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Förord 

 
Denna kandidatuppsats är författad av Elin Bryntesson och Josefine Strömberg under 

vårterminen 2014, båda turismstudenter vid Karlstads universitet. Vi anser att det har varit 

en lärorik process som varit väldigt intressant att följa. Vi har båda ett stort intresse för 

hållbar turismutveckling och har genom vår utbildning tillhandahållit kunskap inom detta 

ämne. 

 

Uppsatsen har arbetats fram av oss båda med likartade bidrag. Vår tidiga förhoppning var att 

samverka tillsammans och undgå individuell uppdelning, vilket vi vidare anser har fungerat 

bra. Samtliga avsnitt i denna uppsats har utformats med hjälp av varandra där vi genom 

diskussion velat skapa en ömsesidig skildring. Vi är dock två olika studenter som behärskar 

olika skrivprocesser: trots det ser vi inte att detta har skadat vår undersökning utan snarare 

haft en kompletterande inverkan. 

 

För att ha haft möjlighet till att genomföra denna uppsats har vi varit beroende av 

betydelsefulla personer. Vi vill därmed uttrycka ett stort tack till de berörda parterna; 

 

 

Vi vill rikta ett tack till både Ving och Fritidsresor som tog sig tid att besvara våra frågor 

beträffande deras kommunikation om hållbar turism. 

 

Vi vill även tacka Lars Aronsson, som under arbetets gång stöttat och gett oss betydelsefull 

handledning. 

 

Sist, men inte minst, till våra familjer som avsatt sig tid till korrekturläsning. 
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Disposition 
 

Första kapitelet presenterar en inledning och bakgrund som introducerar det ämne som 

studien har som syfte att undersöka; Hållbar turism. Redogörelse av ämnesvalet läggs fram 

och därefter presenteras en problemformulering följt av tre frågeställningar. Uppsatsens syfte 

är av en begränsad karaktär och därav presenteras även en avgränsning. 

 

Kapitel två redogör för uppsatsens metodologiska perspektiv samt tillvägagångssätt av 

metodvalen; kvalitativ textanalys samt mailintervjuer. I kapitlets avslutande del har en 

metodkritik gjorts, där både för- och nackdelar ställs mot varandra för att åskådliggöra 

undersökningens trovärdighet och kvalité.  

 

I det tredje kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska förankring som ska ställas mot den 

empiriska insamlingen i analysavsnittet. Teorikapitlet lägger tyngden på hållbar turism, 

mediekanaler samt socialt meningskapande genom kommunikation. Vetenskapliga källor 

inom både turism och medial kommunikation utgör därmed den huvudsakliga begränsningen. 

Tidigare forskningsbidrag med fokus på hållbar turism läggs även fram. 

 

Kapitel fyra presenterar uppsatsens empiriska insamling uppdelade utifrån två studieobjekt; 

researrangörerna Ving samt Fritidsresor. Vardera arrangör har studerats utifrån en textuell 

diskursanalys av företagets kommunikativa textinnehåll, tolkning och användning av hållbar 

turism som begreppsdefiniton. Vidare presenteras en kompletterade intervju med respektive 

reseföretag gällande deras syn på hållbarhetsfrågan.  

 

I kapitel fem presenteras analysen. Analysen återkopplar den teoretiska förankringen med den 

diskursanalys som förts samt mailintervjuernas empiriska resultat. Kapitlet har som uppgift att 

utgå från uppsatsens syfte och frågeställningar, vars indikation grundar i researrangörernas 

egna föreställningar om hållbarhetsbegreppet som vidare analyseras mot vetenskaplig 

forskning. 

 

Kapitel sex redogör för uppsatsens slutliga kontenta. Här dras slutsatser utifrån tidigare 

kapitelbidrag. Likväl som kapitel fem, utgår även detta kapitel från uppsatsens 

frågeställningar gällande researrangörernas föreställningar om hållbarhetsbegreppet och dess 

ståndpunkt mot teoretisk presentation. Slutsatsen presenterar härmed hållbarhetsfrågans 

praktiska användande mot teoretisk förankring.  

 

Vidare avslutas uppsatsen med en diskussion i kapitel sju. Den avslutande diskussionen lyfter 

fram våra egna reflektioner av den framlagda slutsatsen som vidare vill påvisa hur denna 

uppsats ger intressanta infallssvinklar till framtida studier. 
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1. Inledning 

 

Tänk dig själv in i uppgiften att lösa ett komplext problem. Det kan vara ett så kallat 

samhällsproblem, där möjligheterna men även begränsningarna till lösning är många. 

Hållbar turism kan ses som ett sådant problem, vilket har skapat intresse från olika håll 

inom turismindustrin. Samtidigt som medvetenheten ökar om att hållbar turism krävs för 

ett framtida bevarande, måste den även kunna utvecklas för ett gynnande av människors, 

naturens och kommande generationers framtid. Turismens positiva effekter måste därav tas 

tillvara, för att samtidigt minimera dess negativa påverkan. 

 

Hur olika aktörer går tillväga för en lösning, påverkas av hur de uppfattar problemet i sig. 

Vi människor delar inte samma uppfattningar, känslor eller uttrycksätt. Vårt sätt att agera 

kommer därför att se olika ut, även vid denna problemlösning.  

 

Flera parter ska inträda i turismindustrins problematik, där alla ska agera och arbeta mot 

samma mål. Hållbarhetsmålets komplexa karaktär har dock genererat svåröverskådliga 

resultat då det ständigt förekommer olika tolkningar om hur detta komplexa fenomen ska 

förstås och hanteras. Hur hållbar turism ska kunna uppnås blir därmed ett fortsatt 

frågetecken. Vad är innebär egentligen hållbar turism? Vad anser turismaktörerna och hur 

väljer de att arbeta mot hållbara turismkoncept?  

 

1.2 Bakgrund 

  

Som två kandidatstudenter inom turismvetenskap vid Karlstads universitet, har vi länge 

haft intresse för hur fenomenet turism står i relation till samhällets hållbara 

utvecklingsfrågor. Vi anser att ämnet är av stor vikt i dagens dynamiska samhälle där 

turism ständigt blir en komponent i fler vardagsliv. Mobilitet inom turism har även ökat 

vid sidan av västvärldens tidigare dominans inom industrin. Fler länder etablerar både nya 

destinationer samt exporterar turismintäkter (Hall, 2008). Med denna utveckling skapas 

möjligheter, men fenomenets negativa effekter på natur och samhälle blir allt tydligare. 

Vårt intresse och tidigare studier har skapat en relation till hållbarhetsfrågan där ständiga 

reflektioner om begreppets komplexa tolkning och praktiska användande på marknaden 

blir centralt. En tidigare litteraturgenomgång har även den visat på begreppets komplexa 

karaktär där både forskare samt företag definierar, tolkar och presenterar sina 

föreställningar om hållbarhetens väsentlighet. Anmärkningsvärt är dock turismsektorns 

tendens att skapa en kraftig tyngd på de miljömässiga aspekterna, där ekoturism ligger i 

framkant. Ekoturism definieras ofta som ett ansvarsfullt resande som ska bidra till att 

skydda naturmiljöer samt skapa lokalt välbefinnande. Många etablerade företag söker 

märkningen “Naturens Bästa” som ska visa att de inte skadar svensk natur på deras 

arrangerade aktiviteter (Ekoturism, 2014).   

 

Vi menar dock att hållbarheten inom turism kräver ett helhetskoncept, där såväl 

ekologiska, ekonomiska som sociala dimensioner får lika stor fokusering. Därmed anser vi 

att tolkning och användandet inom både turismens forskning och marknad är väsentlig.  
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1.3 Problemformulering 

 

Turism som samhällsfenomen har utifrån både vetenskapligt och marknadsmässigt intresse 

ett allt större fokus på hållbarhetsfrågan. Inom turism har hållbar utveckling skapat ett 

förhållningssätt, då forskare som Hall (2008) presenterar krav på framtida turismplanering 

med fokus på det forskningsbaserade begreppets tre dimensioner; den ekologiska, 

ekonomiska och socio-kulturella hållbarheten. Hållbarhetsfrågan har därför blivit väsentlig 

i det tidiga planeringsstadiet för att samtidigt kunna attrahera den mobila turisten. 

Brundtlandrapporten är en erkänd grund till hur delar av turismnäringen förhåller sig för att 

minska de destruktiva och förhöja de mer gynnsamma aspekterna av turismens effekter.  

 
”En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

(WCED, 1988; s.57). 

 

Turismen ses inte längre som en tillfällig semester, utan ett bestående samhällsfenomen 

som kräver denna typ av fokus för att minimera dess negativa konsekvenser (Ateljevic et 

al, 2007). Samhällets fokusering för en strävan efter det hållbara är dock av en väldig 

komplex art, vilket många forskare således konkretiserar i sina forskningsbidrag (ex Hall, 

2008; Jamala & Camargo, 2013). Främst är den teoretiska begreppsapparaten gällande 

hållbarhet mångsidig, vilket skapar ett tudelat resultat om hur turism som fenomen bör 

förhålla sig mot en hållbar efterfrågan. Det förekommer olika perspektiv och 

föreställningar av krav på definition, användning samt tolkning av detta helhetsbegrepp. 

Vad som framkommit utifrån teoretiska definitioner om hållbar utveckling används nu 

praktiskt inom näringen, det vill säga, genom turismaktörers dagliga agerande mot ett 

hållbart perspektiv. Därmed skapas ett praktiskt fundament genom hur verksamma aktörer 

arbetar med turismens hållbara faktorer som många vill sträva efter, för som ovannämnd 

definition säger; inte skada nutida eller framtida samhället genom sina turistiska 

handlingar. Intressant blir därför att undersöka hållbarhetens teoretiska grunder i 

jämförelse mot turismmarknadens praktik.  

 

På turismmarknaden har allt fler destinationer och turistföretag viljan att förmedla sitt 

hållbara koncept. Här har dessutom hemsidor utvecklats till en av de viktigaste 

kommunikationskanalerna. Ett fokus på denna mediekanal för konsumentkontakt visar på 

en önskan att attrahera sina kundsegment utifrån deras internetbaserade information 

(Kovács, 2011). Intresse ligger dock i en avgränsning till en nationell nivå, där svenska 

researrangörer kommunicerar sina hållbarhetskoncept genom deras hemsidor. På den 

svenska marknaden verkar stora arrangörer med löften om ett bidragande till en bättre 

miljö på deras resmål, exempelvis Ving Sverige (www.ving.se/miljo). Forskare menar att 

media konstruerar en bild av verkligheten och att därmed de publicerade texterna sedan 

präglar individens bild av samhället. I detta sammanhang kan däremot en annan relevant 

aspekt framkomma, gällande publicerade texters förmåga att påverkas av avsändarens 

uppfattningar om dagens samhälle (Bruhn, 2009). Samtidigt som hållbarhetsfrågan ligger i 

fokus, kan framställningen i text reflektera användarens idéer och tankar om ämnet. 

Researrangörernas hemsidor visar därmed deras värderingar och normer gällande 

hållbarhetesfenomenets verklighet. Med denna påverkan borde därför ett intresse läggas på 

hur svenska turismaktörer uppfattar hållbar turism, samt huruvida dessa researrangörer 

anses kunna använda begreppet i sin marknadskommunikation till presumtiva kunder.  
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1.4 Syfte 

 

I studien undersöks några svenska researrangörers officiella besökshemsidor för att visa 

hur deras tolkning samt föreställningar om hållbar turism framställs och marknadsförs. 

Vidare är syftet att jämföra dessa turismaktörers uppfattningar av hållbarhet mot studiens 

teoretiska begreppsapparat. 

 

1.5 Frågeställningar 

 

1. Vad ingår i researrangörernas föreställningar av hållbarhetsbegreppet på deras officiella 

besökshemsidor? 

 

2. Hur står researrangörernas värderingar och uppfattningar om turismens hållbarhet i 

jämförelse med det forskningsbaserade begreppet? 

 

3. Tillämpas hållbarhetsfrågan på besökshemsidorna för att attrahera presumtiva turister, i 

så fall hur? 

 

1.6 Avgränsning 

 

För att skapa en kvalitativ studie samt uppnå syftet med vår undersökning har vi valt att 

fokusera på två aktiva researrangörer på den svenska resemarknaden. Dessa är 

charterarrangörerna Ving samt Fritidsresor. Ving Sverige ingår i Thomas Cook-gruppen 

som säljer både charterresor, flygstolar samt hotell på deras resebyråer samt hemsida 

(www.ving.se). Fritidsresor tillhör Fritidsresegruppen som ägs av resekoncern TUI Travel 

PLC vars marknad ligger inom charterresor, flygstolar, kryssningar samt temaresor. 

Fritidsresor säljer likväl sina resor på resebyråer samt på deras hemsida 

(www.fritidsresor.se). 

 

Denna avgränsning skapar möjlighet för en djupare kvalitativ analys med fokus på två 

researrangörers kommunikation på sina officiella besökshemsidor, samt kompletterade 

intervjuer med informanter från respektive företag. Undersökningen har gjort ytterligare en 

avgränsning inom hemsidan, då textanalysen består av innehåll gällande hållbarhetsfrågor 

från företagets informationsdelar.  
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2. Metodologi och Metod  
 

Följande avsnitt presenterar studiens metodologiska avgränsning samt metodval som speglar 

undersökningens tillvägagångssätt. En metodkritik presenteras även, där för- och nackdelar 

med metodvalet ställs mot varandra.  

 

2.1 Metodologi  

 

För att analysera och belysa forskningsproblemet i studien har en hermeneutisk ansats med 

influenser från socialkonstruktivismen används. Inom hermeneutiken styrs tolkning av vår 

förförståelse, därför blir tolkning av mening central. Meningstolkningen sker i kontext med 

våra tidigare förkunskaper samt erfarenheter (Helland & Larsen, 2004). Detta hör samman 

med vårt socialkonstruktivistiska synsätt, som ingår i ett samhällsvetenskapligt paradigm 

där verkligheten anses vara socialt konstruerad. Det finns därmed ingen objektiv sådan, 

utan vi har sökt efter turismarrangörernas upplevda kunskap samt deras tolkning av 

verkligheten (Kvale & Brinkman, 2009). Syftet med studien är att belysa denna typ av 

mänskliga tolkning, både gällande hållbarhetsfrågan samt värderingar som ligger till grund 

för användandet av den i kommunikation till kunder. Den sociala konstruktionen av 

verkligheten sker genom interaktion och mänskligt handlande. I vår studie blev 

specifikt det sociala språket, genom text, väsentlig för att förstå dessa sociala 

konstruktioner (Ateljevik et al, 2007). Texten formar en social och subjektiv verklighet 

som vi var intresserade av att undersöka. Denna metodologiska grund har format vårt 

teoretiska avsnitt där sociala mönster och textens meningsskapande blir väsentligt. 

