att erhålla samt därefter bibehålla ett 

ISO-certifikat, vilket innebär att en ackrediterad extern revisor granskar hotellens arbete och 

reviderar dess ISO-certifiering årligen, för att kontrollera att de fortsätter följa kraven för att 

få vara miljöcertifierade (fritidsresor.se)  

 

Under år 2000 blev Fritidsresor även medlem i TOI, Tour Operator´s Initiative, som är ett 

globalt nätverk för hållbar turism för researrangörer. Syftet med detta nätverk är att utveckla, 

driva och marknadsföra turism på ett hållbart sätt. Fritidsresor arbetar även med att inspirera 

deras kollegor till att vara ambassadörer för deras hållbarhetsarbete, där målet med detta är att 

utbilda samtliga anställda i hållbarhetsfrågor. De flesta kollegor inom Fritidsresor arbetar 

fortlöpande samt brett med miljöfrågor på samtliga nivåer och inom samtliga enheter i 

företaget, både inom den nordiska verksamheten samt på företagets många resmål, i syfte att 

minska på miljöpåverkan. Exempel på åtgärder som Fritidsresor tillämpat på hemmaplan är 

bland annat utbildning. En omfattande obligatorisk utbildning av Fritidsresors personal om 

arbetet med miljö och socialt ansvar skedde under 2010. Personalen fick under denna 

utbildning en tydligare bild av vad som utförts och vilka målsättningar Fritidsresor har. 

Personalen fick även själva komma med åsikter och förslag på hur de kan stärka arbetet med 

hållbart resande och idag planeras det inför nya utbildningsinsatser för nyanställd personal. 

Sedan flera år tillbaka finns möjligheten att utföra telefonmöten, webbkonferenser och intern 

live chatt på samtliga kontor i Norden, i syfte att minska på tjänsteresandet (fritidsresor.se). 

 

3.5.2 Åtgärder på resmålet 

På själva resmålet har andra åtgärder vidtagits för att minska på miljöpåverkan. Bland annat 

har Fritidsresors personal i Bulgarien introducerat cykelbilar under sommaren 2010, med noll 

gram utsläpp per kilometer. Det här innovativa transportsättet är fortsättningsvis även ett 

klimatvänligt inslag på turistorten Sunny Beach. Dessutom köps allt välkomstmaterial samt 

annat förbrukningsmaterial på utlandskontoren in lokalt, i syfte att främja både miljön och den 

lokala ekonomin. På resmålet uppmanas sedan även turisterna att ta transferbussen mellan 

flygplatsen och turistorten, eftersom det är det mest miljövänliga alternativet och att turisterna 

därmed förhoppningsvis får en tankeställare om att värna om miljön. Fritidsresor arbetar 

väldigt aktivt på olika sätt med att få sina resor ”grönare” och hållbarare och vill samtidigt 
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engagera och inspirera sina kunder i arbetet för att öka medvetenheten och intresset för 

hållbarhet, i syfte att hjälpa dem välja en ”grönare” och mer rättvis semester (fritidsresor.se).  

 

Då Fritidsresor idag är branschledande inom miljö, innebär det en stor möjlighet för de att 

kunna nå ut med detta budskap om deras hållbarhetsarbete till sina kunder och på så sätt 

förhoppningsvis få upp deras ögon allt mer för det viktiga med hållbarhetsfrågan och att det 

har betydelse för den framtida turismen. Att Fritidsresor är bäst i branschen på miljö visar 

också att de verkligen gör något för miljön och försöker bidra med så mycket de kan för att 

uppnå en hållbar turism, och deras branschledande titel visar också på att de faktiskt lyckas 

(fritidsresor.se). Det tidigare klimatbidraget på fem kronor som Fritidsresors resenärer kunde 

välja vid bokning av resan, är ett bra exempel på hur Fritidsresor arbetar aktivt med 

hållbarhet. Som tidigare nämnts är det klimatbidrag för tillfället nerlagt då koncernen idag 

ingår i en stor omorganisation, men som sannolikt kommer att tas upp igen i Sverige i 

framtiden, då det gett så bra resultat. Under de första fem åren var det omkring fyrtio till 

femtio procent av resenärerna som valde att bidra till detta klimatbidrag, vilket innebar att de 

drog in cirka femton miljoner kronor under den första tiden (Fredrik Lindblom, intervju 1/12 -

14).  

 

Allt det kapital som kom in från klimatbidraget delades upp lika och gick oavkortat till 

trädplanteringsprojekt inom ramen för organisationen Plan Vivo samt till organisationen 

WaterAids arbete. Klimatbidraget har hittills bland annat bidragit till att över 7 500 personer i 

fattiga länder fått tillgång till rent vatten och sanitära möjligheter. Fritidsresor hänvisar även 

sina resenärer till UNESCOS tips på initiativ för resenärer, vad de kan göra för att minska på 

miljöpåverkan. Några av dessa tips är följande, att resenären kan boka sin resa på internet, 

vilket leder till att pappersåtgången för researrangörens kataloger minimeras, att resenären ska 

välja en researrangör som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor, att de ska välja ett 

miljöcertifierat hotell, att de ska flyga med charterflyg vid längre resor, då dessa har nästan 

hälften så mycket utsläpp per passagerarkilometer som ett reguljärflyg. Ett annat tips från 

UNESCO är att packa lätt och att inte använda mer vatten och el än vad som behövs på 

resmålet. Detta är några enkla tips för en resenär att tänka på, som samtidigt bidrar till mindre 

miljöpåverkan (fritidsresor.se). 

 



Charlotte Rosén  2015-01-09  
Susanna Stenborg 
	  

43	  
	  

Dessa strategier och arbetssätt som Fritidsresor har idag för att minimera miljöpåverkan syftar 

till att minska de tidigare identifierade väsentliga miljöaspekterna inom transport, hotell, 

resmål samt administration. Varje enskild avdelning har ett ansvar och är verkställande för 

miljö – och hållbarhetsarbetet inom sin specifika avdelning. Det här innebär att en stor del av 

personalen arbetar med miljöaspekten inom sina respektive ansvarsområden. Varje 

verksamhetschef är därmed ansvarig för att det finns mål och att dessa mål följs upp, på själva 

resmålet är det destinationschefernas ansvar. Det finns dock en person som har ett 

övergripande koordineringsansvar för miljöfrågorna, för att kunna hålla någon ordning på 

prioriteringarna. Hållbarhetsarbetet mäts sedan tillsammans med det ekonomiska 

uppföljningsarbetet för varje avdelning, för att säkerställa att resultaten uppnås. För att 

Fritidsresor ska kunna kontrollera att de hotell dem samarbetar med uppfyller kraven inom 

hållbarhet, måste alla hotell som de har ett samarbete med, underteckna företagets 

samarbetsavtal som innehåller en särskild hållbarhetsbilaga gällande klimat, etik samt djur i 

fångenskap. Löpande kontroller av Fritidsresor själva sker på de hotellen som anlitas för att 

kontrollera att dessa följer kraven i hållbarhetsbilagan. Det utförs dessutom en del 

stickprovskontroller på samtliga hotell, i syfte att kontrollera att de hotellanställda får rättvis 

lön och att de har rättvisa villkor. Detta anser de dock själva inte är ett fullt tillförlitligt 

tillvägagångssätt, vilket lett till att de planerar för att i framtiden ska alla hotell täckas av ett 

hållbarhetscertifieringssystem som garanteras detta (fritidsresor.se).  

 

3.5.3 Hållbarhetscertifiering 

En hållbarhetscertifiering innebär som tidigare nämnts att krav ställs på hotellen och att de har 

ett miljö– och socialt ansvarstagande. I dessa krav ingår bland annat att hotellen ska minska 

på sin miljöpåverkan, stödja det lokala samhället samt garantera att gällande lagstiftning om 

arbetsvillkor följs. Innan ett hotell kan erhålla en miljö- och hållbarhetsmärkning från 

Fritidsresor, så måste märkningen vara godkänd enligt GSTC, Global Sustainability Tourism 

Council, som Fritidsresor är medlem i genom koncernen TUI Travel PLC. Det är genom detta 

vis som det kan säkerställas att de hållbarhetscertifieringssystem som Fritidsresor använder 

håller högsta möjliga kvalitet. Travelife är det hållbarhetscertifieringssystem som Fritidsresor 

främst rekommenderar att använda, men de godkänner även Biosphere samt EarthCheck. 

