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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Valet av uppsats ämne kommer av mitt eget intresse av kontinenten Antarktis och hållbar 

turism.Destinationen kan ses som en spegel av vad som sker i världen med global 

uppvärmning och de ständigt aktuella miljöfrågorna.  

Denna speciella typ av destination ställer höga krav på sina besökare, det är inte bara att ta 

med sin resväska och åka. Destinationen kräver speciell omsorg, både före och under 

resan.Kvalité inom turism branschen och de företag som arrangerar resor till destinationen 

måste vara av hög kvalité. 

1.2 Problem och syfte   
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man kan garantera kvalité på en sådan känslig och 

isolerad plats som Antarktis är.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka aspekter av kvalitets management är applicerbara? 

 Vilka aspekter av kvalitets management  finns hos de resebyråer som arbetar med 

destinationen? 

 Hur kan Antarktis vara konkurrans kraftig utan att bli exploaterad? 

 

1.4 Avgränsning  

Centralpunkten i uppsatsen är hur resebyråer arbetar med en destination så speciell som 

Antarktis. Hur arbetar de praktiskt med destinationen och de som besöker den för att 

upprätthålla kvalité och hållbarhet. 
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 2. Metod  

Material har hämtats från böcker, artiklar, hemsidor och intervjuer. Två svenska resebyråer 

som anordnar expeditionsresor till Antarktis har kontaktats. Intervjuer med Lillemor 

Främberg Polarquest AB och Mikael Grönvik, Grönlandsresor AB genomfördes. För att hitta 

dessa gjordes en sökning på internet vilka svenska resebyråer som anordna expeditioner ill 

destinationen. Intervju ger möjlighet att ställa frågor som är relevanta för uppsatsens syfte. 

Frågorna kan anpassas efter personen som intervjuas och följdfrågor kan ställas beroende på 

svaren. Båda intervjuerna skedde via email på begäran av intervjuobjekten.
1
efteråt har 

intervjusvaren analyserats och jämförts med flera olika alternativ för att säkerställa kvalité 

och hållbarhet. 

Dessa metoder valdes för att den var lämplig att besvara uppsatsen frågor och uppfylla dess 

syfte. Det gav mig möjligheten att undersöka hur resebyråer arbetar med att säkerställa 

kvalitén och effekterna på en så känslig destination.  

Jag läste in mig på flera olika metoder för att undersöka och säkerställa kvalité. Bland annat 

ISO, IQM och EFQM. Efter att ha gått igenom en massa material ansåg jag att IQM var den 

bäst lämpade att applicera på destinationen. 

2.1 Vetenskapsteori  

Hermeneutikens ursprung finns i teologin och har ett väsensskilt synsätt gentemot 

positivismen.
2
 Den kännetecknas av sitt studieobjekt. Inom hermeneutiken söker man efter ett 

budskap.
3
  

Det handlar främst om att tolka texter och skapa en förståelse. Genom att tolka texter, 

intervjuer etc ökas vår inblick successivt i förståelse för ett problem och leder oss vidare.
4
 Ett 

systematiskt tillvägagångssätt för sökande av en helhets förståelse och en inre mening och 

hela människans värld eftersträvas.
5
  

Positivismen i sin tur härstammar från naturvetenskapen. Källor av kunskap används, som 

iaktagelse och logik.
6
 

Ett hermeneutisktisk synsätt har präglat studien då artiklar, och böcker har tolkats. Även en 

tolkning av de insamlade intervjusvaren har gjorts.
7
  

 

2.2 Kvalitativ ansats  

Författaren har använd sig av en kvalitativ ansats. Kvalitativa metoder används när en djupare 

förståelse i ämnet eftersträvas. Det går dock inte att generalisera resultatet i samma 

                                                           
1
 Bell 2006 

2
 Lantz 2007 

3
 Starrin & Svensson 1994 

4
 Ibid 

5
 Lantz 2007, Birkler 2008  

6
 Thuren 2007 

7
 Patel  & Davidsson 2003 
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utsträckning som för de kvantitativa metoderna. Kvalitativ forskning har betoning på ett 

induktivt synsätt på samspelet mellan forskning och teorier. Det innebär en förståelse för 

verkligheten och är en lämplig metod när kunskapsutveckling inom det som undersökts 

eftersträvas. Det insamlade materialet har analyserats och slutsatser har dragits utifrån dessa. 