Ansatsen formar vidare vår metod när den kvalitativa tolkningsläran sätter både vår egen 

och studieobjektets tolkning i fokus.  

 

2.3 Metodiska val och tillvägagångssätt  

 

Den tilltänkta studien kommer att ha en metodologisk hermeneutisk grund; studiens 

tillvägagångssätt kommer därmed att genomsyras av tolkningsläran och ha relevans till en 

kvalitativ ansats. Vi sökte förståelse för hur hållbarhetsbegreppet tolkas, tillämpas samt 

presenteras genom researrangörer (Ateljevic et al, 2007). Vår fokus låg på en fördjuping av 

studieobjektens värderingar samt kommunikativa framställning och därför valdes ett 

genomförande av en textanalys samt en mailintervju som baseras på studiens 

frågeställningar. 

 

2.3.1 Induktiv ansats 

 

Vi har utifrån tidigare teorier om hållbarhet skapat en nyfikenhet och haft frågeställningar 

kopplat till hur hållbar turism som definition presenteras och aktivt används av 

turismaktörer idag. Dessa frågeställningar ligger till grund för vår insamling av teori samt 

empiri, men aldrig haft syftet till att vara låsta frågor. Likväl har studien arbetas fram utan 

förbestämda riktlinjer, vilket skapat möjlighet till att korrigera vår tilltänkta framställning 

under undersökningens gång. Studiens empiriska data har tolkats och studerats utifrån det 

teoretiska fundamentet, vilket betraktas i enlighet med induktivt tillvägagångssätt (Larsen, 

2007). Patel och Davidsson (2003) menar att det induktiva vill relatera teori och empiri och 

utgå från att observera hur verkligheten ser ut. Genom detta arbetssätt är det menat att, 

utifrån verkligheten, skapa en förstående karaktär och därefter presentera en egen bild. 

Studien belyser likväl en induktiv ansats, då vår slutsats inbegriper en icke prövbar hypotes 

av våra konklusioner. Studien vill snarare framföra ett helhetsperspektiv på hur hållbarhet 

som definition presenteras. Den induktiva ansatsen passar även väl ihop med kvalitativ 
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forskning, vilket syftar till att vi använt ett tillvägagångssätt som gynnar vårt kvalitativa val 

(Patel & Davidsson, 2003).  

 

2.3.2 Kvalitativ intervju  

 

Vi använde oss av mailkontakt för att få svar från våra informanter, vilket gjorde intervjun 

datorstödd (Kvale & Brinkman, 2009). På grund av det geografiska avståndet sökte vi 

kontakter från respektive researrangör genom telefon, där vi vid samtliga tillfällen 

kopplades vidare till företagens respektive informanter inom ämnet “Hållbar 

kommunikation”. Alla researrangörer vi sökte erhöll samma karaktäristik; De är välkända 

charterarrangörer verkande i Sverige samt producenter av en besökshemsida, innehållande 

kommunikativ information om turismens hållbarhet. Urvalet var vidare ett genomtänkt 

sådant då vi valde att kontakta informanter från fyra researrangörer, med en väl medveten 

risk om bortfall. Informanternas funktion i företaget formade urvalet då dessa hade 

kunskap som önskades om kommunikation samt hållbarhetsfrågan i verksamheten. De 

besitter en viss position i företaget som vi strategiskt och medvetet förbestämt att vilja 

tillfråga. Vings representant är informationsansvarig i företaget medan Fritidsresors 

representant är manager för hållbar utveckling. De datorstödda intervjuerna i studien 

baserades på ett antal kvalitativa frågor med grund till frågeställningarna två samt tre (se 

bilaga 1). Intervjuns tematisering (Ekström & Larsson, 2000) baserades därmed på 

studiens syfte att visa researrangörernas föreställningar om hållbarhet samt deras 

kommunikativa markandsföring. I mailen förtydligades vikten av frågorna som 

temadiskussioner där informantens egna tankar om de presenterade ämnena uppmuntrades. 

Frågorna skickades till informanten med både information om studiens syfte samt vår 

tidsplan. Informanten svarade sedan tillbaka via mail, med eget ansvar av tidsåtgången. Vi 

hade därefter möjlighet att skicka följdfrågor baserade på informanternas svar.  

 

2.3.3 Kvalitativ textanalys 

 

Till den kvalitativa textanalysen har vi valt att fokusera på textens diskurser. Dessa är; 

“praktiker som systematiskt formar de objekt om vilka de uttalar sig” (Neumann, 2003: s 

17). Definitioner skiljer sig dock i tid och rum, men en diskurs ses i detta fall som en 

process som speglar en formulering av kunskap samt är en uppsättning av föreställningar 

av omvärlden. Användandet av diskursanalys gör att vi kan analysera en social verklighet 

då vi studerat meningen i språket. Inom en diskursanalys läggs fokus på språk som ett 

socialt system som skapar människans verklighet. Vi delade upp analysarbetet i tre 

väsentliga steg; Det första steget var att redogöra för textens huvudsakliga innehåll, 

kontext samt avgränsa till den diskurs vi var intresserade av. Motivet till denna 

avgränsning låg i intresset för researrangörernas diskurs angående företagets 

hållbarhetsperspektiv. Därmed hur deras språk skapar en verklighet om dess 

hållbarhetsföreställningar. Diskursens innehåll avgränsades därefter till två hemsidor, 

företaget Ving samt Fritidsresor.  

 

På Vings officiella besökshemsida begränsades analysen till tre internetflikar, “Socialt 

ansvar”, “Kvalitéarbete” samt “Miljöarbete”. Fliken angående kvalitetsarbete är i rubrik 

inte direkt kopplad till hållbarhetsdefinitionen men innehåller den ekonomiska 

dimensionen av turism. På Fritidsresors besökshemsida begränsades analysen till länken 

“Hållbara resor”. Vi baserade båda analyserna enbart till det specifika ämnet, då vi 

exempelvis inte var intresserade av att jämföra hållbarhetsperspektivet med andra diskurser 

inom företagen. Det var även viktigt med en tidsavgränsning, och beslutet om en nutida 

analys av deras besökshemsidor var därför självklart för våra frågeställningar. Detta just 

för intresse av deras aktuella kommunikativa information utåt.  
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Andra steget i diskursanalysen var att göra en makroanalys som baseras på vad som finns i 

texten och hur texten hanteras genom textens schematiska struktur. Genom en schematisk 

analys visas hur kommunikationen om hållbar turism faktiskt sker genom texten. 

Schematiseringsundersökningen är en analys av informationsstrategi och därmed hur 

texten organiseras. Textens struktur genom flikar, rubriker, ingress och brödtext 

analyserades, för att se vart och hur textinformationen återfanns. Därefter undersöktes 

textens schematiska innehållande aktörer. Med aktörer menas till exempel de personer och 

organisationer som agerar och presenteras i texten. Inom den schematiska strukturen ingår 

till sist kommunicerade bakgrundsförklaringar till textens information och fakta 

(Neumann, 2003). Denna makroanalys var väsentlig till främst frågeställning tre, då med 

fokus på hur texten hanteras för att eventuellt locka kunder. Vidare skedde en analys av 

textens tematik. Genom att identifiera så kallade representationer, även benämnda som 

modeller bärande på social producerad fakta, kunde vi göra en inventarielista. Denna lista 

kunde sedan visa olika varianter av meningsmönster samt huvudteman i texten. Vi gjorde 

därav en kategorisering av textens innehåll (ibid.) för att främst återspegla frågeställning 

ett. 

 

I sista steget gjordes en mikroanalys av texten. Vi undersökte textens innehållande diskurs 

genom dess språkuppbyggnad. Vi tolkade textens textuella luckor samt implikationer. 

Textuella luckor är det avsändaren har valt att inte presentera i sin kommunikation, vilket 

kräver en viss förkunskap för mottagaren. Implikationer är istället överflödig samt icke 

relevant information i texten. Vidare tolkade vi avsändarens lexikala stil. Med lexikala stil 

menas en identifiering av de ordval som sker för att förmedla textens budskap om 

hållbarhet. Till sist innehöll vår mikroanalys en koherens-tolkning genom texten. Kohens 

är hur textens olika delar skapar en sammanhängande mening och hur dessa hänger ihop 

logiskt. Därmed återfanns textens kohens inte i själva texten, utan uppstod vid vår egen 

tolkning (Neumann, 2003) och var främst väsentlig för frågeställning ett samt två. 

 

2.4 Metodkritik  

 

Kvalitativ metodansats har tillämpats för att genom analys och redovisning i ord skapa 

förståelse för tolkning och användandet av hållbarhetsbegreppet inom turism. Kvalitativ 

metod ger därmed inte studien mätbar data från ett stort urval med resultat i mönster, utan 

tvärtom söker vi istället data från två researrangörers texter för att nå information på djupet 

(Eggeby & Söderberg, 1999). Vårt mål var inte att generalisera, utan skapa förståelse för 

hur detta komplexa hållbarhetsbegrepp kan tolkas och kommuniceras genom studiens 

medverkande. En kvalitativ metod gav möjlighet för studiens flexibilitet och 

oförutsägbarhet (Ateljevic et al, 2007). Precis som begreppet turism, är likväl tolkningen 

av hållbarhetens innehåll individualiserad. Vi kunde genom en kvalitativ metod vara 

beredda på dessa individuella tolkningar för en viss subjektiv verklighet (Kvale & 

Brinkman, 2009). Denna metod gav möjlighet att besvara syftet med studien genom främst 

textens mening, representationer samt vilka värderingar och normer texten potentiellt 

förmedlar på djupen för att nå en mer individualiserad kunskap. Frågeställning ett samt två 

krävde en jämförelse med både tidigare teori samt researrangörernas egna uppfattningar, 

medan frågeställning tre (se avs. 1.5) visade aktivitet kopplat till begreppet. Inom kvalitativ 

forskning, exempelvis textanalys, finns det ett stort fokus även på empirins icke-innehåll. 

Detta ställs ofta i relation till det som redan finns (Berelson, 1971) vilket gjorde möjlighet 

att besvara frågeställning två. Vi ansåg dessutom att ett lämpligt tillvägagångssätt i denna 

studie var att använda oss av två olika kvalitativa insamlingsmetoder, i form av både 

intervju samt textanalys. Vi skapade därmed två perspektiv rörande samma fenomen, vilket 

stärkte validiteten till studien: researrangörernas muntliga föreställningar samt deras 

offentliga textkommunikation via hemsida. Dock finns det svårigheter med att mäta just 
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validitet i en kvalitativ studie. Många gånger kan tolkningsläran anses vara ovetenskaplig. 

Det har därför krävts en betydande kontroll av oss genom hela forskningsprocessen, både 

gällande metodisk tillvägagångsätt samt analys i förhållandet till studiens menade syfte 

(Veal, 2006). Vidare ansåg vi att kombinationen av insamlingsmetoderna skapar en mer 

innehållsrik studie. Endast en insamlingskälla skulle ge studien ett för tunt underlag med 

för liten mängd information. Vi undvek därmed detta genom att tillföra studien två 

metodinsamlingar, som tillsammans medför ett trovärdigare bidrag till vår studie 

(Svenning, 2003).  

 

Därutöver är vår metod genomsyrad av en kvalitativ tolkningslära från hermeneutiken. 

Detta betyder att våra egna förkunskaper och personliga tolkning kan ha riskerat prägla 

resultatet och det kräver därmed en medveten självreflektion. Exempelvis kan våra tidigare 

studier av ämnet resultera i en annorlunda tolkning av hemsidornas kommunikation 

gällande hållbar turism. Vidare kan detta även ske vid intervjutillfället, då en viss tolkning 

av svaren skapats genom en avsaknad av personligt samtal med informanten tillhands för 

eventuella förklaringar (Ekström & Larsson, 2000). Dock har vi en socialkonstruktivistisk 

ansats, där det finns olika meningar utan en objektivitet. Vi ville se hur texten kan tolkas då 

vi vet att förförståelse är något vi inte kan frigöra oss ifrån fullständigt (Helland & Larsen, 

2004).  

 

Undersökningens urval styrdes främst av innehållet på charterarrangörernas hemsidor. Vi 

kunde enbart använda oss av företag som aktivt har valt att presentera deras 

hållbarhetsmål. Detta har i sin tur påverkat vilka informanter som ingår i urvalet för 

intervjun eftersom vi ville att deras kommentarer skulle stå som komplement till hemsidans 

information. Att vi valde just företagens informationsansvarige samt manager för hållbar 

utveckling ansåg vi hjälpte oss med våra frågeställningar. Detta för att frågorna (se bilaga 

1) söker svar med viss kunnighet (Larsen, 2007) rörande företagets marknadsföring via 

deras hemsida samt hållbarhet för turism. Mailintervju var som insamlingsmetod inte vårt 

förstahandsval. Vi ville erhålla personliga intervjuer med företagen, men på grund av deras 

tidsbrist hade vi endast möjlighet till mailkontakt. Vi var medvetna om våra egna 

förväntningar på intervjuinformanterna, gällande en förutspådd kunnighet om 

turismrelaterade frågor samt företagets Internetkommunikation. Liksom Larsen (2007) 

menar, är det inte ett nödvändigt faktum att informanten ifråga besitter den kunskap vi 

söker trots hens erfarenhet och bakgrund. De två researrangörer som inte ville ställa upp 

kan av denna anledning känt av att våra förväntningar gällande diskussion om företagets 

hållbara definitonen som presenteras i deras marknadsföring, och av detta inte velat 

medverka (Larsen, 2007; Magne & Krohn, 1996). De två informanter som medverkat i vår 

studie har bidragit med information som krävs för en starkare diskussion om företagets 

förhållande till turismens hållbarhet. Vi valde semi-strukturerade intervjuer då vi ansåg 

detta var mest lämpligt för en kvalitativ diskussion. Vår kvalitativa intervjustudie har 

tillämpat att presentera frågor som under tidens gång kunnat omstruktureras, beroende på 

intervjusamtalen (Magne & Krohn, 1996). Vi hade möjlighet att ställa följdfrågor och 

informanterna fyllde i med sina egna tankar och information de såg relevant i 

sammanhanget (Larsen, 2007). Vi försäkrade oss därav även att informanterna, på grund 

av dess deltagande via mail, hade möjlighet till att ha vidare kontakt med oss om fler 

frågor skulle behövas ställas eller om deras svar var svåra att förstå. Potentialen med 

kvalitativa intervjuer menar Svenning (2003) är forskarens möjlighet till att kunna 

korrigera frågor samt svar under forskningsprocessens gång, genom att exempelvis 

kontrollera med intervjudeltagaren om svaret uppfattats i enlighet med dennes 

bakomliggande tanke.  