Travelife är ett kontrollsystem skapat av europeiska intresseorganisationer, sakkunniga 

miljöorganisationer samt researrangörer bland annat. Det innehåller riktlinjer och mätsystem 

för arbetet med både miljöförbättringar samt socialt ansvar. Hotellen arbetar självständigt med 
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att sätta mål och att mäta resultat inom dessa områden med hjälp av Travelife. I Fritidsresors 

nya hotellkontrakt är det idag, från Fritidsresors sida, krav på att hotellen som ansluter sig till 

Fritidsresor även ska ansluta sig till Travelife. Detta för att det då säkerställs att samtliga 

samarbetspartners också arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna för att nå en hållbar 

verksamhet. Det huvudsakliga arbetet som Travelife utför är att skapa möjligheter för 

tredjepartskontroll av hotell, eftersom att enbart TUI Travel-koncernen anlitar omkring 

fyrtiotusen hotell varje år, kan det vara svårt att endast tillåta oberoende personer att utföra 

hotellkontrollerna. Från Fritidsresors sida är samarbetet med Travelife tänkt att förstärka 

uppföljningen och kontrollen av att samtliga hotell följer det hållbarhetsavtal som 

undertecknas av hotellen, i syfte att säkerställa att hotellen tar miljöfrågorna på allvar och 

arbetar för att minska sin miljöpåverkan (fritidsresor.se).  

 

I en sammanställning från Europakommissionen om “Best environmental management 

practice in the tourism sector” från 2012, nämns Fritidsresors hållbarhetsarbete på sina Blue 

Village hotell samt företagets flygbolag TUIfly Nordics bränsleeffektivitet flera gånger. Deras 

arbete omnämns bland annat som “good practice” och det nämns i sammanställningen att EU 

önskar att den europeiska flygindustrin eftersträvar samma mål som TUIfly Nordic. Denna 

utmärkelse är som ett kvitto på deras arbete och engagemang för att värna om miljön och att 

det dem gör är helt rätt. Den nästkommande satsningen detta år var att fortsätta driva på 

hållbarhetsarbetet samt att inleda arbetet med att miljöcertifiera deras huvudkontor i 

Stockholm enligt ISO 14001 (mynewsdesk.com).  

 

3.5.4 Fritidsresors viktigaste miljöaspekter 

Tillsammans med hotellen och flygbolaget, TUIfly Nordic, så är Fritidsresors mest betydande 

miljöaspekter bränsleförbrukning, el, energi eller värmeförbrukning samt vattenförbrukning 

och avfall. Fritidsresor har även tre huvudmål inför framtidens satsningar och ett utav dem är 

att de ska vara den ledande researrangören när det gäller hållbarhetsarbete. Den 

miljöutbildning som hölls 2010 för personalen, resulterade i ett omfattande dokument med ett 

hundratal förslag på olika konkreta miljöåtgärder från personalen. Dessa förslag har blivit 

fördelade på företagets olika avdelningar, vilket garanterar ett fortlöpande hållbarhetsfokus. 

På det sättet bedrivs hållbarhetsarbetet vidare på samtliga nivåer och enheter i företaget, med 

syftet att stadigt minimera miljöpåverkan på en bred front (fritidsresor.se). En ny satsning från 

i år har skett inom det digitala och innebär att från och med den första september kan 
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Fritidsresors kunder, som reser med deras flygbolag TUIfly Nordic, nu checka in på internet. 

De arbetar även med att kunna erbjuda resenärerna att få boardingkort direkt i mobilen via 

Fritidsresors nylanserade app. Boardingkort i mobilen innebär en mindre miljöpåverkan då 

pappersförbrukningen för att producera boardingkort blir mindre, vilket är ett steg i rätt 

riktning för en hållbar turism (travelnews.se).  

 

Fritidsresor röstades även, år 2013, fram till ”Sveriges grönaste varumärke” av svenskarna. 

Utmärkelsen kan ses som en bekräftelse på att deras konsekventa och långvariga arbete med 

miljö- och hållbarhetsfrågor fungerar. Fritidsresor räknar idag med att omkring femtio procent 

av deras kunder bor på miljöcertifierade hotell, då alla hotell som idag har miljöcertifiering 

eller miljömärkning är inkluderade. Idag arbetar de med att samtliga Blue Star- anläggningar 

ska bli ISO 14001- certifierade, såsom Blue Village- hotellen. Fritidsresor arbetar ständigt 

med att förbättra miljö- och hållbarhetsarbetet och deras mål är att så många hotell som 

möjligt ska bli klimatneutrala. Blue Village Atlantica Aegan Park på Rhodos är en av 

anläggningarna som redan idag är så gott som klimatneutral, det enda som saknas är grön el, 

vilket på grund av begränsad infrastruktur inte kan garanteras på Rhodos för nuvarande. Att 

klimatneutralisera sina anläggningar är bara ett av flera aktiva miljöarbeten som Fritidsresor i 

dagsläget arbetar med, i syfte att uppleva en mer hållbar framtid (presskontakt.se).  

3.6 Summering av kategori; företagets strategier för hållbarhetsarbete 
Den stora konkurrensen på marknaden samt lagar och regler innebär att företagen näst intill 

blir tvingade till att vara engagerade i omvärlden, och därmed blir även nya företag på 

marknaden inriktade på hållbarhet. Det i sin tur gör att befintliga företag, som till exempel 

Fritidsresor, måste omstrukturera sig ytterligare för att ligga i framkant. Fritidsresor har ökat 

sitt hållbarhetsarbete både på lokal och global nivå. Främst handlar hållbarhetsarbetet om att 

kunna påverka på de destinationer de är verksamma på. Eftersom massturismen består av 

positiva och negativa aspekter är det viktigt för researrangörerna att föregå med gott exempel 

för deras kunder. Hållbarhetscertifieringar är en fördel för att säkerställa att samtliga aktörer 

följer direktiv för att tillämpa en hållbar framtid. För att bli hållbarhetscertifierad behöver 

flera krav uppfyllas, i syfte att bibehålla en hållbarhetscertifiering. Det är därmed viktigt att 

det interna arbetet fungerar för att uppnå hållbarhet, genom olika tillvägagångssätt i samtliga 

led. Eftersom Fritidsresor är ett så stort företag och branschledande bland Sveriges 
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researrangörer, så är det lättare för dem att påverka såväl turister som mindre företag till att 

förstå vikten av hållbarhet, vilket kan ge dem en form av makt.  

3.7 Kundeffekter 

3.7.1 Bryr sig turister? 
Att förstå vilka turisterna är, deras motiv för att besöka attraktiva och vackra miljöer samt 

deras uppfattningar om hållbarhetsfrågor anses vara väsentligt för att stödja utveckling, 

planering och förvaltningsfrågor på destinationer enligt Dodds et.al. (2010). Det finns ett antal 

tidigare studier som har undersökt viljan hos turister att betala för miljöalternativ när dessa 

besöker en destination. Manaktola och Jauhari (2007) i Dodds et.al. (2010) utförde en studie 

om konsumenters attityder och beteenden mot ”gröna” metoder i logiindustrin i Indien samt 

avsikten att betala för denna ”gröna” praxis. Studien fann bland annat att konsumenten är 

medveten om miljövänlig praxis och skulle föredra att använda logi som har anpassats efter 

”grön” praxis, men de var dock inte villiga att betala extra för det. Budeanu (2007) 

konstaterade i Dodds et.al. (2010) därmed att låga stöd från kunder är ett av de främsta 

hindren för att utvecklas mot en hållbar turism. Becken (2007) i Dodds et.al. (2010) 

undersökte turisters ansvar när det gäller hållbarhet ur klimatkompensation samt individuellt 

ansvar för utsläpp av växthusgaser. Resultaten från studien visade där att turister anses vara 

uppdelade i fem olika grupper, såsom ”gröna” turister, skeptiker, motståndsmän, oinformerat 

villiga samt osäkra. Dessa olika grupper avspeglar sedan olika nivåer av medvetenhet och 

vilja att ta ansvar, som turister, för miljön. Samtliga av dessa studier har implikationer för 

beslutsfattare, eftersom utformningen av utvecklingsstrategier kommer att behöva överväga 

miljö – och sociala frågor samt perspektiv och attityder hos konsumenten (Dodds et.al, 2010). 