Efteråt har beteenden och mönster framträtt. Det empiriska materialet har jämförts med de 

redan existerande teorierna. Stor vikt har lagts vid hur individer tolkar och uppfattar sin 

verklighet.
8
 

 

2.3 Validitet, reliabilitet och objektivitet  

Validitet, reliabilitet och objektivitet är tre faktorer som påverkar trovärdigheten av en studie.
9
 

Validitet anger i vilken utsträckning forskaren mäter det han från början avsett att mäta.
10

 

Validiteten ökar till exempel om forskaren använder sig av olika metoder i studien. 

Reliabilitet avser graden av tillförlitlighet och dess användbarhet.
11

 Studiens tillförlitlighet är i 

stor grad baserad på intervjuobjektens svar på de ställda frågorna. Intervjuerna är gjorda via 

email pga av respondenternas önskemål.
12

 

Om studien görs fler gånger och får samma resultat har studien hög reliabilitet.
13

 För att öka 

reliabiliteten kan kontrollfrågor göras på såväl intervjuer och enkäter. Då blir aspekterna 

undersökta en gång till. Objektiviteten speglar i vilken utsträckning forskarens egna 

värderingar påverkat studien. Det är viktigt att tydliggöra och motivera de olika val som görs i 

studien. På så sätt kan läsaren själv ta ställning till resultatet.
14

 

 

 

2.4 Induktion, deduktion och abduktion 

Induktion, deduktion och abduktion är tre begrepp som ofta används inom forskning. De  

bygger på olika sätt att dra slutsatser.
15

 I en studie sker en vandring  mellan olika 

abstraktionsnivåer där det generella och det konkreta utgör ändpunkterna, teori och empiri. 

Induktion innebär att teorier återges med förutsättningar i empirin. Teorin är ett resultat av 

forskningen.
16

 Induktion innebär att studien börjar i verkligheten och därefter försöker 

upptäcka mönster som sedan sammanfattas i modeller och teorier. Vid induktion krävs inte 

alltid att en inläsning av redan existerande teori görs. Istället kan teorier och modeller formas 

utifrån den empiri som samlas in under forskningstiden.
17

 Vid deduktion anges sambandet 

mellan teori och data. Teorin styr undersökningen och slutsatserna bygger på logik och 

                                                           
8
 Bryman 2008  

9
 Denscombe 2009 

10
 Ibid 

11
 Ejvegård 2009 

12
 Bell 2006 

13
 Thuren 2007 

14
 Björklund  & Paulsson 2003 

15
 Lantz 2007 

16
 Bryman  2008  

17
 Björklund & Paulsson 2003 
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antaganden. 
18

 Utifrån teorierna görs förutsägelser om empirin, som man sedan försöker att 

verifiera med hjälp av insamlad fakta. Alltså dras det slutsatser om separata företeelser utifrån 

den befintliga teorin. Då det sker en nivåvandring mellan induktion och deduktion talar man 

om abduktion. 
19

 Abduktion är det angreppssätt som ligger närmast hur jag har arbetat. Jag 

genomförde ett antal empiriska undersökningar i form av intervjuer för att få mer kunskap och 

kunna analysera teorierna. 

2.5 Källmaterial 

Intervjuerna med Mikael Grönvik från Grönlandsresor AB och Lillemor Främberg från 

Polarquest är gjorda via email. Detta enligt respondenternas önskemål, de skulle inte haft tid 

annars. 

Med kompendiet “Towards Quality Urban Tourism” från European Commission, Enterprise 

Directorate General, Tourism Unit (2000), som handlar om kvalitets management 

implementerades det som passade intervjusvaren. Fokus skiftades från urbana miljöer till rural 

såsom Antarktis. 

Grönlandsresor och Polarquests hemsidor har användts sparsamt för korta fakta om företagen. 

IAATO och Polarforskningsinstitutets hemsidor har använts för fakta om regler.  

2.6 Källkritik  

Källkritik som fenomen startade i slutet av 1800 talet. Det innebär att alla fakta granskas 

kritiskt och allt som är ohållbart rensas bort.
20

 Alla källor måste kollas upp, är den primär eller 

sekundär, vart kommer fakta och uppgifter ifrån?
21

 Ett färskhetskrav finns, ju nyare källa 

desto mer fakta och nyare rön.
22

 

En medvetenhet om att information på företags hemsidor kan vara vinklad till deras fördel har 

tagits med i beaktning. Officiella hemsidor har användts och kontrollerats flera gånger. Jag 

anser därför att informationen är pålitlig. 