 

Därutöver var vi medvetna om att informanterna representerar deras företag, vilket kan 

skapa idealiserade svar om företagets avsikter. Svaren kan därför ha påverkats av viljan att 

visa företagets bästa sida, vilket är väl förekommande i kvalitativa intervjuer (Mange & 
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Krohn, 1996). Detta är viktigt då vi använde oss av en mailintervju där informantens 

ansikts-och kroppsuttryck samt tonfall inte kunnat observeras, vilket försvårat vår vetskap 

om svaren är trovärdiga eller inte. Studien var dock inte ute efter personliga känslointryck, 

vilket innan gav oss en medveten distans till detta. Vi var ute efter företagets 

föreställningar av hållbarhetsfrågor, inte informantens personlighet i sig. Mailintervjun har 

dock ställt krav på vår egen skicklighet i skriftlig kommunikation. Detta på grund av en 

icke-fysisk närvaro där frågorna kräver stark tydlighet (Kvale & Brinkman, 2009). Den 

skiftliga kommunikationen ställer även ett krav på informanten. Men detta kan vara till sin 

fördel då denna har mer tid att formulera svar och därmed en större möjlighet att förstärka 

datainsamlingens kvalité (ibid). Mailintervjuer har bland annat den styrkan att skapa en 

medvetenhet hos den som svarar. De läser exempelvis sina svar en extra gång innan de 

sänder mailet vidare (Gillham, 2008). Det har dessutom inte behövts göra en vanlig 

tidskrävande datareduktion av intervjusvaren. Vi fick svaren direkt från mailen utan 

nödvändighet till transkribering etcetera (Gillham, 2008).  

 

Vi valde att göra en kvalitativ textanalys med fokus på en diskurs, då detta är en 

väletablerad socialkonstruktivistisk analysmetod. Vi var intresserade av hur 

researrangörernas verklighetsbild av hållbarhet presenteras språkligt. Vi var därför 

symtomala läsare, det vill säga tolkande, eftersom vi anser att texter uttrycker 

underliggande normer och föreställningar om vad som är hållbar turism. Målet var ett sätt 

att tolka dessa och sedan jämföra dem med mot det forskningsbaserade begreppet (Helland 

at el, 2004). Inom en diskursanalys kunde en kombination av mikro- och makroanalys 

resultera i en tolkning av språk. Genom en kombination kunde vi därför hitta element i 

texten som i sin tur kan visa på researrangörernas språkliga kommunikation (Litosseliti, 

2010). Datainsamlingen i vår diskursanalys begränsades till alla informationstexter rörande 

turismens hållbarhet. En svårighet var dock hemsidornas multimodala natur. Det var därför 

viktigt att särskilja det språkliga från de visuella elementen. Den kvalitativa textanalysen 

skapade däremot en relativ enkel datainsamling då texten redan är lättillgänglig på 

hemsidorna, för att svara på frågeställning ett. Materialet är även ”naturligt” producerat 

och är företagets konkreta kommunikation utåt. En diskursanalys kräver sökandet efter 

teman i det latenta innehållet, därför måste texternas mening samlas in och bearbetas vilket 

krävde en medvetenhet om objektivitetens svårigheter. Metoden har dock gett oss den data 

vi behöver för att uppnå studiens syfte där latenta mönster återfanns i den kvalitativa 

analysen om just de utvalda företagens kommunikation. Nackdelen var att vi inte kunde 

svara på hur innehållet tas emot av den potentiella turisten eller hur författarnas, 

researrangörernas, egentliga intentioner ser ut. Det var därför viktigt att vara väl medveten 

om att dessa slutsatser inte går att dras (Paltridge, 2012).  
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3. Teoretisk förankring  
 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska förankring. Teorin ska ligga till grund för 

framtida analys gällande hållbar turism, Internet som mediekanal, språklig 

kommunikation samt socialt meningskapande. Teorierna grundar sig på vetenskapliga 

källor inom både turism samt medial kommunikation.  

 

3.1 Hållbar utveckling 

 

Hållbar utveckling har för samhället sedan 1987 fört en tydlig definition genom 

Brundtlandrapporten. Denna rapport involverar världskommissionens vision för en 

gemensam framtid, där hållbarhetsfrågan ställs mot en potentiell utveckling. Enligt detta 

ska hållbar utveckling stå för vissa element för att förtydliga dess innehåll. En hållbar 

utveckling ska behålla ekologisk integritet och diversitet, den ska möta mänskliga 

basbehov, öka nationers självbestämmelser, göra möjligheter öppna för framtida 

generationer samt reducera samhällets ojämställdheter. För att skapa en global hållbar 

utveckling krävs därför att återhämta en ekonomisk vinning men samtidigt skapa en 

utveckling av hög kvalité där väsentliga behov både gällande människor samt natur 

uppfylls. Detta ska bland annat ske genom införandet av ny teknologi, riskhantering samt 

att sammanföra miljömässiga aspekter inom ekonomi och beslutsfattande (Geoffrey & 

Alister, 2009).  

 

3.2. Hållbar turism som forskningsbaserat begrepp  

 

Hållbar utveckling involverar många gånger definitionen av hållbar turism. Dock är hållbar 

turism fokuserat på turismindustrin, med viss svårighet av dess komplexa och homogena 

karaktär. Turism brukar emellertid ofta definieras utifrån fyra huvudelement; att åka, bo, 

äta och göra. Turismen innefattar därmed naturliga eller mänskligt skapade attraktioner för 

att etablera samt attrahera turisten utanför dennes egen hemregion. Turismens mobilitet 

skall vara både tillfällig och frivillig och detta skapar en väsentlig bild av turisten 

(Hanefors & Mossberg, 2007). Inom internationella resor definieras denna turist som en 

besökare som stannar minst en natt i ett kollektivt eller privat logi i det besökta landet 

(European Union, Commitee of Regions, 2006).  

 

Hållbar turism som forskningsbaserat begrepp ställs många gånger i förhållande till 

turismens aktivitet. Turismen ska ha en möjlighet att utvecklas i ett område med ständig 

kontroll samt ej förändra mänsklig eller fysisk miljö. Turismen ska därför tillåta en positiv 

utveckling och välmående men tillåta andra aktiviteter och processer på samma plats. En 

betydande vision på hur turism ska kategoriseras som hållbar innefattar Europeiska rådets 

definition på begreppet. Detta råd presenterar en definition om vad som menas med 

hållbarhet samt hur turismen skall kunna bli och behålla detta koncept. De menar att 

hållbar turism är någon form av turism med respekt för den naturliga miljön, som skapar 

långsiktigt bevarande av naturliga och kulturella resurser samt är socialt och ekonomisk 

acceptabelt. Forskningsbegreppet innehåller tre dimensioner för att klargöra denna form av 

turism; de ekonomiska, ekologiska samt sociala (ibid).  

 

Inom de ekonomiska dimensionerna skall turismen locka till lokal utveckling som är 

gynnsamt för turistaktörer. Därmed ska entreprenörskap, arbetstillfällen samt produktion 

av destinationer skapas (European Union, Commitee of Regions, 2006). Turismen ska 
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framställa industrikraftiga företag
1
 med ekonomiska fördelar för lokalbefolkning samt för 

andra intressenter (Hall, 2008). Den ekologiska dimensionen innefattar vikten av att 

förhindra samt reducera naturpåverkan från turismutveckling av regioner, destinationer 

samt städer. Turismen ska utveckla transport men dock nå minskad negativ effekt på 

miljön. Genom mindre utsläpp samt minskad energikonsumtion etcetera, ska den 

mänskliga påverkan på naturmiljöer minimeras (European Union, Commitee of Regions, 

2006). Turismen ska därför behålla eller utöka arters mångfald för att kunna skapa större 

värden i naturresurser. Därmed ska naturresurserna värderas likgiltigt som andra 

nödvändiga resurser för turism (Hall, 2008). Dessa ekologiska element grundar sig på 

forskning med resultat på lokalsamhällets hållbarhetsanpassning. På senare år har dock det 

forskningsbaserade begreppet förflyttas från den lokala nivån till en internationell och 

global sådan. Främst gäller detta turismens resande, som i ett enskilt fenomen skapar de 

största natur- och miljökonsekvenserna. Forskare som Hall (2008) poängterar därför vikten 

av forskningsbegreppets mening och förtydligade från turismens alla aktiva nivåer, från 

lokalsamhället men även över internationella och globala gränser. 

 

Inom den sociala dimensionen ingår faktorer gällande ansvar och social jämställdhet. 

Därmed ska turismen skapa en liksidighet gällande både kultur samt arv. Även 

arbetsförhållanden och andra sociala faktorer inom turismmarknaden ska gynna både 

turister samt lokalbefolkning. Det kan dessutom handla om turismens främjande av 

utbildning och hälsa på en marknad, i ett samhälle (European Union, Commitee of 

Regions, 2006). Forskare som Hall (2008) har arbetat med att förtydliga detta 

forskningsbaserade begrepp. Han själv har presenterat dimensionerna i ett tidigt 

planeringsstadie och menar att de sociala borde benämnas som en socio-kulturell sådan. 

Just då de sociala elementen involverar det kulturella med exempelvis fokus på att 

turismen måste anpassa sig, samt även förstärka, lokalbefolkningens värderingar och 

traditioner. Sammanfattningsvis kan därför nämnas att detta forskningsbaserade begrepp är 

i anseende ett relativt brett och flerdelat sådant, då turismen som fenomen länkas samman 

med omgivande sociala system. Turismen ska utvecklas jämsides med kulturella processer 

samt lokala, sociala mönster (Aronsson, 2000).  

 

3.3 Hållbarhetsfenomenet inom turismnäringen  

 

Genom att nå turistiska, hållbara handlingar avser Macleod (2004) att näringen bör 

eftersträva Alternative Tourism, vilket menar att resenären väljer att inte stå bakom den 

typiska massturismen som ses som boven, utan istället väljer att resa med avsikt i att ge 

goda effekter på kultur, miljö och lokalbefolkning. Den gynnsamma resan bör vara ett 

mantra bakom turismens flöden (Macleod, 2004). Han exemplifierar Butler (1990) som 

dock ser en svårighet till att påverka den omedvetna resenären till att förstå betydelsen med 

en hållbar utveckling genom turistiska grunder. Butler (1990) menar att 

hållbarhetsbegreppet är tvetydigt: kan betyda vad som helt för vem som helst och därmed 

får näringens avsändare svårt till att lyckas påverka och övertyga. Detta ligger till grund till 

att turismen kanske aldrig kommer kunna erfara en betydande utveckling (Butler, 1990 

refererad i Macleod, 2004; 193-97).  

 

För att dock ha möjlighet till att nå en hållbar(are) existens, genom turismens varande – 

behöver turismnäringen bli mer medveten och omtänksam för att lyckas utveckla 

hållbarhet. Dock har denna utveckling inte behovet av att ske direkt med förhastande 

resultat. Wheeller (2004) pratar om den småskaliga utveckling som näringen behöver 

befästa för att ha kontroll på hur turism först på lokal nivå tillämpar en hållbar kännedom, 

                                                
1 Industrikraftiga företag definieras som företag som, inom både turism samt andra näringar, bidrar till 
samhällets ekonomiska utveckling.  
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till den globala. En småskalig utveckling ger turisten möjlighet till att bli insatt i etiska 

resor, vilket står bakom det hållbara fundamentet. Om turismnäringen är kontrollerade, 

framhäver hållbara applikationer, finns det en potential till att turisten blir mer sympatisk 

för dess handlingar gällande de ekonomiska, ekologiska och sociala grunderna (Wheeller, 

2004). 

 

Turism som fenomen har länge associerats med turistens bakomliggande handlingar ”Sun, 

Sand, Sex and Sea”, dessa ses som de normativa grunderna för turistiska behov. 

Associationerna menar Wheeller (2004) dock bör bytas ut och istället eftersträva ”Sensible, 

Sensitive, Sophisticated and Sustainable”. De bör vara definitioner som näringen söker i 

denna samhällsproblematik. Dock krävs det hjälp av näringen att förvandla dåvarande bild 

till en aktuell som stämmer överens med den nutida verkligheten, även kallat skapandet av 

den nya turismvågen. En etisk skyldighet genom turistiska handlingar når till en högre 

moralplattform som kan påvisa en förändring där turism som fenomen agerar utifrån dess 

ansvar. Sörensson & von Friedrichs (2013) menar, likt Wheeller (2004), att näringen måste 

våga belysa det engagemang som krävs av dem själva men även från turisterna för att ha 

möjlighet att förbättra resurser genom turistiska flöden och upprätthålla en omgivning som 

uppfattas hållbar med minimerade störningar på de sociala, ekonomiska och ekologiska 

systemen. Det problematiska med att påverka till en medveten resa hamnar dock i 

Wheellers (2004) teori om att näringen hittills förkastar den sociala och ekonomiska 

påverkan som turismen har och förlitar sig på den ekologiska istället – ekoturismen. Detta 

innebär dock en vinklad hållbar turism som inte eftersträvar en enhetlig utveckling (ibid.).  

 

3.4 Internet som mediekanal  

 

Internet är idag ett ständigt aktuellt fenomen som både skapar globala och lättillgängliga 

mediekanaler för företag. Däribland har officiella besökshemsidors användning ökat för att 

både informera, attrahera och skapa kommunikation mellan företaget och dess potentiella 

och nuvarande kunder. Officiella webbsidor med ett syfte för företaget att skapa en 

besöksplattform, har ändrat både kommunikationsmönstret och företagandet online. Detta 

genom att skapa större tillgänglighet online. Genom hemsidor kan företag kommunicera 

sitt budskap till det önskade kundsegmentet (Bergström & Jutelius, 2003). 

Kommunikationen som sker genom dessa mediekanaler blir ett varumärke över vem 

avsändaren är. Informationen som förmedlas, exempelvis genom text, associeras direkt 

med företaget. Därmed finns en vilja att presentera den information som förstärker bilden 

av företaget utåt (Fill, 2006).  

 

En ökning inom internetbaserad mediakommunikation är en så kallad “hållbar 

marknadsföring”. Detta är ett sätt att informera och sända ett visst budskap om företagets 

profil. Företag spelar mycket på kundens moral inom hållbarhetsfrågan för att skapa ett 

mervärde för kunden (Fuentes, 2011). Budskapet i denna onlinekommunikation sker 

genom textens repetitioner, argumentation, begriplighet samt saklighet. Allt detta för att 

förmedla just företagets budskap (Larsson, 2012). Vidare har internetbaserad media skapat 

en överordnad funktion i samhället, då dessa är tillgängliga för allmänheten att läsa och 

förstå. Andra informationskanaler som exempelvis vetenskapliga källor, ställs många 

gånger åt sidan, då mediekanalen över Internet når sina kunder på ett idealiskt sätt (Bruhn, 

2009).  