 

I studien av Dodds et.al. (2010) framkommer det att majoriteten av turisterna till de typiska, 

tropiska paradisöarna, reser dit för att koppla av och för att ha semester, samt för att njuta av 

solen och stranden. Vid frågan om deras förståelse för hållbar turism, i syfte att avgöra om 

dessa turister var medvetna om begreppet, svarade mindre än femtio procent av 

respondenterna att de var något bekant med begreppet hållbar turism. Det är dock mer viktigt 

att avgöra om turisterna är villiga att själva ta något som helst ansvar för att uppnå en mer 

hållbar turism. Det visade sig i dessa resultat att turisterna kände att destinationens 

miljömässiga samt sociala karaktär är väldigt viktig och att majoriteten av de tillfrågade 

uttryckta en villighet att betala en skatt för att hjälpa initiativfonder för miljömässigt och 
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socialt skydd. Ur studien framkom det också att en förbättrad destinations management av 

kommuner och näringsliv kan bidra till att förbättra en hållbar turism på en viss destination. 

Det visar dock också att kommuner eller parkmyndigheter kan fungera bättre som en 

finansieringskälla och kan vara bättre lämpade för att genomföra sådana åtgärder för 

hållbarhetspraxis, än konsumenterna, dessa kan mer ses som potentiell finansieringskälla för 

framtida planering och utvecklingar. Turisten bryr sig väldigt mycket om en ren strand och att 

ha en avkopplande semester och kanske till och med prioriterar sina egna erfarenheter mer än 

välbefinnandet på destinationen som helhet, vilket också framkom ur studien. Eftersom att 

stranden är en nyckelfaktor i konceptet för strandsemesterns upplevelse, så bör det inte vara 

en överraskning med tillgång till en ren och estetiskt tilltalande strand, vilket är en uppfattning 

som forskning stöder, att det är en viktig faktor för besöksmotivationen till vissa destinationer, 

vilket då också bör bevaras. Studien visade också att förväntningarna hos turisterna var direkt 

korrelerade med ålder och att det främst är de äldre turisterna som önskar bevis på miljöpraxis 

och kan tänka sig betala en ekoskatt för en mer hållbar turism. De kan också vara väl beresta 

och därmed ha bevittnat miljöförstöring i andra destinationer, vilket styrker deras önskan att 

skydda nya destinationer de reser till, såsom till exempel backpackers ofta har en önskan om. 

Dessutom kom de turister med högst nivå av miljömedvetenhet, främst från engelsktalande 

och västkulturer, vilket också kan ha påverkat deras vilja att betala en ekoskatt (Dodds et.al, 

2010). 

 

Dodds et.al. (2010) kommer i studien fram till att turisterna bör ses som en intressent i 

turismindustrin, då det är deras pengar och besök som genererar finansiella bidrag till 

destinationer och om turisterna inte är nöjda, så kanske de inte återvänder och kanske till och 

med påverkar resvalet för sin familj och sina vänner. Dock visar studien att trots att flera 

författare funnit problem med turismskatter, så har forskare funnit att turisterna ändå uppger 

en vilja att betala för att skydda miljön och för samhällsutvecklingen i de destinationer som de 

besöker. Eftersom allt fler turister flockas för att hitta ”orörda” destinationer, så bör turisterna 

överväga att skydda just de resurser som attraherar de till destinationen (Dodds et.al, 2010). 

Tidigare regeringspolitik har dessutom belyst, i synnerhet, rollen av samhällsbaserad turism, 

som ett politiskt verktyg som syftar till att säkerställa att de lokala samhällena kan delta aktivt 

i turism och att ha en relativt hög grad av kontroll över utveckling av turism och praxis, för att 

på så sätt kunna nyttjas av turismen. För att detta då ska kunna ske, behöver även 

lokalbefolkningen ha kännedom om turismen, turister samt effekterna av turismen i deras 
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dagliga miljö. En barriär inom turismutvecklingen anses just vara brist på medvetande och 

kunskap om turism på många destinationer. Så kallad samhällsbaserad turism syftar till att 

säkerställa att medlemmar av de lokala samhällena håller en hög grad av kontroll över 

turistverksamheten och därmed får en betydande del av förmåner från turismen (Saarinen, 

2010). 

3.7.2 Turisters roll inom samhällsbaserad turism 
Termen samhällsbaserad turism refererar till att lokalbefolkningen på destinationen ska 

genereras förmåner från turismen även dem. Idealbilden för många är att de lokala invånarna 

på en turistdestination genereras av fördelarna med turismen, vilket inte alltid är fallet. Många 

gånger genereras de mer av de negativa effekterna med turismen, än de positiva. 

Turismutvecklingen kan, ur ett samhällsperspektiv, till exempel leda till oacceptabla 

förändringar inom värdestrukturer, traditioner, seder och beteendemönster. Dessa negativa 

effekter har skapat ett behov av alternativa och värdvänliga metoder inom turismutveckling 

och planering, som i allmänhet är märkta ”hållbar turism”. Att informera turisterna om diverse 

lokaliteter och vilka traditioner och seder som finns på destinationen är en väsentlig del inom 

samhällsbaserad turism, i syfte att även lokalbefolkningen ska nyttjas av turismen och 

samtidigt respekteras. I de flesta fall anser dock inte lokalbefolkningen på turistorterna att 

turismen genererar några negativa effekter, utan de lägger endast vikt vid de positiva 

effekterna av turismen och vill gärna se mer av turismen på sina orter. Det väsentliga är 

därmed att skapa och utveckla en turismmedvetenhet hos lokalbefolkningen, vilket anses 

kunna hjälpa de lokala samhällena samt dess invånare att bli mer positivt inställda till 

turismen och fokusera mer på dess positiva effekter, än de negativa. Samtidigt behöver även 

turisterna ha ett mer detaljerat medvetande kring de lokala samhällenas traditioner och 

beteendemönster, i syfte att erhålla en starkare förståelse och respekt för de lokala invånarna 

vars omgivning och bostäder de besöker. Detta är en kunskap som researrangör och 

resebyråer borde ta vara på och förmedla ut till sina kunder, det vill säga, till turisterna 

(Saarinen, 2010). 

3.7.3 Hotellägares syn på kunders miljömedvetenhet 
En undersökning från 2006 angående hur hotellägare ställer sig till hållbarhetsfrågor, kom 

fram till slutsatsen att miljövänlighet under denna tid rankades lågt på dagordningen för 

hotellägare, främst på grund av bristande intresse från kunderna. Trots den låga rankningen av 

miljörelaterade frågor, utvecklade en del hotell miljöhänsyn som ett ledande tema för deras 

marknadsstrategi. En del av dessa hotell rapporterade efter denna utveckling, att gästnätterna 
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samt lönsamheten ökat som ett resultat av att göra sina anläggningar ”grönare” och att 

marknadsförna dem som sådana. Som svar på den allt mer framväxande efterfrågan på 

”gröna” verksamheter, främst från företags sidor, i kombination med det växande beviset på 

att ekonomiska fördelar erhålls från att hantera resurseffektiva anläggningar, är hotellägare 

mer villiga att göra förändringar för att rymma ekologiska program som gynnar även dem. 

Resultat från denna undersökning visar även att, för att kunna utveckla mer hållbara 

verksamheter inom turismen, behövs det skapas och förbättra turisternas miljömedvetenhet i 

syfte att inleda större efterfrågan på ”grön” praxis (Bohdanowicz, 2006).  

 

Strategier som då hotellägare och övriga turismaktörer kan utöva är till exempel att 

marknadsföra dess miljöengagemang på deras anläggningar samt att bjuda in gäster att delta i 

gynnsamma ekologiska aktiviteter, i syfte att de ska få upp ögonen allt mer för hållbarhet och 

miljöfrågor och därmed utöka sin miljömedvetenhet. Övriga verktyg som kan tillämpas för att 

öka turisters miljömedvetenhet är att tillgängliggöra informationen på broschyrer, 

utställningar, seminarier samt via övrig media. Genom att ansöka om miljömärken, kan 

hotellägare underlätta ytterligare kundens beslutsprocess, då bevis finns att vissa turister är 

villiga att betala en premie för privilegiet att vistas i en ”grön” anläggning. Denna extra 

inkomst i kombination med lägre driftskostnader på en resurseffektiv anläggning, gör ett 

ansvarsfullt miljöengagemang till ett bra affärsbeslut. Dessutom anses skapandet av 

miljömässigt hållbara anläggningar vara en av dagens utmaningar, samt att få turisterna att 

efterfråga dessa ”gröna” anläggningar allt mer. Dock tros det att efterfrågan på hållbara och 

”gröna” alternativ kommer att öka allt mer bland turisterna (Bohdanowicz, 2006).   