2.7 Avgränsningar   

Uppsatsen är centrerad runt hur två svenska resebyråer arbetar med Antarktis. Jag har försökt 

att exemplifiera och förstå de som praktiskt arbetar med destinationen och hur de arbetar med 

de som besöker den. Ingen kontakt med resenärer har gjorts och hur de upplever 

resebyråernas arbetet har inte undersökts.  

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Bryman 2008,  Thurén 2007 

19
 Dubois & Gadde 2002 

20
 Thurén 2007 

21
 Ejvegård 2009 

22
 Ibid  
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3. TEORI 

3.1 Antarktis  

Antarktis upptäcktes 1820 av ryssen F.G von Bellinghausen och amerikanen Nathanael 

Palmer. Båda anser sig vara den som gjorde upptäckten. Ett fåtal expeditioner gjordes i mitten 

på 1800-talet men det dröjde nästan 50 år innan de tog fart igen. Antarktis ansågs vara en bra 

plats för att fånga val samt för forskning. På 1950-talet startade turismen till Antarktis med 

fartyg från Argentina och Chile, vilket är den geografiskt kortaste vägen.  

Ön är större än hela Europa totalt. Den täcks av det största istäcket som finns idag, som  är 

upp till 4 kilometer tjockt och 98% består av is.
23

 Här finns världens mest känsliga ekosystem 

i hela världen.
24

 Om någonting blir skadat tar det många år innan det återställs.
25

 Djurens 

häckningsperiod startar i oktober då Antarktis har vår.
26

 Antarktis är inget land och tillhör 

ingen, vilket innebär att de forskningsstationer som finns lyder under sina egna länders lagar 

och regler.
27

  

Det finns idag 82 stycken forskningsstationer på Antarktis, varav två är svenska, Svea and 

Wasa. De är bara öppna under sommarhalvåret, Svea används sporadiskt och har plats för 4 

personer. Vid Wasa kan 12-16 personer arbeta och där mäts aerosoler. Syftet är att öka 

förståelsen för aerosolprocesser i mellersta atmosfären samt att jämföra dem med de som 

finns vid Arktis.
28

  

Omkring 1000 personer arbetar på de stationer från andra länder som är året runt bemannade 

och cirka 4000 på de stationer som har öppet under sommarsäsongen.
29

 De forskare som 

arbetar på platsen har flera olika fordon för att förflytta sig när de behöver reparera, ta sig en 

bit ifrån sin station eller sätta upp någonting. Dessa varierar något beroende på hur isen beter 

sig och vilken tid på året det är. Mindre båtar kan användas i vissa områden. 

Rekommendationerna är strikta hur det är tillåtet att förflytta sig. Redan existerande spår eller 

stigar ska alltid användas. Särskilt känsliga bergsformationer ska undvikas till varje pris. 

Särskild träning på fyrhjulingarna krävs innan de får köras. Den innefattar hur man kör på snö 

och is, livräddning och utbildning i Antarktis väder och isförhållanden. Men även GPS och 

navigation ska behärskas.
30

 

                                                           
23

 http://www.trackers.se  

24
 American scientist magazine 2008 

25
 http://www.greenpeace.org 

26
 http://www.polarquest.se  

27
 http://www.polar.se 

28
 Ibid 

29
 http://www.universeum.se/antarktis/index2.htm 

30
 http://www.aad.gov.au/default.asp?casid=26606   
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Ett beslut om att Antarktis ska vara en fredad plats för forskning togs 1991 av International 

Association of Antarctica Tour Operations (IAATO).
31

  

3.2 Turismen på Antarktis 

Turismen startade under 1950- talet till Antarktis. Lars-Erik Lindblad utvecklade den typen av 

turismexpeditioner vi ser idag. Hans vision var att utbilda turister om miljö och ekosystem för 

att bevara destinationer i sitt ursprungliga skick så långt det är möjligt. Lindblad ansåg att 

människor vill bevara det de känner till. Denna idé används fortfarande av de resebyråer som 

anordnar expeditioner till destinationen Antarktis.
32

 Under 1980-talet började allt fler 

resebyråer anordna expeditioner till Antarktis och marknaden expanderade och under 1990-

talet började vissa landbaserade aktiviteter att erbjudas.
33

 För att bevara destinationen färdas 

turisterna med stora kryssningsfartyg till Antarktis och tas i land via små uppblåsbara 

gummibåtar eftersom inga hamnar finns. Maximalt 100 turister får gå i land samtidigt och de 

får stanna högst 3 timmar. Personal från fartygen bevakar dem hela tiden så att alla regler 

efterföljs. 1-3 landstigningar görs per dag. Eftersom inga hamnar finns så vore det omöjligt att 

lägga till med kryssningsfartygen.
34

 Inga hotell eller flygplatser finns, endast en liten 

landningsbana.
35

 Turist faciliteter som hotel, skidbacke och flygplats är ett önskemål från 

såväl turister som resebranschen.
36

  

Den totala summan turister på Antarktis säsongen 2007/2008 var runt 46,000 stycken. 