  

3.5 Kommunikationens meningsskapande  

 

Inom kommunikation förekommer teorin “The Social Construction of Reality” för att 

befästa verkligheten inom en social praktik. Inom detta sammanhang sker mänskliga 
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interaktioner när vi människor reproducerar och omstrukturerar en verklighet. Språk och 

text blir därför ett väsentligt element i dessa konstruktioner för att både förstå, 

kommunicera och konstruera världen. Därför är verkligheten något som kan uppfattas olika 

vilket därmed får konsekvenser för vår egen kommunikation och tolkning av denna 

(Mcquail, 2002). 

 

Kommunikation genom text påverkas av samhällets avsändare som avgör vad texterna ska 

innehålla. Avsändaren är ansvarig utgivare och den producerade källan av informationen. 

Avsändarens värderingar samt normer om verkligheten kan reproduceras i 

textframställningen. Därmed har mediala texter en natur att reflektera avsändarens idéer 

och tankar om specifika ämnen. Produktion av mening kan därför ses som ett resultat av en 

process. Det finns en avsändare och en mottagare av budskapet, men kontexten 

runtomkring påverkar detta samspel. Exempelvis kan avsändarens egna personliga 

bakgrund, värderingar och intryck av samtiden påverka dennes sociala praktik. Det skapas 

därför reproduktioner av avsändarens samhällsförståelse. Genom avsändarens val av 

kommunikationsinnehåll kan dennes förförståelseprocess i sin tur påverka mottagarens 

uppfattning inom specifika ämnen. Därmed har medial kommunikation en makt i samhället 

att producera och cirkulera mening och tolkning (Bruhn, 2009). I detta sammanhang kan 

då realiteten anses vara att vi alltid jämför en verklighetskonstruktion med en annan 

verklighetskonstruktion framställd av media. Det skapas och kommuniceras ingen objektiv 

verklighet, utan istället olika perspektiv på verklighet (Falkheimer, 2001).  

 

Vidare teoretiska kopplingar kan ske genom textens semiotiska betydelse. All 

kommunikation äger rum i olika kontexter. Människor påverkas ständigt av samhället och 

därav influeras texten av samma anledningar. Vi skapar och överför därför betydelser samt 

innebörder av verkligheten med varandra. De grupper (avsändare) som använder 

semiotiken (språket) som verktyg, skapar makt genom texten (Nilsson & Waldermarson, 

2007). En skillnad kan göras mellan definitionen av signaler samt symbolik. Signaler är 

budskap som uppfattas entydigt i förhållande till den sociala kontexten. Symbolik är 

istället en mångtydlig relation där en tolkning från mottagararen krävs. Text ses som en 

symbol, då den betyder olika saker, i olika situationer, för olika människor (Larsson, 

2012). 

 

3.6 Tidigare studier 

 

Nedan följer en litteraturgenomgång som visar på tidigare vetenskapliga studier och 

artiklar om hållbar turism och dess begreppsuppfattning inom rese- och turismindustrin.  

 

En tidigare nationell studie inom ämnet har till syfte att visa svenska researrangörers sätt 

att kommunicera deras arbete för hållbar turismutveckling. Studien innefattar Ving, Apollo 

samt Fritidsresor och baseras på frågeställning gällande företagens sätt att förmedla deras 

hållbarhetsarbete på deras officiella besökshemsidor. Studiens resultat visar på svårigheten 

att avgöra huruvida dessa researrangörer arbetar mot hållbarhetsmålen eller inte, detta då 

enbart deras arbete med de miljömässiga faktorerna står i fokus på hemsidan (Strandberg 

& Jonsson, 2010). Ytterligare en nationell studie lägger vikten på att belysa 

turismaktörernas samhällsengagemang för att kunna nå hållbarhet. Den innefattar 

betydelsen av förbättrade resurser genom turismen, där aktörer måste upprätthålla en 

hållbar omgivning som både minimerar resursanvändande, kulturella störningar samt social 

instabilitet. Genom en kommunikation ska turismarrangörerna sprida information till dess 

omgivning (Sörensson & von Friedrichs, 2013). 
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Vidare har tidigare studier visat på hur hållbarhetsbegreppet både används och definieras 

inom teori samt den praktiska hanteringen av frågan. Inom Sverige har den betydande 

frågan om begreppets komplexa definition bland annat framkommit i studier om 

kommunal planering. Där har översiktsplaner i kommuner studeras för att se hur 

hållbarhetsbegreppet används och definieras av dess olika källor samt användare 

(Holmberg, 2008). Idag är ansvarsplikten tydlig, men har inte samma innebörd som att 

vara hållbar. Författarna till en studie angående etik på destinationer menar att 

marknadsföring kan underlätta vårt etiska beteende när vi reser. Med hjälp av media kan 

lokala samt globala frågor lyftas fram, där hållbarhetsproblematiken förtydligats genom en 

rättvis turism. Rättvis turism är ett fenomen där ekonomisk, social och kulturell rättvisa 

sker. Alla ska ha möjlighet till att delta, få det bättre samt erhålla en skyldighet att föra 

fram all kunskap vi har om hållbarhet. Turismen ska handla om etiska principer och 

ansvaret ska förändra begreppets tidigare komplexa karaktär (Jamala & Camargo, 2013).  

 

Även internationella undersökningar visar på hållbarhetsfrågans tendens att användas 

olikartat. En studie från Australien, där turismplaneringsdokument studeras, visar 

kvantitativa resultat att den unika forskningsbaserade termen enbart används i 2 % av de 

undersökta strategierna. Om hållbarhet istället skulle definieras utifrån bredare teman, i 

kluster av koncept, skulle detta representera 17 % av koncepten i strategierna. Författaren 

vill därutöver kommunicera de betydande studierna gällande jämförandet mellan 

begreppets användande, främst gällande planering på global nivå. Där skillnader mellan 

begreppstolkningen väl kan förekomma mellan olika länder. Dessa studier behövs för att se 

hur begreppet ska kunna användas på ett lyckat och enhetligt sätt på global nivå. Denna 

studie påpekar även hållbarhetskonceptets dynamiska karaktär. Då författaren påvisar 

konceptens förändring från de naturliga, ekonomiska och sociala elementen till alltmer 

fokus på klimat, ansvarstagande samt anpassning. Detta skapar ett krav på en förnyelse 

inom både de praktiska och teoretiska nivåerna inom strategisk turismplanering (Moyle et 

al, 2013). 
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4. Empiri 

4.1 Vings besökshemsida  

   

Nedstående information är tagen från researrangören Vings officiella besökshemsida
2
 för 

en diskursanalys av företagets kommunikativa textinnehåll om hållbar turism.  

 

4.1.1 Textens kontext  

 

Ving har en nuvarande besökshemsida för onlineåtkomst, som enligt Ving själva är ett sätt 

att nå ut till sina kunder genom en attraktiv informationskanal (Informant, Ving). Text om 

företagens hållbarhetskommunikation återfinns under fliken “Om Ving” längst ner på 

hemsidans startsida. Denna flik innehåller information om företaget, både gällande 

statistiska årsredovisningar, företagets historik, marknadsföring samt annan fakta kopplat 

till deras affärsidé. Diskursanalysen begränsas till företagsinformationen om deras 

definition på hållbar turism, därför krävs en ytterligare förflyttning till företagets flikar om 

ämnet. Dessa är kategoriserade som Socialt ansvar, Kvalitétsarbete samt Miljöarbete - som 

vidare är indelade i besökshemsidans olika underteman, flikar samt länkar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Bilden är tagen från Vings besökshemsda, www.ving.se, för att förklara hur företaget valt att 

presentera hållbarhetsdiskursens kontext. Hämtat: 2014-05-05 

 

 
 

                                                
2 www.ving.se/kvalitetsarbete; www.ving.se/socialt-ansvar; www.ving.se/miljo 

http://www.ving.se/kvalitetsarbete
http://www.ving.se/kvalitetsarbete
http://www.ving.se/socialtansvar
http://www.ving.se/miljo
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4.1.2 Makroanalys 

 

En makroanalys av texten ska genom kvalitativ undersökning visa hur kommunikationen 

om hållbar turism praktiskt sker genom en schematisk struktur, därmed hur deras 

språkliga kommunikation utformas för att framställa hållbar karaktär. 

 

Textens struktur………...…………………………………………………………………. 

De tre kategoriserade flikar om ämnet hållbar turism innehöll rubrikerna; miljöarbete, 

socialt ansvar samt kvalitetsarbete. De ger en tydlig sammanfattning om vad texterna 

innehåller och leder därför läsaren till en viss typ av information denna söker. Dock 

återfinns likformad information inom både de sociala och miljöanpassade rubrikerna. Ving 

poängterar även att de sociala dimensionerna är lika viktiga som de miljömässiga, vilket 

förstärks av dessa återupprepningar. Den tredje rubriken om företagets kvalité skapar 

ytterligare ett perspektiv på Vings vilja att skapa en stark image, med ett helhetstänkande 

där kvalitén på deras resor och hotell ska utveckla företagets kundkrets i symbios med 

andra ansvarstaganden. Genom att dessutom kommunicera denna typ av information under 

hemsidans “Om Ving”-sektion, skapas en viss image om deras företagande inom 

resebranschen. Kunden, mottagaren, får information om deras hållbarhetsarbete i viljan att 

läsa om dem som företag. 

Utöver rubrikerna återfinns enbart en ingress i texten, den innehåller information om att 

hållbar utveckling är Vings ledstjärna. Därefter sker all kommunikation genom brödtexten. 

Texten använder sig dock av vissa underrubriker för en uppdelning av ämnen. Det sker ett 

förtydligande i texten genom exempelvis en uppdelning mellan olika miljömärkningar och 

deras mening. Uppdelningen fortsätter även i texten genom innehållande flikar. Mottagaren 

kan klicka på en flik och då återfinns en förlängning av texten på samma sida. Detta gör att 

kunden får ett val att kunna klicka upp information från en underrubrik och därmed läsa 

mer om den. Detta fångar ett visst intresse för att Ving sedan kan utveckla sin information. 

Samtliga underrubriker förmedlar olika perspektiv om hur företaget är ansvariga för hur 

deras hotellkomplex, flygningar samt medarbetare är hållbart insatta. Dock återfinns andra 

flikar av olikartad karaktär, då dessa är direkta länkar till andra företagshemsidor. Dessa 

länkar används för att bland annat visa samarbete med andra organisationer. Exempelvis 

presenteras en länk till Thomas Cooks hemsida för en möjlighet att läsa mer om flygens 

utsläpp. I detta fall förtydligas inte texten på Vings egen hemsida utan de förlänger sin 

kommunikation till andra informationskanaler. Ytterligare länkar i textens innehåll 

används exempelvis gällande information om organisationen Travellife. De informerar om 

deras ansvarsmärkningar på hotell och länkar därefter till Vings egna områden, så kallade 

Sungwing resort samt Sunprime hotels (se figur 2 nedan). Ving förtydligar att inte alla 

dessa hotell är märkta ännu, men de skapar ändå en koppling mellan denna text och deras 

bokningssida. Kunden, mottagaren, kan därför ta del av turismens hållbarhetsinformation 

för att sedan klicka sig vidare till en praktisk bokning från företaget.  



20 

 

 

Figur 2. Bilden är tagen från Vings besökshemsida med syfte att visa hur information ges med 
förlängd kommunikation. Hämtad: 2014-05-05 

Textuell bakgrund 
Texten är formulerad till olika mottagare. Inom den sociala och miljömässiga delen av 

texten skapas en kommunikation till en objektiv observatör, då de använder uttryck som 

“resenärerna kan”. Inom kvalitetsdelen av texten formuleras dock informationen direkt till 

mottagaren som kund, genom exempelvis fraser som “du som kund gör”. I denna del riktas 

texten därför direkt till kunden och förtydligar dennes roll i företagets framtida 

förbättringar. Avsändaren, Ving, visar genom tydliga resonemang och noga förklaringar 

varför just de är ett hållbart företag. De presenterar deras egen värdering om det 

miljömässiga målet att fortsätta arbeta som de gör. De drar slutsatser om ett bidragande till 

en socialt hållbar turism genom deras All inclusive-komplex där arbetstillfällen 

tillfredsställer behov till samhällen. Dessutom formuleras texten genom ytterligare 

argumentation när de presenterar deras alternativ i jämförelse med andra mer negativa 

sådana. Exempelvis lyfter de fram användandet av charterflyg istället för regulärflyg, som 

är ett mindre hållbart alternativ. De förminskar även deras effekter på miljön genom att be 

mottagaren jämföra deras flygresa med en helt ny bil. Allt detta presenterar företagets 

ståndpunkt med anseende att de arbetar hållbart inom företaget. Detta hör även samman 

med Vings kommunicerade bakgrunder till texten. De informerar mottagaren om att turism 

kan skapa negativa konsekvenser för barnrättvisa, arbetsförhållanden, miljö samt lokal 

ekonomi då inkomster lämnar landet. De formar därmed ett orsakssamband mellan 

turismen och dessa konsekvenser för att sedan presentera varför och hur de arbetar med 

dessa typer av frågor. Ytterligare en tydlig bakgrund till textens innehåll återfinns i 

kommunikationens sociala sektion där organisationerna Fair Trade Center och Schysst 

resande har presenterat en studie om arbetsförhållanden som turisthotell Ving verkar på. 

Efter en presentation av denna studie tar Ving en försvarställning genom att räkna upp 

förbättringar som skett inom företaget. De väljer även att informera mottagaren om en viss 

kritik mot studien, då de menar att det är ologiskt att bara kritisera deras charterbolag när 

det finns många andra företag som borde granskas för mindre ansvarsarbeten. Inom 

miljösektionen nämner Ving även här förbättringar och hur de som företag effektivt 

använder metoder för exempelvis en minskad bränsleförbrukning samt källsortering, till 

skillnad från många andra researrangörer. De återger att företaget är en del av ett ohållbart 

samhälle och därmed måste de göra sitt bästa för ett hållbarare alternativ. De påvisar 

genom detta dess inverkan som turistarrangörer men även deras positiva influenser och 

utvecklingsförbättringar. Detta vill tydliggöra Ving som en aktiv medverkare vars arbete 

riktar sig mot ett turistiskt hållbart resultat. 
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Textens aktörer …………………………………………………………………………….. 