 

3.8 Fritidsresors syn på hållbarhetsarbetet 

Fredrik Lindblom, hållbarhetsansvarig på Fritidsresor, anser att frågan om deras kunder är 

miljömedvetna är svår att svara på. Han menar på att de flesta kunder troligtvis inte väljer sin 

resa utifrån den som är mest miljövänlig eller har högst miljöprestanda allmänt, utan idag 

förväntar sig kunderna mer att företaget ska ta det ansvaret åt dem. Fritidsresor har därmed 

valt att dessa frågor är viktiga för dem och därför valt att arbeta med dem på bästa sätt utifrån 

deras förutsättningar, främst för deras egen skull. Att miljöarbetet på till exempel hotellen 

sedan märks utåt till kunderna är så klart bara en fördel, eftersom det då är mer sannolikt att 

kunderna rekommenderar hotellet och bolaget vidare till nära och kära. Men att 

miljömedvetenheten hos kunderna styr deras val av resa har Lindblom svårt att tro, utan han 



Charlotte Rosén  2015-01-09  
Susanna Stenborg 
	  

50	  
	  

anser att kunderna är mer priskänsliga och styrs utav pris och utbud på resor snarare än att de 

absolut vill ha ett miljöhotell (Fredrik Lindblom, intervju 1/12-14). Detta fenomen styrks även 

av respondenternas svar i den enkätundersökning som utförts för studien, där majoriteten 

väljer Fritidsresor på grund av deras utbud av resor samt priset och inte för deras miljöpolicy 

(se bilaga 1, figur 7). Fritidsresors målgrupp är dessutom främst barnfamiljer som reser till 

solen några veckor med syftet att koppla av och inte behöva tänka på något vardagsrelaterat, 

då all inclusive resor är allra populärast, vilket innebär att priset sannolikt är den starkaste 

drivkraften till val av resa för kunderna. Det vanligaste är nog, anser Lindblom, att kunderna 

väljer sin resa utifrån hur priset ser ut den vecka de tänkt resa, hur bilderna på hotellet ser ut 

samt recensioner från tidigare besökare. Idag är det så enkelt att söka efter information om ett 

rekommenderat hotell, vilket också troligtvis lett till att även det är en stark drivkraft till val 

av resa, har kundens granne varit på det hotellet och pratar gott om det, kommer med stor 

sannolikhet även kunden vilja resa dit. Att bli rekommenderad är därmed väldigt viktigt för 

Fritidsresor och ett av deras största mål. Valet att vara mer miljömedveten vid val av resa 

finns dock ändå alltid där menar Lindblom, eftersom de på deras hemsida länkar till de olika 

hotellen, vilket innebär att om intresset finns kan kunden enkelt gå in och se vilket hotell som 

är miljöcertifierat och välja det framför ett annat till exempel (Fredrik Lindblom, intervju 

1/12-14).  

 

3.8.1 Kommunikation ut till turisten 

Att på bästa sätt kommunicera ut miljö och hållbarhet till kunderna är ett annat knepigt 

område. Fritidsresor kallar det för “holiday cycle”, från det att kunden kommer till dem och 

bokar en resa till att de har rest med dem och sedan får ett utvärderingsformulär hemskickat. 

Lindblom menar här att det finns ingen kartläggning på hur de ska kommunicera ut hållbarhet 

i de olika stegen av denna “semestercykel” till kunderna, utan de försöker snarare peta in 

lämpliga budskap lite överallt, det vill säga vid bokning, innan avresa, under resan samt på 

själva destinationen. Exempel på kommunikationskanaler som Fritidsresor använder sig utav 

innan avresa är bland annat denna sökmotor på deras hemsida där kunden enkelt kan se vart 

det finns bättre miljöval, på vilka hotell och så vidare, nyhetsbrev samt CRM-utskick, det vill 

säga customer relations management -utskick, som är ett slags nyhetsbrev som kommer till 

Fritidsresor vi mejl och där de ibland marknadsför hotellens betyg, i syfte att visa kunden att 

dessa miljömedvetna hotell finns, samt länkar till de olika hållbarhetssidorna i dessa utskick 

för att väva in budskapet om hållbarhet bland övriga bra saker som de vill förmedla till 
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kunderna. Vid själva avresan försöker de sedan se till att budskapet nås fram till kunderna 

även här, bland annat genom att deras flygbolag är miljöcertifierat. Tidigare visade de även en 

video på flygplanet för samtliga ombord innehållande information om deras hållbarhetsarbete. 

Väl på destinationen uppmanas resenärerna att resa med transferbussen samt att ta de lokala 

busslinjerna, då det är ett mer miljövänligt alternativ. På hotellen genomförs sedan ibland en 

så kallad “walk about”, där gästerna tas med på en rundtur kring hotellet och ges information 

om olika hållbarhetsåtgärder som vidtagits på hotellen. Varje kund får, efter avslutad resa, ett 

utvärderingsformulär hemskickat där frågan om hur de upplevde Fritidsresors 

hållbarhetsarbete på hotellen samt uppfattningar kring deras etiska ansvar tas upp. Detta är ett 

antal olika sätt som Fritidsresor kommunicerar med sina kunder på, om hållbarhet och miljö 

(Fredrik Lindblom, intervju 1/12-14).  

 

Miljö och socialt ansvar, som ingår i hållbarhet, är ett stort och svårt område anser Lindblom, 

vilket innebär att det finns vissa svårigheter med att uppfattas som ansvarstagande för ett 

företag och att det ofta är själva varumärket som är i dialog med kunderna och hur dessa 

uppfattas när det gäller miljö och hållbarhetsarbete utav kunderna. Så vad kunderna tror och 

har för uppfattningar spelar en väsentlig roll och beror väldigt mycket på varumärket och 

grunden till det, menar Lindblom. Han upplever dock att det främst är kvinnor som efterfrågar 

hållbarhet och miljömedvetenhet, men det är ingenting som gjorts en mätning på. Han menar 

också på att det är främst är barnfamiljer som bor på deras miljöcertifierade hotell, men att det 

inte har så mycket med deras efterfrågan på det att göra, utan för att det helt enkelt infaller sig 

så då det är deras främsta målgrupp och största kunder. Fritidsresor har aktivt arbetat med att 

betala för certifiering av deras hotell, vilket innebär att omkring femtio procent av deras 

kunder åker till dessa miljöcertifierade hotell, och att det oftast då handlar om barnfamiljer 

eftersom de utgör den största kundgruppen (Fredrik Lindblom, intervju 1/12-14).  

 

3.8.2 Miljömedvetenheten hos turister 

Så Lindblom menar att miljömedvetenheten för framförallt miljö och ekologisk hållbarhet hos 

kunderna inte är så markant, i alla fall inte så utmärkande, eftersom han anser att 

proportionerna på hur mycket utsläpp varje passagerare genererar till är svåra att förstå för 

kunden.  Däremot ser han ett mycket större intresse för det sociala ansvarstagandet, som även 

det ingår inom hållbarhet, där bland annat feedback på djurhantering är det som de ser mest 

efterfrågan på från kundernas sida. Det är djurfrågorna som uppmärksammas allra mest och 
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även här, främst kvinnor, som också återkommer kring detta område och är snabba att 

rapportera om de upplever att ett djur far illa på området. Det kan därmed sägas att 

miljöfrågorna främst uppmärksammas av Fritidsresor själva eftersom de anser att det är ett 

viktigt område som de vill arbeta med, men även då dessa frågor är starkt kopplade till 

kostnader för att driva hotell. Lindblom menar på att om de är duktiga på miljö, så sparar de 

också in på kostnader (Fredrik Lindblom, intervju 1/12-14).  