Majoriteten av dem reste från Syd amerika till den Antarktiska halvön.
37
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 http://www.iaato.org   

32
 Nordström  2002 

33
 Landau 2001 

34
 http://www.ats.aq 

35
 Världsdelar Antarktis 1998 

36
 Nordström 2002 

37
 Ibid.  
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Karta över Antarktis 

 

Karta hämtad från: http//www.polar.se 

3.3 Antarktis fördraget  

Antarktisfördraget  kom till 1959 av Australien, Belgien, Japan, Chile, Argentina, Frankrike, 

Nya Zeeland, Norge, Sydafrika, Sovjetunionen, Storbrittanien, Nordirland och USA´s 

regeringar.
38

 Fördraget är ett system av regler, rekommendationer och åtgärder för att bevara 

Antarktis. Det som kallas annex IV i miljö protokollet förbjuder allt oljeutsläpp, vätskeutsläpp 

och nedskräpning inom Antarktis fördragets område. Att hälla ut någon form av vätska är 

strängt förbjudet.
39

 2009 hade fördraget 47 medlemmar vilka delas in i konsultativa (de som 

bedriver forskning) och icke konsultativa. Sverige blev medlem 1984 och fick konsultativ 

status 1988 för Svea och Wasa.
40

 

Arean är mer än 20 miljoner kvadrat kilometer av antarktiska oceanen som sträcker sig från 

antarktiska kusten till 60 graders sydlig latitud.
41

  

För att resa till Antarktis behövs ett tillstånd, både för turister och forskare. Görs resan via en 

resebyrå är det dem som ansvarar för tillståndet. Det behandlas av Polarforskningsinstitutet, 

som är en statligt kontrollerad myndighet.
42

Som turist måste du ta del av en utbildning och bli 

informerad om reglerna som bland annat är: 

 

                                                           
38

 http://www.polar.se  

39
 Ibid. 

40
 http://www.polar.se  

41
 http://www.ats.aq  

42
 http://www.polar.se  



11 

 

 Ingen rökning är tillåten 

 Avstånd till djuren måste hållas 

 Ingen mat eller dryck får tas iland 

 Inget avfall får dumpas från skeppen 

 Ingen nedskräpning  

 Allt skräp måste tas med när turisterna lämnar Antarktis 

 Maximum på 100 turister på en och samma gång
 43

 

 

3.4 IAATO 

International Association of Antarctica Tour Operations (IAATO) är en organisation som 

bildades 1991 av sju resebyråer. De insåg att turismen kunde påverka den känsliga miljön. 

Deras syfte är att kontrollera expeditionsfartygen och turisterna genom att bestämma 

riktlinjer för att säkertställa lämpligt, säkert och miljövänligt resande. Denna typ av 

bevarande existerar inte på någon annan destination i världen. Fartyg, landbaserade 

operatörer, fartygs agenter, resebyråer, både med egna fartyg och de som hyr platser på 

andras, inkluderas. 

2009 hade de över 100 medlemmar från Australien, Argentina, Belgien, Sverige, Chile, 

Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Holland, Nya Zeeland, Storbrittanien och USA. 

Medlemar av IAATO måste följa visa riktlinjer implementerade av Antarktis turism 

industri.
44

 

 IAATO träffas varje år med minst 2/3 av medlemmarna. Då kommer medlemmarna 

överens om uppgifter och utmaningar. När beslut om förändringar tas startar en email kedja 

så att alla medlemmar i nätverket snabbt får information. IAATO´s arbete visar att 

ansvarstagande turism är möjlig på känsliga områden. Deras fokus på skyddande, 

management och utbildning  ger en större förståelse och beskydd för framtida 

generationer.
45

 

 

3.5 Polarquest 

Polarquest startades 1999 av Per-Magnus Sander och Katarina Salen, två expedition’s guider. 