Vidare återfinns ett antal olika aktörer i texten. Innehållet presenterar företaget Ving som 

den främsta aktiva aktören för att främja hållbar turism och informera om deras arbete utåt. 

Vidare presenterar texten Vings sammarbetsaktörer, ofta inom ramen för samarbetspartners 

för barns rättvisa samt hälsa. Dessa aktörer tydliggör Vings hållbara ställning och 

representerar därför främst företagets sociala ansvar i både det nationella samhället samt 

utomlands. Detta då dessa aktörer verkar både nationellt och internationellt med frågor 

rörande rätten till semester, barnsexhandel samt ungdomsdroger. Texten presenterar även 

ytterligare en sammarbetspartner som representerar ett motsträvande av företagets 

miljöslitage, GreenSeat. Dessa sammarbetsaktörer representerar återigen enskilda 

organisationers agerande, som i denna text blir Vings signatur. Främst då texten förmedlar 

båda dessa aktörers gemensamma mål samt indikationer på ett följande av dessa. Vidare i 

texten framkommer underleverantörer. De representerar delar av den turistmarknad som 

Ving agerar på och porträtteras därför som viktiga sammarbetspartner i arbetet mot hållbar 

turism. Dessa underleverantörer presenteras främst som internationella sådana, med 

aktivitet på Vings resmål. Ving som företag främjar samverkan med dessa aktörer, både 

inom det sociala och miljömässiga ansvaret. Exempelvis ställer de vissa krav på deras 

policys som en återspegling av deras egna visioner samt mål. En väsentlig aktör i texten är 

flygbolaget Thomas Cook Airlines, då Ving är verkande i detta bolag. Thomas Cook 

Airlines kommuniceras som det mest miljömedvetnaste transportvalet att resa med, främst 

då de främjar lägre koldioxidutsläpp samt erhåller miljöcertifieringar. För att förstärka 

representationen av Ving som ett ansvarsdagande företag erhåller texten information om 

olika miljöorganisationer, som genom märkningar och åtaganden certifierar Ving till deras 

mål och standard. Dessa aktörer i texten skapar en vidare kommunikation till mottagaren, 

då de tydliggör företagets aktiva medverkande i miljöfrågor. 

 

Till skillnad från ovanbeskrivande aktörer väljer även avsändaren att presentera en aktör 

som symboliserar motstånd och skapandet av motargumentation. Här är organisationen 

Schysst resande ett exempel som en aktör utomstående från företaget. I teorietiska ramverk 

har denna organisation och Ving samma mål gällande hållbar turism, men i denna text 

representeras denna aktör istället som en resistans mot Ving som företag. Här synliggör 

därför texten ett starkt motstånd mellan dessa två aktörer. Där Ving ses som aktivt 

försvarande aktör mot Schysst resande, som tidigare kritiserat företaget. Ving vill genom 

denna argumentation förtydliga sin ståndpunkt och återigen påpeka och förtydliga de andra 

“likasinnande” aktörerna i texten, just för att styrka sin image de vill profilera.  

 

Vidare i makroanalysen krävs en tolkning av textens tematiska struktur. Nedan följer en 

inventarielista på textens teman i bokstavsordning. Dessa är så kallade representationer 

av företagets hållbarhetskoncept. Textens huvudteman är presenterade i fet text medan det 

återfinns vissa underteman som fått mindre utrymme i textens innehåll: 

All inclusive…....……………………………………………………………………………. 

Ving presenterar en medvetenhet om dagens pågående debatt om att All inclusive-komplex 

är ett negativt fenomen på grund av inkomstens risk att lämna landet. Ving menar att 

efterfrågan på dessa resor ständigt ökar och de presenterar information om samarbete med 

lokala ägare för att pengarna då stannar i respektive land. Kunnighet om andra 

restaurangers svårighet till konkurrens presenteras, just på platser där turister istället väljer 

All inclusive. De väljer sedan att lyfta fram ett förtydligande av att dessa hotell många 

gånger byggs på platser där ett fungerande samhälle inte finns, vilket gör att All inclusive-

komplexen istället skapar arbetstillfällen. Här presenteras därmed turism som ska stödja 

länder till ett fungerande samhälle med arbetstillfällen och ökad inkomst. Turismen ska 

inte skada andra relaterade turistaktiviteter på plats. 
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Barnrättvisa 

Inom detta tema återfinns underteman angående barnmisshandel, barnpornografi, 

barnarbete, droger, ECPA samt Vings samarbete med hjälporganisationer för barn. Främst 

handlar det om barnrättvisa utomlands och Vings antagande av ECPA:s policy mot 

barnmisshandel. ECAP bildades i reaktion mot den snabbt växande barnmisshandeln och 

står för “End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of children for sexual 

purposes”. Inom detta tema väljer Ving att även presentera information om samarbete för 

att uppfylla barns drömmar om en familjesemester. Detta visar på hur stor vikt Ving lägger 

på barnens rätt på destinationer. Därmed visar Ving viljan av att skapa ett socialt ansvar för 

både barn i lokalbefolkningen samt för resande barn. Det sistnämnda både gällande droger 

samt deras rätt till att få en semester med familjen. 

Företagets.eget arbete för hållbar turism…………………….………………………..… 

Vings eget arbetstagande märks bland annat av deras främjande till att källsortera på 

flygen. Att aktivt källsortera ombord på deras flyg menar de är unikt i deras fall då Ving är 

det enda reseföretaget som gör det hittills. Detta har bland påverkat förnyelsebar energi 

samt lägre avfall. Företaget har även lyft fram deras verksamma skyldighet till att 

informera och utbilda anställda och medproducenter till mer medvetna val. Exempelvis 

belyser de vikten i att inte skräpa ner och håller bland annat årligen Beach Cleaning Day, 

där personalen visar sin miljömässiga ståndpunkt genom att “snygga” till på högbesökta 

platser. Detta visar vidare på att deras handlande vill försöka påverka turisterna på plats till 

agerande samt få dem mer medvetna om deras vistelse. Vilket understryker en eftersträvan 

till att föra vidare ett turistiskt ansvar på resan. 

Vidare informerar Ving om deras miljöklausul, som innebär att vardera hotellägare måste 

underteckna en strävan efter minskad resursförbrukning på energi samt vatten. Ving avser 

att avbryta samarbeten med de hotell som inte lever upp till deras kontrakt. Information 

lägger vikt på att understryka strikta kriterier och som likväl vill belysa ett 

omhändertagande av miljön där deras anläggningar inte ska stå skyldiga till 

överförbrukning av naturliga resurser. 

Ving väljer att ytterligare presentera deras medverkan i Travellife. Detta presenteras som 

en oberoende organisation som ska presentera hur företag och hotell ska arbeta socialt samt 

med miljön. Vings hotell får sedan vissa märkningar som visar huruvida komplexen lever 

upp till organisationens standard. Detta visar på företagets vilja att kommunicera deras 

sociala och miljömässa arbete utåt, direkt till kunden på destinationen. Därutöver finner vi 

ett undertema angående lokala projekt då företaget kommunicerar deras mål att stödja 

dessa. De utmanar deras kunder till ett aktivt agerande gällande köp av deras egna utfärder 

då intäkter går till projekt avseende barns hälsa och skolgång. Denna information 

förtydligar Vings syn på turism som ska gynna en lokal utbildning samt barnrättigheternas 

vikt för ett utvecklande samhälle. 

Kvalitetsarbete 

Ving kommuniceras genom detta tema hur hög kvalité ger nöjda kunder som kommer 

tillbaka. De presenterar statistik på en minimal andel missnöjdhet bland sina kunder samt 

vikten av deras feedback för framtida förbättringar. I detta tema skapar Ving ett ansvar för 

kunden själv då de informerar hur denne ska läsa in sig innan resemålet för att undvika 

felaktiga förväntningar hos turisten. Vidare kommunicerar Ving att kundens tankar 

påverkar deras företag, exempelvis kan tidiga kunders kommentarer avgöra om hotell eller 

resmål ska satsas på eller tas bort från sortimentet. Genom denna tematisering visar Ving 

vikten av en nöjd kundkrets som skapar ekonomisk hållbarhet för dem som researrangör. 

De visar på vikten av kundernas önskemål för att en destination eller hotell ska fortsätta 
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utvecklas. Detta förtydligas även genom några exempel på förändringar som skett genom 

kundsvar. 

Miljöcertifiering 

Ving har presenterat företagets miljömärkningar som väsentliga. Ving påvisar att de har 

fått många priser för deras miljöengagemang, bland annat pris för nordens miljövänligaste 

charterflygbolag – Thomas Cook Airlines Scandinavia. Företaget visar exempelvis att de är 

medvetna om de utsläpp som deras flygningar ger och arbetar därav med att minska deras 

bränsleförbrukning. Vidare presenterar Ving sitt medvetna handlande bekräftande miljö, då 

de exempelvis åtagit att få ISO 14001-certifiering, vilket menar att resenärer reser med ett 

företag som ständigt eftersträvar ett ansvarstagande för naturen. Bland annat går 

öronmärkta pengar till certifieringen som utvecklar nya energibesparingar, så som 

solpaneler i poolerna. Vidare tillämpar även Ving Gröna flygningar, vilket de menar 

betyder att varje flygning med Ving optimerar en så miljövänlig tur som möjligt. Gröna 

flyg garanterar resenärerna om att de bland annat försöker välja de kortaste turerna samt att 

deras plan ska kunna flygglida. Med detta menas att motorerna är i tomgång för att minska 

koldioxidutsläpp. Ytterligare en märkning presenteras av Ving, miljömärkningen ECO-

label. En officiell märkning som erhålls av EU och ställer höga krav för att kunna tilldelas 

denna. Ving poängterar att de fått denna märkning på tio av deras egna hotell. Dessa hotell 

utnyttjar exempelvis förnyelsebara resurser, har begränsad åtgång av naturlig förbrukning 

samt ett främjande av ökad kännedom rörande miljö på vardera komplex. Samtliga 

märkningar (ISO 14001, Gröna flygningar samt ECO-label) är prioriterade teman i Vings 

textkommunikation och presenteras upprepande gånger vilket tydliggör företagets 

ståndpunkter om hur de anser att företaget är ansvarstagande för miljön. 

Socialt ansvar…..…………………………………………………………………………… 

Ving presenterar här kunskap om att turism inte bara skadar miljön utan även den lokala 

befolkningen. Turismens sociala ansvar förtydligas av underteman inom arbetsvillkor och 

miljö. Ving menar att för att skapa goda arbetsvillkor krävs en frihet inom involvering i 

fack, minilöner, en god arbetsmiljö samt en reglerad arbetstid. Inom miljö anser företaget 

att det krävs ett minskad koldioxidutsläpp och avfall på resemålen, främja lokala produkter 

och arbetskraft, genom samarbetspartner tillsammans öka miljömedvetenhet samt skapa en 

sund utveckling av turismen på resemålen. Stort fokus läggs återigen på barn gällande 

arbete och sexturism. Fem kriterier presenteras för ECPAT:s uppförandekod. Dessa 

uppförandekoder handlar främst om Vings informativa karaktär, både till egen personal 

och kunder, samt resenärer. Ving visar därmed vikten av att fördöma alla former av 

sexuellt utnyttjade av barn samt att stödja lagar som förhindrar och straffar dessa typer av 

brott. 

4.1.3 Mikroanalys 

 

I mikroanalysen av Vings kommunikativa hemsida krävs en identifiering av den språkliga 

konstruktionen. Nedan presenterar därför textens innehållande textuella luckor, 

implikationer, lexikala stil samt dess kohens.  

 

Textuella luckor 
Vings kommunikation på hemsidan skapar ett informativt innehåll för mottagaren. Därför 

återfinns ett minimalt antal textuella luckor eftersom avsändaren har valt att konkret 

informera vad exempelvis alla miljömärkningar och samarbeten står för. Dock väljer Ving 

att inte tydligt koppla dessa fakta till deras arbete för hållbar turism. Detta gör att det krävs 

en viss förkunskap av mottagaren för att förstå förhållandet mellan Ving som researrangör 

och turism som ett hållbart fenomen. De använder därmed informationen till ett 

förtydligande av deras kvalité, miljöarbete samt sociala ansvar utan att koppla ihop dessa 

fristående begrepp. För att förstå sammanhanget behöver därför mottagaren erhålla en viss 
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kunskap om varför Ving tar upp just dessa element för att kunna anse sig som ett hållbart 

företag på turismmarknaden.  

  

 

Textens implikationer 

I textens innehåll återfinns inga tydliga implikationer, vilket innebär att irrelevant 

information inte presenteras. 

 

Textens lexikala stil 

En viss lexikal stil tolkas genom Vings kommunikation. Innehållets lexikala formuleringar 

har en karaktäristik att vara förklarande, detta då informationen i många fall kompletteras 

med konkreta exempel för att skapa förstående för mottagaren. Uttryck som “utbilda” samt 

“informera” om indikerar på denna lexikala stil. Vidare skapas en informell karaktär som 

förstärks av formuleringar som “nästan uteslutande” samt “många gånger”. Ving väljer 

därmed att använda denna typ av informella kommunikation till mottagaren, stället för att 

konkret fastställa fakta i exempelvis siffror. Dock står dessa informella formuleringar i 

kontrast med Vings andra lexikala ordval som “franchisebasis” samt “klausuler”. Ving har 

därför gjort ett aktivt val att använda mer formella ord genom att inte förklara frenchise 

eller byta ut användandet av klausuler mot villkor eller bestämmelser. De har dessutom 

valt att använda internationella ord och formuleringar som en del av dess lexikala stil. 

“Feedback” och “Code of Operation” är exempel på ord som Ving inte väljer att översätta 

till svenska alternativ. 

 

Beroende på textens sammanhang, använder Ving även ord beroende på textens 

karaktäristiska syfte. När de informerar om ansvarstagande gällande att avskaffa negativa 

effekter som skapas under turistiska förhållanden, använder de varierande ordval som har 

gemensamma betydelser. Bland annat framkommer ord som “ledstjärna”, “mål” och 

“riktlinjer”, där samtliga förmedlar Vings arbete för hållbar utveckling. Till lika 

presenterar de “miljö” som två skilda lexikala innebörder vilket såvida skapar ett 

antagande av mottagarens egen förståelse till dess rätta kontext. “Miljö” används i text som 

naturligt fenomen där den tar skada genom exempelvis utsläpp, samt presenteras inom de 

sociala omgivningarna, arbetsförhållanden etcetera. Ving förmodar härmed att “miljö” ska 

betraktas olika beroende när ordvalet används i texten. En ytterligare förvirring skapas då 

Ving valt att förklara satsningar som kan gynna miljö, liksom naturen. Härmed skiljer de 

på dessa två objekt, utan textuell förklaring om vad som separerar dem åt. 