 

Vid frågan om Fritidsresor ser sina kunder som trogna och lojala gentemot dem, ges svaret att 

på grund av den guideservice och säkerhet som kunderna får genom att boka sin resa genom 

Fritidsresor, som övriga resenärer som bokar sin resa på egen hand inte erhåller, genererar det 

ofta i en viss trygghet för kunderna, att ifall något händer så får de hjälp. Det är något som 

Lindblom tror leder till att fler kunder väljer att boka sin resa med Fritidsresor fler gånger, 

framförallt de kunder som kanske råkat ut för något under sin tidigare resa och därmed fått 

hjälp och service från Fritidsresors guider. Samtidigt är det svårt att uppleva en känsla av ett 

aktivt miljöarbete vid bokning av resa på egen hand med flera olika aktörer och bolag, vilket 

innebär att inget ansvar gentemot hållbarhet tas överhuvudtaget. Detta blir därmed en slags 

unik “selling point” för Fritidsresor genom att erbjuda detta och kan innebära att allt fler 

kunder rekommenderar dem som researrangör. Det har dock genomförts en del förändringar 

inom Fritidsresors hållbarhetsarbete på senare tid, bland annat har tågchartern som de var 

först med att lansera 2007, fått tagits bort på grund av brist på efterfrågan, då det var ytterst få 

kunder som bokade en tågresa (Fredrik Lindblom, intervju 1/12-14).  

 

3.8.3 Klimatkompenseringen 

Dessutom har ju, som tidigare nämnts, klimatkompenseringen eller bidraget på fem kronor 

per kund vid bokning som lanserade för cirka sex år sedan, även tagits bort i dagsläget. 

Bakgrunden till deras klimatkompensation var att för att kunna klimatkompensera från början 

så länkades kunden till en tysk hemsida där denne sedan skulle betala arton euro och så 

räknades det ut vad dennes flygresa skulle gå på och så fick denne sedan betala detta i något 

som verkade hamna i “tomma intet”. Detta sätt ansågs inte så effektivt eller säkert för kunden 

att använda, så Fritidsresor utvecklade detta och bad kunden om endast fem kronor istället i 

klimatbidrag. För varje femkrona som kunden bidrog med, så bidrog Fritidsresor med en 

femkrona också, vilket innebar att för varje resa som klimatkompenserades så genererade det i 

tio kronor som sedan sågs till att förmedlas till vettiga projekt såsom vindkraftverk i Kina till 
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exempel. Det här sättet visade sig vara mer effektivt då det var en så pass liten summa samt 

mycket enklare för kunden att direkt klicka i detta vid bokning av resan, istället för att bli 

vidareskickad till en utomstående hemsida. Omkring fyrtio-femtio procent av kunderna 

klickade i detta klimatbidrag berättar Lindblom, så under de första fem åren samlades det in 

cirka femton miljoner kronor (Fredrik Lindblom, intervju 1/12-14). Utifrån 

enkätundersökningen framgår det dock att flera av respondenterna kan tänka sig att bidra med 

ett högre belopp i klimatbidrag, där majoriteten svarade att omkring hundra kronor var ett 

belopp de kunde tänka sig att betala (se bilaga 1, figur 6). Dock har detta klimatbidrag 

kommunicerats alldeles för dåligt anser Lindblom, vilket inneburit att ingen utväxling av 

deras fina klimatprogram erhållits och därmed har programmet lagts ner och rullar inte som 

tidigare. Den stora anledningen till nedläggningen av klimatbidraget är denna stora 

omorganisation som Fritidsresor just nu ingår i. Därför är detta klimatbidrag endast aktivt i 

bland annat England just nu, eftersom Fritidsresor ingår i koncernen TUI Travel, så har det 

beslutats att i samband gå ihop mer med de övriga bolagen inom samma grupp i koncernen, så 

hela systemet kring dessa frågor kan ses över. I England består klimatbidraget av en pund som 

kunden bidrar med, samt en pund som bolaget bidrar med. Lindblom menar dock att detta 

klimatbidrag troligtvis kommer att införas igen i Sverige, efter denna omorganisering, 

eftersom det var ett så pass lyckat projekt så har han svårt att tro att det aldrig mer kommer 

återses här i Sverige (Fredrik Lindblom, intervju 1/12-14).  

3.8.4 Kundens uppfattning av Fritidsresors hållbarhetsarbete 

För att kunna få ta del av kundernas uppfattning gällande hållbarhetsarbete skickades en 

enkätundersökning ut till femtio personer i åldrarna 18-69 år. När frågan om varför 

respondenterna valde att resa med Fritidsresor ställdes, så visar det sig att hela fyrtiotvå 

procent av de tillfrågade valde Fritidsresor först och främst för deras utbud av resor, trettiotvå 

procent väljer däremot främst efter priset. Ett bra kundbemötande och lojalitet/förtroende 

kommer tätt därefter. Dock valde noll procent av respondenterna Fritidsresor för deras 

miljöpolicy (se figur 7) 
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Figur 7	  

På fritidsresor tror de även själva att kunderna främst väljer resor efter priset, vilket visar sig 

stämma i jämförande mot enkätsvaren (Fredrik Lindblom, intervju 1/12-14). Trots att 

respondenterna inte väljer Fritidsresor för deras hållbarhetsarbetes skull, så visar det sig att de 

flesta tycker att det är viktigt att researrangören de reser med arbetar med hållbarhetsfrågor, 

då endast åtta procent har svarat att de inte bryr sig alls medan resten anser att det är relativt 

viktigt (se bilaga 1, figur 1).  När frågan ställdes om respondenterna märkt av Fritidsresors 

hållbarhetsarbete i någon utsträckning, så svarade hela trettioåtta procent att de inte märkt av 

något alls. I enkätundersökningen ställdes denna fråga som en skalfråga från skalan ett till 

fem, där då noll procent svarade en femma och endast fyra procent svarade en fyra. Detta 

innebär att mer än hälften av respondenterna bara märkt av Fritidsresors hållbarhetsarbete i en 

liten utsträckning (se bilaga 1, figur 2).  

 

Intressant är, att när frågan ställdes om Fritidsresors hållbarhetsarbete ökat respondenternas 

medvetande om betydelsen med hållbarhetsfrågor, så svarade fjorton procent ”vet ej”. I de 

kompletterande kommentarerna efter svaret har flera skrivit att de inte vet vad begreppet 

betyder eller innebär. Åttiotvå procent svarade att deras medvetande om betydelsen av 

hållbarhet inte ökat, och en återkommande kommentar i respondenternas svar var att de inte 

tyckte att Fritidsresor har upplyst dem om vad det innebär eller vad de arbetar med för frågor. 

Endast fyra procent svarade därmed ”ja” på att deras medvetande har ökat om hållbarhet på 
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grund av Fritidsresors hållbarhetsarbete (se figur 5). 

 
 

Den tidigare klimatkompensationen vid bokning av resor är ett exempel på där turisten kan 

göra ett aktivt val gällande miljö och hållbarhetsfrågor. När frågan ställdes om respondenterna 

klimatkompenserar så svarade hälften att de inte klimatkompenserar vid bokning av resa. En 

respondent svarade; ” Nej, det släpps ut farliga ämnen vid flygning ändå” (kvinna 51 år, 

2014).  Sextioåtta procent av respondenterna svarade att de inte tänker på att 

klimatkompensera, eller vet vad det innebär när de bokar en resa (se bilaga 1, figur 8). 

Däremot ställs frågan i enkätundersökningen att om de skulle klimatkompensera, skulle de då 

kunna tänka sig att betala en högre summa än den summa som var på fem kronor per bokning. 

Det visar sig då att åttiotvå procent av alla respondenter kan tänka sig att betala en högre 

avgift än fem kronor per bokning (se bilaga 1, figur 9).  Respondenterna har där fått fylla i en 

egen summa som de skulle kunna tänka sig att betala, vilken startar på tio kronor och sträcker 

sig upp till femhundra kronor. Etthundra kronor hamnade på en första plats och därefter kom 

tio kronor. Hela fyrtiotvå och en halv procent svarade att de kan tänka sig att betala ett belopp 

över hundra kronor, där femhundra kronor är det högsta beloppet som respondenterna svarat 

(se bilaga 1, figur 6). En annan respondent svarade att; ” Har man råd med resan, så har man 

råd med en hundring till” (man 23 år, 2014).  