Företaget har sitt säte i Göteborg. De har arrangerat expeditioner till Anatarktis sedan dess.
46

 

Idag ägs 90% av företaget Unlimited travel group.
47

 

                                                           
43

 Nordström  2002 

44
 http://www.iaato.org  

45
 http://www.iaato.org  

46
 Lillemor Främberg 
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Polarquest är medlemmar av följande organisationer:
 48

  

 Naturens bästa, svenska ekoturismföreningen 

 International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO) 

 Association of Expedition Cruise Operators (AECO)  

 The International Ecotourism Society (TIES). 

 

3.6 Grönlandsresor 

Grönlandsresor grundades år 2000 och är belägna i Järfälla. De är den största resebyrån med 

resor till Grönland i Sverige. De erbjuder resor till Antarktis, Färöarna, Island och Svalbard.  

Antarktis har ett relativt litet antal turister jämfört med Grönland vilket är deras primära 

destination.
49

 

När Grönlandsresors turister kommer till Argentina hyrs resterande resan samt fartygen in 

från Polarquest AB. Utbildade och erfarna guider ger föreläsningar om Antarktis, dess 

historia, isen och djurlivet.
50

 

 

3.7 IQM  

IQM betyder integrated quality management (Intregrerad kvalitéts management). Det ska 

påverka de turism aktiviteter som utförs på en destination samt de berörda, alltså turister, 

lokalbefolkning och miljön.
51

  

Fokus för traditionellt kvalitetes management har legat på den enskilde turistens upplevelse. 

För en destination däremot, som innehåller så många fler komponenter, behövs ett 

systemstiskt tillvägagångssätt som tar hänsyn till: 

- Besökare 

- De involverade (internt och externt) 

- Lokalbefolkningen  

Eftersom turism är en abstarkt, ömtålig och omväxlande produkt, behövs en ”kvalitetskedja” 

som utgörs av ett stort antal länkar: 

Hotell, resebyråer, researrangörer, transportbolag och andra serviceföretag. 

                                                                                                                                                                                     
47

http://www.euroinvestor.se/news/shownewsstory.aspx?storyid=10798569   

48
 www.polarquest.se 

49
 http://www.gronlandsresor.se 

50
 Mikael Gröndal  

51
 European Commission, Enterprise Directorate General, Tourism Unit  2000 
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Turisterna möter oftast också ett antal personer på destinationen som har betydelse för 

helhetsupplevelsen. Likaså infrastruktur, miljöproblem, lokal service etc påverkar synen av 

kvalité. 

Därför måste hela destinationen räknas in i kvalitets säkringen, från hur turisten ska lockas till 

till hur den samme ska komma tillbaka.  

- Ekonomisk utveckling 

- Miljön, kulturen och kulturarv 

- Markanden 

- De professionella aktörerna såväl som lokalbefolkning 

 

Kvalitets management är nära länkat med pågående utveckling och förbättring. Det 

implementeras med det arbetet som redan är gjort , använder verktyg och metoder för att 

utvecklas. 

För en destination kan IQM ses som en systematisk jakt på intern och extern kvalite, högre 

ekonomisk vinst på kort sikt och lokal utveckling på lång sikt. 

Intern kvalite är vad turisterna får ut genom kedjan av upplevelser, och beroende på deras 

förväntningar. 

Extern kvalité är utvecklingen av hållbar turism med rationella och förnybara resurser såsom 

vatten, energi, naturresurser etc för att förhindra överbelastning. Detta är långsiktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

4. EMPIRISK REDOVISNING  
 

4.1 Intervju Polarquest AB 
 

En intervju med Lillemor Främberg som arbetar på reseföretaget Polarquest gjordes för denna 

studie. Polarquest har arrangerat resor sedan 1999 och många på företaget har rest och arbetat 

i området sedan 1992.De är medlemmar av bland annat Svenska ekoturismföreningen samt 

IAATO och arbetar enligt de mål som finns uppsatta för ekoturism och hållbar utveckling. 

Alla resor ska vara ansvarsfulla och skydda miljön i den mån det går. Enligt Lillemor lämnar 

de inget annat än fotspår och tar inget med sig mer än minnen och fotografier. Alla duschar 

och toaletter är ombord på skeppen och inget skräp får lämnas kvar. 

En minimal påverkan på naturen eftersträvas alltid. Allting sker med försiktighet. Ett 

aktiv arbete för att skydda djur och natur bedrivs. Polarquest anser att deras resor är ett 

hållbart alternativ. De försöker minimera avtrycken på naturen och de fartyg som 

används är de bästa och mest miljövänliga enligt Lillemor. Detta eftersöks ständigt. M/S 

Quest är det senaste tillskottet och ett av världens mest miljövänliga fartyg i sitt slag.  