 

Textens kohens 
Till sist har kommunikationens kohens tolkats, då Ving kommunicerar ett meningskapande 

mellan textens olika delar. Genom att först presentera hållbarhet som deras ledstjärna 

skapar de en medvetenhet om deras hållbara strävan. Därefter presenteras deras arbete 

inom kvalitémässiga, miljömässiga samt sociala element. Därmed skapar dessa delar 

tillsammans en viss bild av hur Ving menar att de ska arbeta för att vara ett hållbart 

företag. Genom att tillföra kunden kvalité, arbeta med miljön till och på resemålet samt 

erhålla ett socialt ansvar, skall deras ledstjärna behållas. 

 

Vidare skapar Ving en bild av en hållbar researrangör som ska minimera negativa effekter 

men öka de positiva effekterna av turism. Ett sätt för dem att göra detta är att skapa egen 

utveckling inom företaget genom att erbjuda nya och återkommande kunder kvalité. På 

detta sätt kan de förbättra deras eget företag för att sedan utveckla nya resmål och anpassa 

redan existerande sådana. Genom att utveckla hotell menar Ving sedan att de skapar 

arbetstillfällen och därmed även fungerande ekonomier i samhällen som tidigare inte 

lyckats att utvecklas utan turismindustrin. Detta exemplifieras genom att informera om 

Vings All inclusive-alternativ, som företaget menar i många fall enbart etableras på 

destinationer som behöver fler arbetstillfällen då deras tidigare samhälle inte har funderat. 
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Här skapas en bild av turism som ett positivt fenomen då hållbarhetsperspektivet formas 

från en ekonomisk dimension som gynnar både Ving som researrangör samt lokala 

samhällen på företagets resmål. Inom detta formas även en bild av turismföretaget Vings 

skapande av lokal utbildning och samhällsutveckling i form av skolprojekt. Genom att 

skapa en kundkrets som sedan reser på deras utflykter kan de ekonomisk gynna denna 

lokala näring. 

 

Därutöver återfinns ett meningsskapande om hållbar turism som kräver ett 

helhetsperspektiv på resefenomenet. Med detta menas att Ving presenterar vikten av 

hållbarheten i transporten till resemålet samt element väl på plats. De informerar om mer 

miljövänliga flyg samtidigt som de nämner olika hotells miljöarbete. Dock fokuseras flest 

delar i texten på effekterna på resemålet, vilket skapar en bild av den lokala miljön som 

den mest väsentliga delen i hållbarhetsfrågan. I den lokala miljön ingår även det sociala 

ansvaret med främst fokus på arbetsförhållanden och barn. Texten formar barnrättvisa som 

en central del i hållbar turism, detta genom två olika perspektiv. På en nationell skala visas 

vikten av alla barns rätt att resa samt att må bra på resemålet. På en internationell nivå 

menas istället turismens vikt av att hjälpa sexuellt trakasserade barn samt barnarbete. 

Meningsskapandet i texten sker därför genom att koppla turismens ansvar för hållbarhet 

genom att fokusera på barnens framtid och lokala livsstil. Till följd av att återupprepa 

information om barnrättvisa förtydligas detta ansvar inom det sociala elementet för 

hållbarhet. 

 

Ving presenterar vidare deras roll som en betydelsefull informatör med stor kunskap om 

deras hållbara val. Därutöver påvisar Ving upprepat dess funktionella egenskaper som de 

ständigt ska förmedla vidare. Genom utbildning och “guider” vill de dels förvisa sig om att 

medarbetarna är kunniga, men likväl inspirera andra inom branschen genom ständig 

kommunikation om vad just Ving ger som bidrag. Detta meningsskapande tydliggör Vings 

antagande om att de ser sig själva som tillräckligt kunnande och insatta i hållbara 

strategier, utan fokus på att de själva ska utvecklas med nya insikter om hållbara 

ställningstaganden. De skapar därigenom en bild av hållbar turism som något som kräver 

samarbete och kunskap för att nås. 

 

Vings kommunikativa framställning visar att de anser sig tillräckligt “hållbara” då de kan 

visa upp bevis på att de bäst i deras bransch inom ämnet. Detta förstärks av certifikat och 

märkningar som belägg. Vidare skapas en underliggande kontext varpå textens mening 

framhäver Vings självsäkerhet, som turistbranschens ledstjärna inom hållbar 

turismutveckling. Genom att återupprepa information om miljömärkningar, i olika delar av 

texten, skapas även en stark fokusering på företagets miljömässiga element. En hållbar 

turismarrangör ska därför fokusera på just dessa typer av väsentliga frågor enligt denna 

kommunikativa text. 
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4.2 Fritidsresors besökshemsida 

 

Nedstående information är tagen från researrangören Fritidsresors officiella 

besökshemsida
3
, för en diskursanalys av företagets kommunikativa textinnehåll om hållbar 

turism. 

 

4.2.1 Textens kontext 

 

För att förmedla sin information om företagets visioner och arbete för hållbar turism väljer 

Fritidsresor att lägga texten genom länken “Om Fritidsresor” längst ner på den officiella 

besökshemsidan. Denna flik innehåller även allmän information om företaget, 

pressinformering, säkerhetsupplysningar samt Fritidsresors egna karriärsmöjligheter. För 

en klar fokusering på hållbar turism krävs ytterligare en förflyttning till fliken benämnd 

“Hållbara resor”. Den kategoriseras utifrån ämnena: Reko-Resor, Vision och Policy, 

Strategi och mål, Socialt ansvar, Certifiering samt Frågor och svar. Inom dessa 

underkategorier återfinns information samt även underteman med tillhörande länkar.  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Figur 3. Bilden är tagen från Fritidsresors besökshemsda, www.fritidsresor.se, för att förklara 

hållbarhetsdiskursens kontext. Hämtad:2014-05-05 

 

4.2.2 Makroanalys 

 

En makroanalys av texten ska genom kvalitativ undersökning visa hur kommunikationen 

om hållbar turism praktiskt sker genom en schematisk struktur, därmed hur deras 

språkliga kommunikation utformas för att framställa hållbar karaktär. 

 

Textens struktur 
Fritidsresor har valt att kommunicera all sin information om hållbarhetsfrågan under en 

och samma flik kallad “Hållbara resor” som återfinns under besökshemsidans officiella 

företagsinformation. Under denna flik finner läsaren all information om deras tankar, 

visioner och arbete kring hållbar turism. För att ta del av all kommunikation krävs dock 

många förflyttningar till mindre underrubriker kategoriserade som: Reko-Resor, Vision 

och Policy, Strategi och mål, Socialt ansvar, Certifiering samt Frågor och svar. Dessa 

rubriker informerar till en viss del om innehållet men förtydligas ytterligare av ingresser. 

Dock innehåller inte alla underrubriker ingresser utan då får läsaren direkt kontakt med 

                                                
3 www.fritidsresor.se/om-fritidsresor/reko-resande 
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brödtexten. Ett tydligt exempel på en underrubrik som har en kortare ingress är Socialt 

ansvar. Inom denna underrubrik presenteras först en kort beskrivning av vad Fritidsresor 

anser socialt ansvar innefattar. Sedan kan läsaren själv välja att klicka vidare till ämnen 

som exempelvis “ECAP” och “sociala stödprojekt”. Detta visar hur underrubrikerna i sin 

tur innehåller fler uppdelningar för att på ett tydligt sätt dela in informationen efter ämnen. 

Detta tydliggörande kräver många förflyttningar för läsaren och det förekommer dock 

vissa upprepningar av samma ämnen. Figur 4 nedan visualiserar detta: 

 

 
Figur 4. Bilden är tagen från Fritidsresors besökshemsida med syfte att visa hur länkarna skapar 

krav på förflyttning för att nå information. Hämtad: 2014-05-05 

Barnrättvisa förekommer exempelvis inom båda dessa ämnesområden men med olika 

information. Fritidsresor har därför valt att inte kategorisera sin information utifrån temat 

barnrättvisa i sig, utan grundar sin uppdelning på samarbete och projekt med olika 

organisationer. Ännu en tydlig återupprepning är användandet av ISO 14001. Fritidsresor 

väljer att förklara denna miljömärkning inom “Strategi och mål” i de båda delarna flyg 

samt hotellanläggningar. Detta skapar en markant fokusering på denna miljömärkning, då 

dem på fler än ett ställe presenterar likställd information fast inom två olika sektioner i 

kommunikationen. 

 

Under kategorin “Strategi och mål” kan mottagaren urskilja andra underteman, som 

exempelvis Flyg och utsläpp. Fritidsresor uppmanar där läsaren att ta del av information 

rörande företagets flygbolag TUIfly Nordic, förnyelsebara bränslen, framtidsplaner 

etcetera. För att nå faktauppgifter om dessa krävs dock ett antal förflyttningar till nya 

flikar, som i sin tur även vill länka mottagaren vidare, vilket ger intryck till en förlängd 

 kommunikation. Trots undertemats riktning mot flyget, har Fritidsresor valt att presentera 

ytterligare ett transportval som den kommande resenären kan välja: busstransfer från flyget 

till anläggningarna. Informationen gällande både flyg och busstransfer har tydliga 

tendenser till att lyfta fram utsläpp och miljöslitage. Kopplat till de negativa 

natureffekterna får läsaren chans till att informeras mer om stödprojekt och 

samarbetspartners som arbetar mot bland annat turismens destruktioner. Fritidsresor väljer 

därmed att förmedla kunskap genom andra aktörer som visar stark attityd gällande hållbart 

utvecklande av turism. 

 

Ytterligare ett undertema är “Resmål och hotell”. Fritidsresor ger mottagaren chans att läsa 

om de hållbarhetscertifieringar som de förhåller sig mot, med koncentration mot de 

naturresurser de nyttjar på anläggningar. Mer information om detta finner dock mottagaren 

genom en egen kategori; “Certifiering”. För att mottagaren ska ha möjlighet till att läsa 

vidare krävs det att denne klickar vidare till ytterligare tre länkar för att få information om 

hur företagets anläggningar har arbetat mot hållbarare alternativ. Detta med 
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understrykande aspekt mot alla (tre) märkningar som Fritidsresor har befattat. Deras 

kommunikation förlänger även till Socialt ansvar, med fokus på de anställdas och 

lokalbefolkningens rättigheter, vilket är information som står ut mot alla miljöinitiativ som 

ses som huvudparten gällande både Resmål och hotell samt Flyg och utsläpp. 

 

Trots en tydlig uppdelning med underrubriker och teman, har läsaren dock en oförmåga att 

klicka på en annan länk efter att ett ämne valts. Läsaren måste istället återgå till startfliken 

“Hållbara resor” för att sedan börja om sin informationsupptagning. På detta sätt kan 

kommunikationen på besökshemsidan upplevas som relativt rörig om inte läsaren är säker 

på vart denna vill klicka för att nå viss information. Fritidsresor har utöver sina egna 

underrubriker samt ämnen valt att vid vissa tillfällen länka läsaren till hemsidor utanför sin 

egen. Det kan exempelvis handla om att föra läsaren vidare till Boeings egen hemsida för 

att förtydliga vilka typer av plan Fritidsresor använder. På detta sätt förlängs deras 

kommunikation med en förflyttning istället för mer text på samma besökssida. Läsaren 

måste här själv ta initiativ att klicka vidare för mer fördjupad information efter intresse. 

 

Textuell bakgrund 

Fritidsresors kommunikation på besökshemsidan är formulerad till olika mottagare. Främst 

talar texten till en objektiv läsare då företaget vill informera om hur deras arbete och 

föreställningar om hållbar turism ser ut. De riktar sig därför till en bred publik och inte 

enbart till deras nuvarande eller tidigare kunder. Dock innehåller “Frågor och svar”-

sektionen fler formuleringar direkt riktade till deras kunder. Bland annat förekommer 

uppmaningar som “ni som kunder”, vilket antyder en stark koppling mellan företaget och 

dess kundkrets. Detta i sin tur skapar ett tydligt perspektiv på Fritidsresor som avsändare 

gällande hur de anser att dess arbete fortgår och kontrolleras. De drar tydliga slutsatser om 

vad som behövs göras samt hur de ständigt kontrollerar sitt hållbarhetsarbete. De drar även 

tydliga kopplingar till miljömärkningar och stödprojekt som uttryckligt kommunicerar 

deras utveckling framåt. Fritidsresor intar dock en viss försvarsställning då de valt att 

presentera vissa negativa frågor som exempelvis “Hur kan ni garantera att alla hotell 

arbetar för hållbart?” eller “Är Travellife verkligen att lita på?” De informerar direkt en 

viss negativ bakgrund för att sedan argumentera att deras arbete är det rätta samt hur de 

ständigt kontrollerar sina arbeten lokalt på plats. Det skapas därför en argumentation inom 

kommunikationen som presenterar olika perspektiv på hur läsaren kan uppfatta 

Fritidsresor, både genom dess besökshemsida men även på resemålen. 

 

En stark bakgrund som Fritidsresor ger för deras hållbarhetskommunikation är deras syn på 

turismverksamhetens negativa samt positiva konsekvenser på natur och samhälle. De 

förmedlar en vilja att skapa en hållbar värld där turismen kan fortsätta att öka. De 

informerar en medvetenhet om att turismens ökning har fått förödande konsekvenser på 

den globala miljön samt de länder och människor Fritidsresor anordnar resor till. Innan de 

presenterar sin hållbarhetspolicys informerar Fritidsresor läsaren om hur deras syn på 

konsekvenserna ser ut, för att på så sätt skapa en ingång till varför de arbetar aktivt för att 

minimera deras negativa miljöpåverkan. De formulerar detta som en utmaning för att 

samtidigt presentera turism som en orsak till främst naturpåverkningar i form av utsläpp 

samt avfall. Efter detta redogör de även för deras mål, certifieringar och samarbeten. 