 

Eftersom flygets utsläpp utgör en stor del av miljöförstöringarna, så ställdes det en aktuell 

fråga kring detta ämne, i syfte att se hur turisterna tänker när det gäller deras egen delaktighet 

i miljöförstöringarna. Frågan löd då; ”I vilken utsträckning skulle du kunna tänka dig att göra 

en längre resa med flyg per år, istället för flera korta resor med flyg per år?”. Där svarade 

trettio procent att de kunde tänka sig en längre resa per år, vilket skulle vara betydligt bättre 

för miljön om fler människor valde borta att resa flera korta resor om året, istället för en 

längre resa per år. De som svarat att det är relativt sannolikt att de kan tänka sig detta, 

Ja	  
4%	  

Nej	  
82%	  

vet	  ej	  
14%	  

Har	  Fri'dsresors	  miljöarbete	  ökat	  
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Figur 5 
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motsvarar femtiofyra procent, medan åtta procent svarade att det inte är sannolikt alls (se 

bilaga 1, figur 3). Om dock människor skulle börja flyga mindre, så borde det finnas fler 

alternativ att välja på. Därmed ställdes en fråga om respondenterna hade kunnat tänka sig att 

ta tåget istället för flyg, om det hade funnits ett större utbud av resor med tåg. Där svarade 

tjugoåtta procent att det är mycket troligt samt tjugosex procent att det inte alls är troligt. 

Resten av respondenterna har lagt sig någonstans mellan dessa siffror, vilket motsvarar att det 

kanske är troligt, men inte helt säkert (se bilaga1, figur 4).  Fritidsresor däremot, ser inte att 

det finns någon efterfrågan på tågcharter och har därmed tagit bort det resealternativet från 

deras utbud (Fredrik Lindblom, intervju 1/12-14).  

3.9 Summering av kategori; kundeffekter 
Det finns olika sorters turister, där vissa anses ha en hög medvetenhet gällande hållbarhet 

medan andra har en låg eller inget medvetande alls gällande hållbarhet. Studier visar 

dessutom att det främst är turister från engelsktalande länder eller västkulturer som har störst 

grad av miljömedvetenhet. Turister bör ses som intressenter på olika destinationer, vilket kan 

skapa ett högre engagemang att göra rätt för sig på själva destinationen som de besöker och 

vistas på. Även om turisterna vill göra rätt för sig, så hänger en stor del även på 

lokalbefolkningen, då de måste inse vilka negativa effekter turismen kan generera i längden 

och inte bara se till det positiva, för att därmed kunna vara delaktiga i utvecklingen av mer 

hållbara former av turismen. Fritidsresor arbetar därmed idag på flera olika sätt med 

hållbarhetsfrågor. Trots detta arbete så påverkas turisterna inte särskilt nämnvärt av dessa 

frågor, utan de styrs mest utav priset. I den utförda enkätundersökningen visade det sig att 

turisterna inte alls väljer Fritidsresor för deras hållbarhetsarbete. Eftersom det visat sig att de 

flesta resenärer styrs av priset, är det därmed viktigt att finna en balans av hur mycket 

resenärerna kan ta in och förstå angående hållbarhetsbegreppet. Klimatkompensationen har 

visat sig inbringa stora summor pengar som i sin tur gick till främst sociala och ekologiska 

ändamål. Trots den lilla summan på fem kronor per bidrag, så visade det sig att resenärerna 

oftast inte förstår vad som menas med att klimatkompensera. Om det abstrakta väl försvann så 

skulle det förmodligen bli lättare att förstå vad hållbarhet innebär.  

4. Diskussion 
Fenomenet hållbarhet har lett till att regeringar världen över börjat inse problemen och 

därmed börjat införa olika hållbarhetsstrategier. Trots att hållbarhetsfrågorna blivit större och 
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allt viktigare med åren, så är det trots allt den ekonomiska vinningen som verkar styra valet av 

framtidsstrategier för de flesta organisationerna. Som ett resultat av globaliseringen ökar 

konkurrensen mellan företag då allt fler företag, i det här fallet researrangörer bildas, vilket i 

sin tur leder till en ökad belastning för miljön. Rio-rapporten och Agenda 21 är en bra grund 

för regeringar runt om i världen, samtidigt som det kan tyckas vara ett mindre lyckat försök 

om det jämförs med hur långt framskridet hållbarhetsarbetet hade kunnat vara om det hade 

utvecklats hållbarhetsstrategier betydligt tidigare. Det var inte förrän det blivit ett allvarligt 

problem, som inte längre kunde ignoreras, som vissa organisationer och regeringar förstod 

och insåg att något måste göras för att upprätthålla en mer hållbar framtid. Dock kan dessa 

hållbarhetsstrategier även vara abstrakta för vissa politiker och regeringar, vilket innebär att 

hållbarhet är svåra frågor att arbeta med och kan vara en av anledningarna till att dessa 

hållbarhetsstrategier inte tillämpats tidigare.  

 

Fritidsresor verkar däremot ha förstått sin roll, vad gäller den hållbara turismen, och därmed 

tagit sitt ansvar för att uppnå mer hållbara former av turism. Det dåliga rykte som flygbolag 

kan ha, kan vara en bidragande faktor till att Fritidsresor arbetar så hårt med olika 

hållbarhetsstrategier för att arbeta så miljövänligt som möjligt och kompensera upp för det 

negativa med flygtransporterna. Att Fritidsresor är ett så pass stort företag är också en 

bidragande faktor till att de kan påverka omvärlden på ett enklare sätt, då deras storlek 

innebär att de får det lättare att generera en större och snabbare spridning. När det gäller 

utsläpp är TUIfly nordic som sagt ett av världens bränsleeffektivaste flygbolag med minst 

utsläpp per person. Bara det arbetet är väl värt för att turisterna ska välja just Fritidsresor som 

researrangör. Dock är frågan om kunden ens har någon aning om vilket arbete som faktiskt 

utförs för att bli ett bränsleeffektivt flygbolag. Hade informationen om detta fenomen 

presenterats på ett tydligare sätt, hade säkert ännu fler resenärer valt Fritidsresor som första 

val att resa med, då de arbetar väldigt mycket för att tillämpa mer hållbara former av turism. I 

dagsläget når dock inte informationen riktigt ända fram till turisterna, vilket innebär att 

förståelsen hos allmänheten för detta blir mer likgiltig och därmed kan andra aspekter såsom 

ekonomi styra före hållbarhetsaspekterna. 

 

Fritidsresor är dock aktiva när det gäller att kompensera för sina utsläpp från flygplanen, flera 

miljoner kronor har spenderats på diverse projekt, främst gällande social och ekologisk 

hållbarhet. Förutom de lagar och regler Fritidsresor måste hålla sig till så har de ingen 
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förpliktelse att hjälpa olika stödprojekt i form av djuradoptioner, trädplanteringar med mera, 

som Fritidsresor valt att stödja. Detta är helt på egna initiativ, som Fritidsresor bortser lite 

grann från den ekonomiska vinningen för att kunna hjälpa andra. Det handlar om att ge och ta 

i syfte att erhålla en balans när det gäller förbrukningen av jordens resurser. Om de som har 

kunskapen, i det här fallet Fritidsresor, utbildar och hjälper de som inte har kunskapen om 

hållbarhetsaspekterna, blir då troligtvis hållbarhetsfrågor inte lika nertonade som de är idag. 

Om fler har kunskap om problemen genererar det en snabbare spridning, vilket resulterar i att 

det snabbare görs något åt problemet. Att personalen inom Fritidsresors verksamhet utbildas 

kontinuerligt inom hållbarhet, visar att det går att, med relativt enkla medel, påvisa vilka 

hållbarhetsstrategier som genomförs genom att till exempel trycka på dessa viktiga strategier 

genom broschyrer samt information om de från personal på utflykter och liknande. Det här 

gör förhoppningsvis turisten mer uppmärksam, vilket i sin tur kan leda till en större 

efterfrågan på olika hållbarhetsalternativ.  

 

Fritidsresor har som sagt blivit miljöcertifierade på ett visst antal hotell och en fördel med att 

de flesta, eller samtliga, hotell är miljöcertifierade är att kunden inte behöver ha någon 

kunskap, Fritidsresor har i det här fallet tänkt åt dem. Däremot så kan hotell som är 

miljöcertifierade tänkas kunna bli lite dyrare med tanke på att det krävs mer arbete och 

eftertänksamhet för att uppfylla alla de krav som uppkommer i samband med en 

miljöcertifiering. Det är då viktigt att lagar och regler utvecklas och stöttar de företag som 

väljer att arbeta med hållbarhetsfrågor, för att inte den eventuella prisskillnaden hos andra 

researrangörer ska vinna över hållbarhetsaspekterna. Fritidsresor anses därmed ha tillämpat 

bra och effektiva hållbarhetsstrategier, men genom brist på information och kunskap hos 

allmänheten så kommer resultatet av arbetet inte helt fram till turisterna. Det måste finnas en 

förståelse och en vilja även hos Fritidsresor att på ett bättre sätt kommunicera ut 

informationen till kunderna, för att på så vis vara en del av den globala förändringen. Därför 

behövs det mer information till omvärlden om det viktiga med hållbarhetsarbete, så inte den 

ekonomiska vinningen tar överhand. 