I dessa känsliga områden gäller det att inte kompromissa. Det är alltid små grupper om max 

12 personer per guide. Små grupper är en förutsättning för att få en stor naturupplevelse, att 

komma nära djur och fotografera. 

Fartygen håller hög klass och är relativt små för att ge en närmare upplevelse. Detta är 

både för resenärernas skull såväl som för miljöns. Genom att ta människor till dessa 

svåråtkomliga områden hoppas Polarquest på att skapa ambassadörer som kan sprida 

kunskap och sina upplevelser till andra. Nu visas de upp som de är.  

Den kunskapen som Polarquest har om polarområdena vill de föra vidare. Seminarier, 

föredrag och litteraturförmedling sker hela tiden till resenärerna. Såväl innan, under och 

efter resan.  

Utbildade och erfarna guider håller föreläsningar om Antarktis historia, is och djurliv. 

Beroende på vädret och förändrade isförhållanden kan turerna komma att ändras. 

Säkerheten, både för turister, personal och djur, har högsta prioritet. Detta informeras 

alltid resenärerna om innan resan. Att vara flexibel är en förutsättning för att få en lyckad 

expedition. Likväl som kunniga expeditionsledare. Alla har gedigen erfarenhet. 

Personalen kan svara på de flesta frågor om trakten. Bekvämt boende och högklassig mat 

är en självklarhet under resan. Programmet planeras i samförstånd med internationella 

forskare från IAATO. För att delta i en expedition behöver turisten ha bra kondition 

eftersom det är en krävande resa. Expeditionsledaren har rätt att neka turister från 

deltagande om han/hon anser att denne utgör en fara för sig själv eller andra.
52

  

Under expeditionen har turisterna ett telefon nummer de kan ringa dygnet runt. Om ett 

problem uppstår försöker både Polarquest och Grönlandsresor att lösa problemet direkt när 

det har uppkommit. Om turisten ändå inte blir nöjd försöker de göra en överenskommelse. 

Oftast handlar det om någon form av kompensation för det inträffade.
53

 

                                                           
52

 Främberg 

53
 Främberg, Grönvik 



15 

 

Feedback till ansvarig part ges alltid. Om någon, till exempel klagar på en enformig frukost 

får de matansvariga höra detta direkt. Detta är standard förfarandet oavsett vad problemet 

gäller. 

På Polarquest märker de ett ökat intresse för resor till Antarktis. Säsongen 2007/2008 hade 

de 4 avgångar att välja på istället för 3 som tidigare år. Om intresset fortsätter att öka 

kommer antalet platser att utökas på avgångarna. Även avgångarna kommer att utökas till 

fler per säsong.   

Genom att lyssna till resenärernas klagomål och önskemål har flera nya resmål växt fram 

och förändringar har gjorts. 

I framtiden hoppas de på en kontrollerad form av turism med miljömässigt bra fartyg och 

fortsatt relativt små grupper. Att mänsklig aktivitet begränsas är avgörande för att 

Polarområdena ska bevaras. Men för detta finns inget regelverk. AECO, Association of 

Arctic Expedition Cruise Operators, har påbörjat ett arbete för fartyg tillsammans med 

WWF. Polarquest vill bevara det som de är för kommande generationer. Mötet med 

naturen står alltid i centrum på dessa resor.
54

 

Polarquest innehar tillstånd från Kammarkollegiet.
55

 

 

 

 

4.2 Grönlandsresor AB 

En intervju med Mikael Grönvik på resebyrån Grönlandsresor AB gjordes.     

Från Argentina hyr Grönlandsresor sina expeditioner av Polarquest AB.  

Innan avgång försöker grönlandsresor att ge turisterna så pass mycket information som 

möjligt. Detta för att göra expeditionen så bra som det bara går. Antarktis är en speciell 

destination på grund av sina förhållanden. Turister måste vara förberedda på att programmet 

och rutten kan komma att ändras me kort varsel på grund av vädret etc. 

 

Efter expeditionen får några av turisterna svara på ett fråge formulär via epost eller telefon. 

Mikael anser att detta är ett bra sätt att mäta kvalité. Enligt honom är turisterna deras bästa 

ögon och öron de kan ha. Deras upplevelser är det bästa måttet på service och kvalité. 