 

Textens aktörer 
Inom Fritidsresors kommunikation förekommer vissa aktiva aktörer i texten. Främst ligger 

fokus på Fritidsreor själva för att förtydliga dess avsändarkaraktär. Fritidsresor benämner 

sig själv i “vi”-form som skapar ett tydligt sätt att formulera just deras arbete och 

föreställning om hållbarhet. Dock påträffas aktören Fritidsreor även i en annan form av 

“kollegor”. Här förekommer istället Fritidsresor genom sina arbetare på resemålen. Med 

formuleringar som “informera våra kollegor att vara ambassadörer för vårt 

hållbarhetsarbete”, sätts aktören från ett utifrånperspektiv där kommunikationen på 
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hemsidan avskiljs från Fritidsresornas medarbetare på plats. Vidare återfinns viktiga 

samarbetsaktörer i texten. Dessa presenteras som både organisationer inom barnrättvisa 

men även underleverantörer på resemålen. Dessa samarbetspartners förtydligar en viss 

image av vad Fritidsreor förmedlar i sin kommunikation. Organisationer som Rädda 

barnen skapar en bild av företagets medvetenhet och viljan att genom text skapa en bild av 

de som företag arbetar för. Samma sak gäller miljöorganisationer med certifieringar och 

märkningar som i sin tur sätter en prägel på Fritidsresor som verksamhet. I texten har 

Fritidsresor även valt att presentera sitt systerbolag TEMA som en betydande aktör inom 

Socialt ansvar. De presenterar denna researrangör inom kulturresor och förtydligar på så 

sätt ett visst stöd för dessa typer av resor. Till sist är kunder starka aktörer inom 

besökshemsidans kommunikation. De förekommer ofta i sammanhang angående 

samarbeten och det skapas ett samband mellan kundernas agerande och företagets 

hållbarhetskoncept. Kunden sätts därmed i fokus inom Fritidsresors hållbarhetsarbete och 

porträtteras som en aktiv medaktör i utvecklingen för framtiden. Att kommunikationen i 

vissa textavsnitt sker direkt till kunden, skapar vidare ännu ett bevis av kunder som 

väsentliga mottagare. 

 

Vidare i makroanalysen krävs en tolkning av textens tematiska struktur. Nedan följer en 

inventarielista på textens teman i bokstavsordning. Dessa är så kallade representationer 

av företagets hållbarhetskoncept. Textens huvudteman är presenterade i fet text medan det 

återfinns vissa underteman som fått mindre utrymme i textens innehåll. 

 

All inclusive 

Fritidsresor informerar här att All inclusive-turism inte har ökat likartat som med tidigare 

år. De förtydligar sin medvetenhet om All inclusive-komplexens karaktär att skapa 

negativa konsekvenser på lokal ekonomi eftersom en minimal del av resans pris stannar på 

resemålet. De försvarar denna situation genom att motargumentera mot flygresan samt 

boendets faktiska pris samt att de genom dessa komplex kan uppfylla deras kunders 

önskemål. De menar att de själva som företag måste uppfylla dessa förväntningar för att 

inte förlora kunder till andra researrangörer. Vidare nämns hotellens genererade av 

arbetskraft till samhällen där arbetsbrist och minimal lön förekommer. Fritidsresor 

förtydligar dock återigen deras medvetenhet om att All inclusive påverkar arbetstillfällen 

negativt inom turismrelaterade verksamheter på området, exempelvis restauranger. För att 

bevisa deras medvetenhet ytterligare informeras läsaren om att företaget alltid 

rekommenderar kunder att ta del av det som erbjuds på resemålet i form av exempelvis 

kulturella sevärdheter och utflykter. 

 

Barnrättvisa 

Genom detta tema påpekar Fritidsresor vikten av barn inom turism. De visar detta genom 

samarbeten med olika barnorganisationer, exempelvis Bris och Rädda barnen. Därutöver 

arbetar de även med ECAP, "End child prostitution, child pornography and trafficking in 

children for sexual purposes”. De involverar både organisationen och deras eget arbete 

genom att presentera resultatet “The code”. Detta är en uppförandekod som utarbetades 

med experthjälp inom turism från Fritidsresor. Inom detta tema presenterar Fritidsresor 

vidare “The Code’s” olika policys och hur just de som företag arbetar med dessa. 

Exempelvis säger uppförandekoden att alla lokala samarbetspartner på resemålen ska 

informeras om denna barnrättvisa. Fritidsresor informerar då att de alltid överlämnar denna 

kunskap till underleverantörer utomlands vid ett samarbetsavtal. Även lokala myndigheter 

på resemålen för fram denna information. Detta gör att Fritidsresor visar deras involvering 

i uppförandet och återuppföljningen av ECAPS väsentliga arbete mot barnrättvisa inom 

sexturism. 
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Djur och Växter 

Fritidsresor vill här förtydliga sina etiska värderingar om främst djurens rättigheter. De 

bojkottar vissa djuraktiviteter men främst anser de att det är bättre att stanna på platsen för 

att förbättra situationen. Denna förbättring kan ske genom samarbeten med organisationer 

som Born-free och andra djurrättsorganisationer. Dessutom följer de ABTA; Animal 

Welfare Guidelines. Fritidsresor vill vidare påvisa deras arbete för utrotningshotade växt- 

samt djurarter. Dock påpekar företaget svårigheter med Nordens minimala 

djurrättighetskontroll. Dessutom är det svårt att ständigt kontrollera djur på resemålens 

hotell. De visar därför på vikten av ett gemensamt ansvar mellan dem som företag och 

deras kunder, då resenärerna ska säga till om de ser någon form av illa behandling av djur. 

 

Miljö- och hållbarhetscertifieringar 
Fritidsresor presenterar vidare temat Miljö- och hållbarhetscertifieringar. Dessa, även 

kallade märkningar, lyfts fram kopplat till Fritidsresors hotell, resmål samt flygningar. 

Utstående är ISO 14001, vars innebörd grundas i Fritidsresors eftersträvan mot hållbara 

alternativ. På flyget presenteras certifieringen som ett resultat till minskade utsläpp. 

Gällande hotellen utgör sig ISO 14001 markant, bland annat då Fritidsresor arbetar med att 

bespara vattenresurser på hotellområdena. Vidare visar företaget en eftersträvan mot 

märkningen GSCT, Global Sustainable Tourim Concil, vars implikation ligger i att arbeta 

aktivt med både miljö samt socialt ansvarstagande. De hotell som når GSCT bevisar 

arbetet mot ett minskat slitage på naturen, ett ökat samspel med den lokala befolkningen 

samt strävan efter att arbetsvillkoren följs korrekt. Fritidsresor ska genom denna märkning 

även se till att utbildning finns för medarbetarna, som ska leda till ökad kunskap om både 

hållbara- samt ohållbara effekter. Fritidsresor presenterar vidare märkningarna Travelife, 

Biosphere och EarthCheck. De erhåller samtliga som står sig bakom både socialt 

ansvarstagande och miljömässiga märkningar. Dessa poängterar Fritidsresor är märkningar 

som de blir behöriga till genom högt uppsatta krav som bland annat EU och 

intresseorganisationer framställt. De miljöcertifieringarna som presenteras i 

kommunikationen förtydligar Fritidsresors handlingar, vilket undertrycker viljan om att 

utveckla och arbeta för hållbarare alternativ. Dock poängteras att deras miljömärkningar 

skiljer sig mot presenterad hållbarhetscertifiering, vilket i sin tur innebär krav ställda mot 

både miljö- och socialt ansvarstagande. Därmed kommuniceras inte miljöcertifieringarna 

inom samma dimension för hållbar turism. Detta i sig påvisar företagets föreställning om 

skillnaden mellan miljöarbete samt ett hållbart arbete positivt för turismen.  

 

Kultur 

Fritidsresor vill tydligt informera om deras medvetenhet om vikten att bevara lokal kultur 

samt att främja lokalbefolkningens ekonomi på resemålen. Detta görs genom att presentera 

systerbolagets TEMA:s resor som ska innehålla det äkta och det genuina på unika resor. 

De säljer småskaliga resor med specialiserade guider som ska skapa en helhetsupplevelse 

med människor, deras kultur och natur i fokus. TEMA presenteras även som en 

samarbetspartner till UNESCO där världsarvslistan och dess bevaring står i centrum. Dock 

upphörde systerbolagets stöd till UNESCO 2009 då det var svårt att hitta relaterade projekt 

till TEMA:s verksamheter. Fritidsresor vill däremot påpeka ett nytt samarbete i Guatemala. 

Detta ska ge inkomster till Mayafolket, bevara deras livsstil samt långsiktiga handlingar för 

framtida ekologisk odling. Genom att presentera denna information kan Fritidsresor påvisa 

vikten av ämnet samt ge ett moraliskt stöd till systerbolagets verksamhet. 

 

Kunder 
Ett tydligt tema är angående företagets egna kunder. De poängterar medias framfart inom 

hållbarhetstänket men tror även att deras kunder i framtiden alltmer kommer boka 

miljövänliga resor. Eftersom de arbetar in miljödelen inom verksamheten anser företaget 

att kunden bara behöver välja Fritidsresor för att resa lite mer klimatsmart. De 

kommunicerar att deras miljöarbete är lika med ökad kundnöjdhet. Dessutom vill 
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Fritidsresor trycka på kundens eget agerande och roll för hållbar turism. Kunderna ska 

själva söka fakta samt ställa krav på leverantörerna. Som resenär menar företaget att man 

alltid kan prioritera flygbolag samt hotell som arbetar miljövänligt med konkret plan för att 

minska deras miljöpåverkan. Eftersom det inte automatiskt informeras vilka hotell som 

ingår är det kundens egen uppgift att läsa om respektive hotells miljöarbete, vilket kan 

skilja sig något åt enligt Fritidsresor. Inom detta tema presenteras även ett lokalt perspektiv 

då de menar att kunden kan välja att handla lokalt producerade produkter samt gå till 

lokala restauranger. Det presenteras även många konkreta tips på vad kunden kan göra 

hemma innan och under resan, exempelvis att släcka all onödig belysning vid 

utomlandsvistelse samt att källsortera. 

 

Kunskapsförmedling 
Som företag nämner Fritidsresor gång på gång vikten av att föra vidare kunskap och 

information till både deras personal, samarbetspartner samt kunder. Personalen genomgår 

utbildning där information om miljö och företagets arbete för hållbarhet förklaras. 

Fritidsresor vill, genom att informera deras egna resenärer om miljöpolicyn, stimulera till 

en mindre miljöbelastning. De menar att det sker en aktiv påverkan av kunden för att resa 

hållbart, då de erbjuder information om charterresans miljöfördelar. Allt detta ska skapa 

engagemang och delaktighet, för både egen personal samt kunder. Fritidsresors skapar 

genom detta tema därmed en betydande vikt av kundens medvetenhet och eget ansvar på 

resan samtidigt som vikten samarbete förtydligas återigen. 

 

Socialt ansvar 

Inom detta tema vill Fritidsresor visa vikten av att som företag ta ansvar, både för miljö, 

barn, arbetsvillkor samt möjligheten att uppfylla kundernas förväntningar. De nämner även 

underleverantörer och andra samarbetspartner och visar därför goda relationers 

väsentlighet på turismmarknaden, just för att skapa positiva effekter av deras 

turismindustri. De förklarar hur varje avdelning i företaget har eget miljöansvar samt 

hantering av verkställande åtgärder, vilket dock kontrolleras av en person för att skapa en 

god miljöprioritering. Företaget nämner att de alltid mäter miljöarbetet i samband med 

deras ekonomiska uppföljningsarbete, då de vill visa på hur deras sociala ansvar fungerar i 

praktiken. En stark inriktning av ansvaret sker på en lokal nivå på Fritidsresors resmål. 

Främst läggs fokus på arbetsvillkor för arbetare som bygger samt renoverar hotell. 

Fritidsresor presenterar det lokala ansvaret genom verksamhetschefer och information om 

att alla hotell måste skriva på ett hållbarhetskontrakt. Till sist nämns sociala stödprojekt 

med egenvalda exempel som utflykt till Fair Trade kakaoodlare i Dominikanska 

republiken. Genom information om dessa projekt stödjer Fritidsreor lokala odlare och visar 

samtidigt sitt ansvar utåt till sina aktiva resenärer på plats men även läsaren på hemsidan. 

 

Transport och utsläpp 

Temat Transport och utsläpp presenterar främst flyget, då detta transportval utgör en stor 

del av Fritidsresors resekoncept. Flygtransportens påverkan på miljön, deras arbete mot 

hållbara val och dess certifieringar som de åtagit lyfts fram. Fritidsresor arbetar bland annat 

med miljöcertifieringen ISO 14001. Vidare presenteras information om Gröna flyg- och 

inflygningar. Vilket grundar i att deras flyg, TUIfly Nordic, avsiktligt väljer att 

medpassagerare färdas med en planerad resplan som är så optimal för miljön som möjligt. 

Fritidsresor informerar om att de ständigt ska se till att varje flygning ska vara så grön som 

möjligt, vilket bland annat sker genom så korta flygturer som utförbart samt genom smarta 

bagagepaketeringar. En grön inflygning är likväl viktig för företaget. Genom att varje flyg 

har välutbildade piloter samt nyutvecklad flygutrustning, informerar de i texten om dess 

vilja till att minska på de negativa utsläpp som sker via flyg. De poängterar dock att de inte 

kan resa fullständigt gröna, då de anser att grön flygning endast sker när miljön inte tar 

skada, vilket är oundvikligt inom den bransch som Fritidsresor arbetar inom. De visar 

därmed på en medvetenhet rådande hållbarhets komplexa karaktär. Vidare presenterar 
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företaget deras arbete mot förnyelsebart bränsle, nutida framtidsplaner för kommande 

flygtransporter (Boeing 787 Dreamliner), källsortering på flyget etcetera. Där till finns 

information om ytterligare ett transportval; Fritidsresors transfer. Företaget äger själva 

somliga av transporterna, dock är mestadels av dessa ägda av lokalbefolkningen själva, 

vilket Fritidsresor menar gynnar det lokala samhället och medför fler arbetstillfällen. 

Samtlig information rörande temat Transport och utsläpp upplyser om Fritidsresor arbete 

mot hållbarare arbete med fokusering mot miljöansvar. Deras val om att inte endast 

informera om flygningarna, utan även andra transportmedel som buss skapar en bredare 

bild av deras medvetenhet om utsläpp inom hela deras verksamhet. Alla transfers har även 

möjlighet till klimatkompensation, vilket innebär att resenärerna aktivt kan ge bidrag (5 

kronor) för att kompensera dem slitage som transportens utsläpp medför. Fritidsresor vill 

därmed visa på vikten av kundens egen initiativförmåga för en hållbar turismtransport. 

 

Vision och Policy 
Ett tydligt tema i texten är Fritidsresors egen vision och policy för deras hållbarhetsarbete. 