 

Fattigdom är ett fenomen som existerar på flera destinationer och kritik har därmed riktats till 

främst all inclusive hotell, eftersom den ekonomiska hållbarheten på destinationen anses 

hindras av dessa. Fritidsresor anser dock att de med detta istället hjälper destinationen och 

bidrar till reducerad fattigdom, eftersom de erbjuder arbete och sysselsättning till de lokala 
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invånarna samt att de råvaror som används på hotellen är lokalt odlade. Det kan dock tyckas 

att det förskönas en smula från researrangörernas sida, eftersom om det inte hade funnits all 

inclusive hotell, hade fler lokala invånare till exempel kunnat driva egna restauranger och 

hade då troligtvis kunnat trygga sin tillvaro på ett mer rättvist sätt. Istället kan det idag leda 

till en slags hets och tävlingsinstinkt om turisterna från lokalbefolkningens sida, som kämpar 

för att tillfredsställa de fåtal turister som besöker områdena utanför all inclusive hotellen, 

vilket kan leda till att lokalbefolkningen strävar efter ekonomisk vinning istället för att agera 

utifrån ett hållbart perspektiv. 

 

Lindblom på Fritidsresor anser att kunderna troligtvis inte väljer sin resa efter hur Fritidsresor 

arbetar med miljöfrågor, utan att de istället utgår ifrån priset. Utifrån enkätundersökningen 

som genomförts så visar det att merparten av turisterna tycker att det är viktigt att 

researrangörerna arbetar med hållbarhetsfrågor. Däremot visar svaren från 

enkätundersökningen att inte en enda turist valt att resa med Fritidsresor främst för deras 

hållbarhetsarbetes skull. Det här tyder på att någon viktig aspekt på vägen som gör att 

turisterna förstår vikten av hållbarhet har försvunnit. Turisterna förstår endast en del av 

hållbarhetsaspekten, men kan inte ta in det helt. Enkätundersökningen visar att Fritidsresors 

hållbarhetsarbete inte ökat respondenternas medvetande, då endast fyra procent kände att de 

var medvetna om Fritidsresors hållbarhetsarbete. Det här innebär att Fritidsresor inte riktigt 

når ut med sitt viktiga budskap om hållbarhet till turisterna. Lindblom anser att det är relativt 

knepigt att förmedla ut budskapet till resenärerna, vilket märks av eftersom det visade sig i 

enkätsvaren att de flesta av respondenterna inte är i närheten av att förstå vad 

hållbarhetsarbete för Fritidsresor innebär samt att noll procent märkt av Fritidsresors 

hållbarhetsarbete, vilket åter igen tyder på att informationen inte når turisterna och att något 

behöver göras åt det. 

 

Om myndigheter hade uttryckt sig och agerat mer detaljerat angående hållbarhet och 

miljöförstöringar, så kanske hållbara resor hade ökat ännu mer, eftersom då allmänheten hade 

fått mer information och kunskap om det. När det gäller miljövänliga alternativ på resor säger 

Lindblom att det tidigare funnits erbjudande om tågcharter på Fritidsresor, men att det har 

lagts ner på grund av att efterfrågan inte var tillräckligt hög, vilket möjligen kan tänkas handla 

om brist på marknadsföring och information ut till kunden. Enligt enkätundersökningen hade 

nämligen mer än hälften av respondenterna kunnat tänka sig att, eventuellt eller mycket 
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troligt, göra en resa med tåg istället för med flygplan. Det här ter sig lite motsägelsefullt mot 

vad Fritidsresor säger, där anledningen kanske kan vara att vikten av att resa hållbart börjat ta 

en vändning. Om inte annat så borde tågchartern marknadsföras på ett sätt som påvisar vilka 

fördelar det genererar att resa med tåg, såsom att det går att upptäcka fler länder under samma 

resa, ta del av landskapen på nära håll samt att miljöfördelarna bör läggas fram mer utförligt. 

När det gäller hållbarhetsalternativ kunde trettioåtta procent tänka sig att, eventuellt till 

mycket troligt, göra en längre resa istället för många kortare resor per år. Endast åtta procent 

svarade att det absolut inte var troligt, vilket är mycket positivt för hållbarhetsutvecklingen, 

dock går det inte att utläsa i enkätsvaren om de kan tänka sig en längre resa för att det 

troligtvis handlar om mer avlägsna resmål som kan kosta lite mer än närliggande, eller om det 

faktiskt handlar om att de kan tänka sig att göra en insats för miljön. Huvudsaken är att viljan 

finns där, då går det förmodligen att påverka turisterna på andra sätt som också genererar 

fördelar till hållbarhetsutvecklingen. 

 

När det gäller en eventuell återinföring av klimatkompensationen i Sverige, borde det införas 

flera olika alternativ på belopp att bidra med, då hela åttiotvå procent kan tänka sig att betala 

mer än de fem kronor som det tidigare varit. Om det fanns fler alternativ på belopp att bidra 

med, kanske fler resenärer skulle kunna tänka sig att välja att klimatkompensera. Samtidigt 

om det fanns fler belopp att välja på, så skulle det kunna inbringa mer finansiella medel än 

tidigare. Lindblom däremot, ser det som att en femkrona är bättre än inget, att det är en sådan 

liten summa att fler kan tänkas betala fem kronor extra. Lindblom berättar under intervjun att 

omkring fyrtio till femtio procent valde att klimatkompensera när deras klimatprogram fanns i 

bruk. Med den andelen borde Fritidsresor egentligen inte känna sig nöjda, om utvecklingen 

ska fortskrida så bör en strävan om att det ständigt ska förbättras finnas med i bilden. Med 

mer finansiella medel kan de hjälpa fler djur, människor och ekologiska projekt och om de 

marknadsförde det på rätt sätt skulle det troligtvis generera en högre vinst i slutändan.  

 

Att tänka utanför ramarna, vore i Fritidsresors fall, ett bra steg på vägen för att lyckas nå 

turisterna. Att till exempel använda sig av dagens sociala medier, att genomföra en gala eller 

att utveckla ett befintligt konto på Instagram. Genom att visa bilder och skriva om 

Fritidsresors hållbarhetsarbete på Instagram, skulle det kunna leda till att fler blev införstådda 

med innebörden av hållbarhet på ett enkelt sätt. En sådan enkel sak som att lägga till 

hållbarhetsaspekter i tv-sänd reklam skulle höja mångas ögonbryn, till exempel att visa vart 
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pengarna från klimatkompensationen går till genom att till exempel visa inslag från något 

projekt. En tv-sänd gala kan kanske verka lite överdrivet, men visar ändå på kreativitet. 

Samtidigt får kunderna upp ögonen för hållbarhetsarbete. Att vara innovativ är en stor fördel, 

eftersom de försök att få allmänheten intresserad av hållbarhetsfrågor som utförts hittills inte 

har lyckats särskilt bra. Det krävs därmed helt andra metoder för att nå fram till turisten. Att 

arbeta med hållbarhet för företag samt regeringar idag ger förhoppningsvis lön för mödan i 

framtiden, när jordens befolkning kan ta del av naturens tillgångar på ett rättvist och 

balanserat vis. 

5. Avslutning 
Utifrån den genomförda studien, visar resultaten på att ett “svart hål” inom turismnäringens 

hållbarhetsaspekter existerar, det vill säga att det råder brist på fördjupad kunskap inom 

hållbarhet och miljömedvetenhet hos allmänheten och turisterna. Fritidsresor uttalar sig gärna 

om sitt hållbarhetsarbete samt aktiva arbete med miljöfrågor, i syfte att främja till en mer 

hållbar framtid. Material inhämtat från bland annat intervjun med Fritidsresors 

hållbarhetsansvarige visar att de ständigt utvecklar och skapar nya hållbarhetsstrategier för att 

finna ännu mer miljövänligare och effektivare resealternativ. De anser själva att de arbetar 

väldigt aktivt för att skapa mer hållbara former av turism samt försöker med detta att 

kommunicera ut budskapet om hållbarhet till sina kunder, i syfte att förhoppningsvis skapa en 

bättre miljömedvetenhet bland turisterna. Svaren från den genomförda enkätundersökningen 

visar dock att budskapet inte riktigt når fram till turisterna, då majoriteten av de tillfrågade 

inte valde Fritidsresor som researrangör att resa med på grund av deras aktiva och 

kontinuerliga hållbarhetsarbete, utan istället valde de på grund av andra aspekter, såsom priset 

eller utbudet på resor. Flera av respondenterna svarade dessutom att de inte blivit påverkade 

av Fritidsresors hållbarhetsarbete eller inte ens lagt märke till det, vilket motsäger lite vad 

Fritidsresor tror och hoppas på att kunna åstadkomma med sitt arbete för en hållbar framtid. 