 

Grönlandsresor försöker att arbeta med rätt sorts marknadsföring. Att synas i de rätta 

sammanhangen ökar företagets image och varumärke. Ett gott rykte via mouth to mouth är 

enligt Mikael en av de viktigaste formerna av marknadsföring. Genom att försöka lösa 

problemen direkt på plats och annars kompensera eventuellt missnöjda turister ger ett bra 

rykte.
56

 

Grönlandsresor innehar tillstånd från Kammarkollegiet.
57
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER  

 
 

Antarktis som destination har inga konkurrenter. Det är en unik destination som inte kan 

kopieras någon annanstans. Men kvalitén måste upprätthållas så att unikheten kvarstår. 

Destinationen har ett mycket speciellt klimat och kräver speciella riktlinjer för resande, vilket 

inte är lämpat för alla. För destinationen är detta enbart positivt. 

Det finns inte många researrangörer i Sverige som anordnar resor till Antarktis. De stora 

byråerna, Vingresor och Fritidsresor, erbjuder inga resor alls till kontinenten. Detta gör att 

konkurrensen inte är särskilt stor. Från Sverige erbjuder Grönlandsresor samt Polarquest resor 

dit. Det blir en allt mer populär destination trots att det fortfarande är relativt dyrt att resa dit 

och en ökning förutspås av bolagen själva.  

 

För att få vara medlem i svenska ekoturism föreningen måste dina resor vara ansvarsfulla mot 

miljön, destinationen och vara hållbara för att skydda så mycket som möjligt. 

Att resa till Antarktis innebär inte bara att hoppa på ett plan med en resväska och ditt pass, 

resan startar långt innan med mängder av information om hur du ska agera och tänka innan du 

kommer fram. Väl på plats måste detta uppfyllas. Destinationen kräver att kvalité genomsyrar 

hela resan annars kommer den inte att kunna överleva i det långa loppet. Att använda sig av 

Antarktisfördraget, IAATO och nedåt i kedjan till resebyråerna och turisterna är ett sätt att 

upprätthålla kvalité hela vägen. Det visar att det är möjligt att bedriva ansvarsfull turism på 

känsliga ställen. Ett besök på Antarktis är att se vad som pågår med den globala 

uppvärmningen. Tiden och hur vi agerar kommer visa oss hur framtiden kommer att se ut. 
 

IAATO har  ett systematiskt tillvägagångssätt och är en del av den kvalitetskedja eftersom de 

har samlat alla rese arrangörer som arbetar med Antarktis som destination. Riktlinjerna 

innefattar turisterna på plats och företag såsom Grönlandsresor och Polarquest. Reseföretagen 

har en skyldighet att informera turisterna innan avresan. Turisterna vet då vad som gäller när 

de ankommer till destinationen. Klyftan mellan de olika kvalitetsnivåerna minskar då 

eftersom turisterna vet vad som förväntas. IAATO arbetar med både intern och extern kvalite, 

för de är intresserade av både vad turisterna gör på destinationen samt hur det påverkar dess 

miljö. 

 

Att mäta service kvalité är ett problem då det är konsumenten som bestämmer om de har fått 

det eller inte eftersom det ligger mycket i hur de uppfattar saker. För att bli  framgångsrik som 

resebyrå eller destination måste förväntningarna mötas. Kvalitets konceptet inkluderar 

turisternas förväntningar och hur de interagerar med de service alternativ de erbjuds.  

Om turisterna inte känner sig nöjda och tillfreds kommer de inte tillbaka till varken företaget 

och kanske inte heller destinationen. 

 

Det är enklare att tillmötesgå lågt ställda förväntningar för den som tillhandahåller servicen, 

än höga. Detta kan med ganska enkla medel ordnas. Som i Polarquest och Grönlandsresors 

fall är de tydliga i sin information. Deras resenärer vet att turen kan komma att ändras 

beroende på de väder och is förhållandena som råder just då. 

Antarktis är ett bra exempel på hur en kedja av kvalité där IQM är applicerbart. Alla delar av 

kedjan informererar om de speciella aspekterna av destinationen. Upprättandet av 
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Antarktisfördraget och IAATO var ett sätt att bibehålla en kontroll av kvalitén på för de som 

kommer i kontakt med platsen. 

En faktor som spelar in när man mäter kvalité inom service är att den produceras och 

konsumeras på samma gång. De tillverkas inte på ett band i någon fabrik. Servicen beror 

också på hur konsumenten deltar i service produktionen. Detta är ett samspel som måste 

fungera från båda hållen. Polarquests medlemskap i den svenska eko turism föreningen och 

IAATO kan ses som ett led i deras arbete med kvalite likväl som en metod för att upprätthålla 

densamma. Trots allt har dessa organisationer en viss standard att leva upp till, och det ger en 

aspekt av att de är seriösa. Konsumenten kan lita på att de är äkta och att de får vad de betalar 

för. 

 

 

Polarquest och Grönlandsresor uppmuntrar direkt feedback från sina kunder. Det ger dem en 

praktisk möjlighet att rätta till problemen direkt. Företagens policy är att lösa problemen på 

plats när de händer genom att underrätta den ansvariga avdelningen.  

Genom att arbeta på detta sätt kan problem både rättas till och förhindras i framtiden.
 

Kompensation är ett annat sätt att lösa problemet. Genom att arbeta på detta sätt med 

eventuella problem, upprätthålls kvalitén på deras resor.  

 

Kan kvalitéts processen täcka alla resenärer? Vad händer med de som inte vill fylla i 

uppföljnings formuläret som ex Grönlandsresor skickar ut efter resan? 

 

Både Polarquest och Grönlandsresor har tydliga riktlinjer hur de vill uppfattas i sin 

marknadsföring. Resenärerna har en tydlig bild av företagens image och de blir oftast nöjda 

eftersom företagen tar klagomålen seriöst. Resenärerna sprider då ryktet att alla eventuella 

problem löste sig på plats, vilket kan betyda massor för potentiella kunder. Detta arbetssätt 

kan minimera risken att samma problem uppstår fler gånger. Utvärderingarna som skickas ut 

efter resan är ett verktyg för att mäta kvalitén. Grönlandsrsor anser att bra kvalité är att 

kunderna får vad de har förväntat sig. 

 

 

Både Polarquest och Grönlandsresor arbetar enligt standarden från IAATO med ekoturism 

och hållbar utveckling. Varje expedition ska vara ansvarstagande och påverka miljön så lite 

som möjligt. Enligt Lillemor tar turisterna bara med sig minnen från platsen och lämnar bara 

fotspår. Men detta är inte sant. 

Attityden måste förändras och vi måste inse att den rena luften, isen och havet är användbart 

för både forskning och turism. Att tro att inte mänsklig aktivitet påverkar en så känslig miljö, 

dess ekosystem och dess djurliv är rent av naivt. Bara för att du är medlem av en 

ekoturismförening eller IAATO betyder inte att du inte påverkar destinationen. Tiden iland är 

idag runt 3 timmar per grupp, men när faciliteter har byggts, såsom hotell, restauranger, 

attraktioner etc och en infrastruktur är utvecklad finns stora pengar att tjäna. Hur länge kan 

resebranschen motstå att exploatera destinationen då?  
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5.1 Förslag till fortsatt forskning  

Det är på Antarktis klimatförändringarna visar sig framför våra ögon. Men är resande dit bra 

trots restrikationerna som finns  enligt Antarktis fördraget? Är det verkligen miljövänligt? 

Finns det sätt att kringgå existerande regler och rekommendationer? Kan myndigheterna 

verkligen kolla allt. Vad händer om en båt dumpar avfall och det inte upptäcks direkt? Vilka 

effekter har det på miljön? Och vem tar då ansvaret? 
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6. SAMMANFATTNING  
 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur man kan garantera kvalité på en sådan känslig och 

isolerad plats som Antarktis är. Genom att intervjua två svenska resebyråer har jag undersökt 

hur de hanterar service och de regler som gäller.  

Genom att ge sina resenärer så mycket information som möjligt innan avresa minimerar de 

risken för missförstånd och missnöje. Eftersom det är en speciell destination så kan mycket 

hända på grund av rådande snö och isförhållanden.  

Att resenärerna redan vet om detta innebär en större chans att de blir nöjda även om 

förändringar inträffar eftersom det är enklare att tillmötesgå lågt ställda förväntningar. 

  

Service produceras och konsumeras på en och samma gång. Om konsumenten blir nöjd beror 

till stor del på hur denne deltar i processen. Både Polarquest och Grönlandsresor uppmuntrar 

till direkt feedback. Problem kan då rättas till på en gång av berörd personal och kvalitén kan 

säkerställas.  

 

Antarktis som destination är ett bra exempel på hur en kedja av kvalité fungerar. Det jag har 

funnit genom studien är att  IQM är applicerbart där. Alla delar av kedjan informererar om de 

speciella aspekterna av destinationen. Från toppen, som i detta fallet upprättandet av IAATO 

och Antarktisfördraget ner till resebyråerna och den enskilde turisten.  
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