Det här ger lite intrycket av att turister i allmänhet inte riktigt ser hållbarhet som ett så pass 

viktigt område att de överväger att välja mer miljövänligare alternativ vid bokning av resor.  

 

De olika typerna av turister som speglar olika grader av miljömedvetenhet, tyder dock på att 

en viss medvetenhet existerar kring dessa frågor, men långt ifrån alla turister är medvetna om 

dessa viktiga frågor. Många av turisterna antas se hållbarhet som ett komplext begrepp, vilket 

därmed gör det svårt för de att verkligen kunna sätta sig in i begreppet och förstå det fullt ut. 
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Resultat av studien visar att de flesta turister reser för avkopplingens skull och vill då inte 

tänka på förpliktelser och ansvar. Det kanske därmed hade varit bra att kunna införa dessa 

hållbarhetsfrågor i turistens resevardag på ett tydligt sätt, men som inte uppfattas som 

pliktfullt eller regler som måste följas, utan mer som allmän och intressant information kring 

ett viktigt och aktuellt fenomen. Detta skulle då som sagt kunna införas i broschyrer, 

videofilmer på flygplan samt tydligare information vid bokning av resa och liknande metoder. 

Studien kommer också fram till att det ändå finns ett engagemang från turisternas sida att 

bidra med en slant för miljön, så länge de själva märker av någon förändring. Dock krävs det 

som sagt att information kring detta fenomen kommuniceras ut till turisterna på ett bättre sätt.  

 

En anledning till att inte tillräckligt med kunskap kring hållbarhet finns bland turisterna, tros 

kunna vara att myndigheter och regeringar har för vana att tysta ner forskare som försöker 

uttrycka sig om de skadliga effekter som bland annat turismen för med sig, ut till allmänheten. 

Michael Hall (2014) menar på att myndigheterna inte vill att allmänheten ska förstå, eller att 

denna information ska komma ut, då det kan ha en allt större inverkan på och skador ur 

ekonomisk synpunkt. Det är detta fenomen som antas ligga till grund för det “svarta hålet”, att 

turister inte riktigt bryr sig om hållbarhet då de helt enkelt inte har tillräckligt med 

information och kunskap kring fenomenet samt turismens negativa sidor. Utan kunskap om de 

skador som turismen och resandet medför, är det såklart svårare för turister att sätta sig in i 

fenomenet och finna ett engagemang till att agera och bidra till främjandet av mer hållbara 

former av turism. Däremot, visar även resultatet från studien att det ändå finns en viss 

medvetenhet hos turisterna kring hållbarhet, men att det mer rör sig om den sociala 

hållbarhetsaspekten, såsom fattigdom samt djurhållning, vilket Lindblom på Fritidsresor säger 

är mer vanligt förekommande än efterfrågan på miljöaspekter på destinationerna. 

 

Som svar på studiens huvudfråga om en researrangör kan påverka sina kunders 

miljömedvetenhet, anser vi att det är möjligt med rätt metoder och strategier, men vi anser att 

Fritidsresor inte riktigt lyckats med det. De är däremot bäst i branschen inom miljö och 

hållbarhetsfrågor, men det brister i kommunikationen till turisten.  Förutom att information 

kring hållbarhet och miljöaspekter har en tendens att tystas ner av myndigheterna, kan en 

anledning till detta även vara att själva fenomenet hållbarhet ter sig relativt abstrakt, vilket 

innebär att det blir svårt för varje enskild individ att sätta sig in i sammanhanget. “Det 

påverkar ändå inte mig”- tänket tror vi spelar en stor roll här, eftersom inga konkreta fördelar 
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av hållbarhetsarbetet kommer att visa sig förrän längre fram i tiden. Det här innebär att 

informationen ut till turisterna om hållbarhet är viktigt för att kunna generera en bättre 

medvetenhet angående hållbarhetsfrågor hos turister, för att kunna påverka och agera på liten 

skala. Även att flera företag, såsom Fritidsresor, arbetar efter effektiva hållbarhetsstrategier så 

räcker inte det, om inte turisterna är mottagliga för det och kan tillgodose sig informationen, 

så betyder det att kommunikationsvägarna mellan Fritidsresor och turisterna förblir ett “svart 

hål”.  
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3	  

4	  

5	  

Mycket	  
troligt	  

Hur	  vik'gt	  är	  det	  för	  dig	  a3	  resebolaget	  du	  
reser	  med	  arbetar	  med	  miljöfrågor?	  

Serie1	   Serie2	   Serie3	   Serie4	   Serie5	  

26%	  
32%	  

30%	  
4%	  

8%	  
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Figur	  3	  

	  

	  

Figur	  4	  

Inte	  troligt	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  

Mycket	  troligt	  

I	  vilken	  utsträckning	  skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  
a3	  göra	  en	  längre	  resa	  med	  flyg/år	  istället	  för	  

flera	  korta	  resor	  med	  flyg/år?	  

Serie1	   Serie2	   Serie3	   Serie4	   Serie5	  

30%	  

34%	  

8%	  

8%	  

20%	  

Inte	  troligt	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

Mycket	  troligt	  

Om	  det	  hade	  funnits	  e3	  större	  utbud	  av	  
tågcharter,	  hade	  det	  kunnat	  vara	  e3	  alterna'v	  

istället	  för	  a3	  ta	  flyget?	  

Serie1	   Serie2	   Serie3	   Serie4	   Serie5	  

28%	  

10%	  

14%	  

22%	  

26%	  
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Figur	  5	  

	  

	  

Figur	  6	  

Ja	  
4%	  

Nej	  
82%	  

vet	  ej	  
14%	  

Har	  Fri'dsresors	  miljöarbete	  ökat	  di3	  
medvetande	  om	  betydelsen	  med	  

hållbarhetsfrågor?	  

10	  kr	   20	  kr	   30	  kr	   40	  kr	   50kr	   60	  kr	   70	  kr	   80	  kr	   90	  kr	  
100	  kr	  150	  kr	  

2000	  kr	  
250	  kr	  

300	  kr	  

400	  kr	  

500	  kr	  

9st	   7st	   2st	   0st	   5st	   0st	   0st	   0st	   0st	   11st	   1st	   2st	   1st	   0st	   0st	   2st	  

Hur	  mycket	  kan	  du	  tänka	  dig	  a3	  lägga	  i	  
klimatkompensa'on?	  
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Figur	  7	  

	  

	  

Figur	  8	  

16%	  

32%	  

6%	  
0%	  

42%	  

4%	  

0%	  
5%	  
10%	  
15%	  
20%	  
25%	  
30%	  
35%	  
40%	  
45%	  

Varför	  valde	  du	  a3	  resa	  med	  
Fri'dsresor?	  

Nej	  
50%	  

Ja	  
32%	  

Vet	  ej	  	  
18%	  

Klimatkompenserar	  du	  vid	  bokning	  
av	  resa?	  
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Figur	  9	  

	  

	  

	  

Figur	  10	  

	  

Ja	  
82%	  

Nej	  
18%	  

Skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  a3	  betala	  en	  högre	  
klimatkompensa'on	  än	  den	  nuvarande	  som	  är	  

på	  5	  kr/	  person	  och	  bokning?	  JA/NEJ?	  	  

Män	  
22%	  

Kvinnor	  
78%	  

Andel	  män	  och	  kvinnor	  som	  av	  de	  50	  
stycken	  som	  svarade	  på	  enkäten	  
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figur	  11	  
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Ålder	   18-‐29	  år	   30-‐39	  år	   40-‐49	  år	   50-‐59	  år	   60-‐69	  år	  

Ålder	  på	  respondenter	  	  18-‐29	  år	  