I deras vision ingår att skapa en reseupplevelse som är minnesvärd för kunden. Samtidigt 

ska dessa resor minimera miljöpåverkan, respektera kulturer och människor samt skapa 

bättre ekonomiska förutsättningar för det lokala samhället på deras destinationer. Deras 

aktiva policys mot miljöpåverkningar presenteras för att påvisa deras arbete för framtida 

förbättringar samt utveckling. För att uppnå detta har fyra strategiska mål fördelats utifrån; 

Flyg & utsläpp, Resmål & Hotell, Kollegor samt Kunder. Fritidsresor skapar genom detta 

en tydlig bild av hur deras eget arbete ser ut. De menar att deras största positiva påverkan 

är att de skapar kontakter mellan människor över kulturella, språkliga och geografiska 

gränser vilket bidrar till de ekonomiska förutsättningar som krävs för att möjliggöra 

miljöförbättringar. Deras största negativa miljöpåverkan kommer från användningen av 

fossila bränslen och andra icke-förnyelsebara material, avfall samt utsläpp i luft och vatten. 

 

4.2.3 Mikroanalys 

 

I mikroanalysen av Fritidsresor kommunikativa hemsida krävs en identifiering av den 

språkliga konstruktionen. Nedan presenterar därför textens innehållande textuella luckor, 

implikationer, lexikala stil samt dess kohens.  

 

Textuella luckor 
Texten för Fritidsresors kommunikation har inga konkreta textuella luckor. Detta då 

företaget väljer att ständigt presentera en klar definition samt bakgrund till textens olika 

delar, för att tydligt koppla till textens huvudrubrik “Hållbara resor”. De undviker även 

textuella luckor inom kommunikationen av vissa specifika ämnen, exempelvis deras flyg. 

De informerar om kommande flygplan och ger en faktabaserad text om Boeing 787 med en 

vidare länk för fördjupande kunskap. De beskrivande texterna gör att läsaren inte behöver 

förkunskaper om ämnet. 

 

Textens implikationer 

I textens innehåll återfinns inga tydliga implikationer, vilket innebär att irrelevant 

information inte presenteras. 

 

Textens lexikala stil 

Fritidsresor har genom deras lexikala stil skapat en viss kommunikation för att nå ut med 

sitt budskap om ett hållbart företag. De använder ständigt ordet “hållbarhet” i textens olika 

delar med främst fokus i ingressen där en hållbarhetspolicy presenteras. Detta för att det 

skapas ett tydligt budskap om varför och hur de jobbar mot deras föreställning av en 

hållbar resa. Budskapet om en tydlig nisch blir klarare att uppfatta genom dessa ordval, och 

återigen kopplas brödtexten till rubrik samt ingress. Dock förekommer även uttrycket 
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“Reko-resor” i ett sammanhang: De använder begreppet som en efterrubrik till länken 

“Hållbara resor” för att sedan presentera miljöaspekter samt socialt. ansvar. Därmed 

använder Fritidsresor ordet “Reko” som ett substitut för ordet hållbar. I den svenska 

ordboken står reko för något som är pålitlig, hederligt samt schysst. 

 

Vidare använder Fritidsresor ett relativt professionellt språk i sin kommunikation utåt. 

Detta förtydligas genom ordval som komfortabel, stimulera, minimera samt exploatering. 

Genom detta skapar fritidsreor ett visst intryck vid förmedling av sina mål och arbeten. 

Den professionella hållningen skapar en genomgående uppfattning genom hela texten. 

Även vid “Frågor och svar”-delen där texten är riktad direkt till kunden, kan denna typ av 

lexikala stil återfinnas. Detta förstärks ytterligare av textpartier där ren “basfakta” 

presenteras. Exempelvis vad en miljömärkning står för. De använder vidare ett relativt 

varierat språk då de nyttjar olika ord inom samma ämnesområde. Exempel är användandet 

av orden miljöslitage, miljöbelastning och miljöpåverkan vars syfte i texten är den samma. 

Detta blir även väsentligt då textens språkliga utformning varierar från Fritidsresors 

formuleringar av dem själva; De använder “Fritidsresor” samt “vi” i likartade 

sammanhang. Detta skapar en viss förmedling av företagets egna budskap, då “vi” 

förtydligar att detta är just Fritidsresors gemensamma arbete samt visioner. De väljer även 

att bjuda in mottagaren till att bistå till att nå deras mål genom att trycka på orden “ta 

ansvar, “resenären har ett krav” samt “engagera sig”, vilket styrker på en underliggande 

effekt av påverkningsmetod där mottagaren kan agera hållbart medvetna val. 

 

Textens kohens 

Till sist har textens kohens analyserats för att visa på meningskapande genom dess olika 

delar. Fritidsresors föreställningar på hållbar turism blir tydligt vid en sammansättning av 

textens alla tidigare nämnda teman. Dessa innehåller socialt ansvar gällande barn, 

arbetsförhållanden, växter och djur samt kultur. Vidare nämner de delarna 

naturpåverkningar samt andra globala och lokala miljöpåverkningar. Slutligen 

kommunicerar innehållet den ekonomiska vikten av turism för lokalbefolkning men även 

för Fritidsresor som företag, gällande bibehållandet av nöjda kunder. Därmed skapar de en 

bild av hållbarhet innehållande sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Olika 

perspektiv på turismfenomenet presenteras då både lokala och globala nivåeffekter 

kommuniceras. Detta genom att exempelvis behandla textdelar om globala 

miljöpåverkningar i komplettering till lokalt miljöarbete på researrangörens hotell. All text 

som presenteras under “hållbara resor” speglar därför deras hållbarhetsarbete och skapar en 

viss image av företaget. Kommunikationen visar på förtydligande sätt varför Fritidsresor 

anser denna form av turism är viktig. Dock läggs stor fokus på klimatet samt barnrättvisa. 

Detta då ständigt återkommande diskussioner, fakta samt värderingar återkommer till dessa 

två ämnen. Logiskt skapar dessa delar en viss föreställning av vad som hållbar turism står 

för samt vilka mål och argument som är mest väsentliga för Fritidsresor i detta 

sammanhang. 

 

Deras arbete mot miljöansvar indikerar om dess vetskap om rådande situationer i 

samhället, där dem liksom övriga branscher inom näringen skadar miljön genom stora 

utsläpp från främst flygtransporter. Likväl är bilden av Fritidsresors miljöansvarstagande 

markant då kommunikationen förvisar om ett antal miljömärkningar som dem har åtagit 

sig, vilket till vida klargör deras ståndpunkt till vad hållbart arbete för miljön innebär. De 

menar att en hållbar miljö eftersträvas genom bland annat ett undvikande av slitage och 

förslitning på plats samt förbrukning av naturliga resurser, just för att skapa turistiskt 

positiva resultat. De miljöcertifieringar och märkningar som Fritidsresor lyfter fram 

upprepande gånger skapar en föreställning om stolthet och prestigetagande. Deras 

kommunikation tydliggör dock en avgränsning om vad det innebär med hållbart resande. 

De presenterar, utöver miljömärkningarna, ett aktivt arbete mot hållbar certifiering. 

Fritidsresor presenterar det sociala ansvartagandets roll som lika betydelsefull som 
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ansvaret mot det miljömässiga. Hållbarhetscertifieringen innebär därmed ett 

ställningstagande för båda dimensionerna för att nå hållbara effekter, där de poängterar att 

miljömärkningar inte står sig som en enda komplement för att presentera 

hållbarhetsbegreppet. 

 

4.3 Intervju Ving 

 

För att komplettera Vings textuella kommunikation har en intervju med deras 

informationsansvarig skett. Detta för att få en bättre bild av företagets egen föreställning 

och aktiva användning av hållbarhetsfrågan, (se intervjufrågor, bilaga 1). 

 

Hållbar utveckling inom turism är deras ledstjärna, presenterar Vings informatör. Därför 

vill de arbeta aktivt med att skapa positiva effekter med deras turism samtidigt som de vill 

minska på negativa sådana. Företagets vetskap om turismens påverkan når Ving via 

omvärldsbevakning där de har samarbeten med övriga länder inom Thomas Cook Group. 

Vidare är företagets medvetenhet riktad mot hållbar turism ständigt på tal då de är med i 

flertals nätverksgrupper inom branschen där seminarier gällande hållbara handlingar hålls. 

Ving arbetar för hållbara mål genom att både marknadsföra och utveckla sitt företag på ett 

hållbart sätt. Informanten nämner främst deras vilja till att minska Vings effekter på 

miljön, och därav följer dem lokala, nationella samt internationella lagar som rör just deras 

turismverksamhet. 

 
“Vi strävar alltid efter att utgå från hållbarhetsaspekten, både när det gäller vår egen verksamhet 

och då vi samarbetar med lokala partners.” 

 

Ving är medvetna om att deras turism inte bara påverkar miljön utan även den lokala 

befolkningen. Angående ett socialt ansvar har de därmed enats kring FN:s barnkonventions 

riktlinjer samt FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. Informanten förtydligar även ett viktigt 

samarbete med ECAP för att minska barnsexhandel. Därefter lyfts utbildning och 

informationsspridning upp som viktig grund till att utveckla hållbar turism. Ving vill 

uppdatera sin personal samtidigt som även information ska nå ut till deras resenärer genom 
hotellpärmar samt avresemail. Informanten exemplifierar; 

“I vissa fall muntligen ombord på våra transferbussar. Informationen innehåller även råd om hur 

man bör agera och vart man kan vända sig vid misstänkt barnsexhandel. Uppförandekoden 

innebär också att vi skriver ett tilläggsavtal med alla hotellägare och samarbetspartners som 
förbinder även dem att aktivt agera om de ser tecken på att barn utnyttjas.” 

Vidare poängteras vikten av att Ving ständigt ska arbeta seriöst med dessa frågor, just då 

de följer upp och kontrollerar så alla riktlinjer faktiskt efterföljs. Därav har de valt att 

presentera deras hållbarhetsfrågor på hemsida då de vill visa vad de som företag faktiskt 
står för. Detta ska ge både en intern samt extern signal om Vings image; 

“Det visar på att vi är ett företag som arbetar seriöst med hållbarhet.” 

Informanten menar därutöver att det är många som är intresserade av detta ämne och därför 

har Ving gjort det lättare för kunderna att hitta informationen genom besökshemsidan. 

Informationen ska finnas genom all kommunikation på webben, reseguider, nyhetsbrev, 

inom sociala medier etcetera. Ving som företag känner ett ansvar för både deras kunder 

och medarbetare och tror att kommunikationen om hållbarhet gynnar företaget positivt, 

främst då deras budskap har möjlighet att påverka omvärlden. Positiv effekt som 

marknadsföringen kan generera till nämns bland annat vara att de försöker påverka deras 

egna resenärerer att resa så miljövänligt som möjligt. Exempelvis ger dem tips på vad 



35 

 

resenärerna kan göra för att minska miljöpåverkan när de reser, som resenären själv får 

möjlighet till att ta ställning till därefter. 

4.4 Intervju Fritidsresor 

 

För att komplettera Fritidsresors textuella kommunikation har en intervju med deras 

manager för hållbar utveckling skett. Detta för att få en bättre bild av företagets egen 

föreställning och aktiva användning av hållbarhetsfrågan, (se intervjufrågor, bilaga 1). 

 

Fritidsresors informant som arbetar specifikt med hållbarhetsfrågor inom verksamheten 

menar att hållbar turism främst består av miljöaspekten samt ett socialt ansvar. 

Informanten hänvisar till hemsidan för mer information om deras hållbara turism samt mål. 

Där erhåller de kunden med fyra kategoriserade sådana; Flyg och utsläpp, resmål och 

hotell, kollegor samt kunder. Dock poängteras deras kunskap om hållbarhet behöver 

utvecklas samt deras eget ansvar inom alla dessa kategorier. Fritidsresors representant har 

främst föreställningen om att de som företag inte vill associeras med ett övertramp inom 

exempelvis mänskliga rättigheter, därutav anses det viktigt av flera anledningar att arbeta 

hållbart. Svaret på varför hållbar turism är viktig presenterades följande,  

 
“Det är viktigt av flera anledningar men främst för att vår produkt och förtjänst är beroende av en 

fungerande planet i framtiden, liksom att företaget sköter sig när det gäller socialt ansvar.” 

 

Då företaget inte vill förknippas med ohållbara resultat är deras gensvar att kommunicera 

ut hållbarhetskonceptet. Av denna anledning har dem valt att presentera deras hållbara 

ståndpunkter genom besökshemsidan. Den information som de valt att kommunicera ut 

och arbetar med är främst framställd från de anställdas egna lärdomar, därmed väljer de att 

genom informationsutbyten inom koncernen TUI Travel få upplysning om 

hållbarhetsfrågor. Därutöver håller de sig uppdaterade genom information från internet, 

möten, konferenser och kurser. De vill visa att de hanterar riskerna som finns kring både 

miljö och socialt ansvar, menar informanten. Kommunikationen lyfter fram olika budskap 

kring deras ständiga arbete med hållbarhetsfrågorna. Dock var svaret att det är svårt att tro 

att kunder är intresserade av denna typ av information. 

 
“Det är sannolikt få kunder som läser dessa sidor, däremot väldigt många studerande. Så för att 

undvika överbelastning så publicerar vi den mesta informationen där. Det blir också som en slags 

databas med alla våra initiativ.” 

 

På grund av informantens tro till att inte många intresseras av information gällande hållbar 

turism, ses inte heller denna form av marknadsföring ha gynnande effekter för att skapa 

fler kundrelationer. Däremot kan kunderna attraheras till medvetnare val genom andra 

kanaler som de nyttjar, 

 
“Marknadsföring handlar inte bara om vad som sägs utan hur och i vilken kanal. Vi kommunicerar 

hållbarhet med kunderna på olika sätt och inte alltid i traditionella marknadsföringskanaler.” 
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5. Analys 

 

Nedan presenteras en analys där den teoretiska förankringen kopplas till diskursanalysens 

samt mailintervjuns empiriska resultat. Analysen grundar sig på studiens frågeställningar 

angående researrangörernas egna föreställningar om hållbarhetsbegreppet, en jämförelse 

med forskning samt hållbarhetsfrågans praktiska användning på besökshemsidorna.  

 

5.1 Researrangörernas föreställningar om hållbarhetsbegreppet 

 

Ving och Fritidsresor är båda svenska researrangörer som valt att kommunicera sin 

uppfattning av hållbar turism på deras officiella besökshemsidor (www.ving.se; 

fritidsresor.se). Genom deras kommunikativa text skapar de som avsändare en social 

konstruktion av vad de anser är hållbart arbete inom turismindustrin (Bruhn, 2009). 

Hållbarhetsbegreppets bakgrund presenteras i turismfenomenets positiva samt negativa 

karaktär för samhället. Därmed presenteras ständigt ett orsakssamband mellan deras 

verksamheter som visar på medvetenheten om dess konsekvenser (www.ving.se; 

fritidsresor.se). Deras uppfattningar av begreppet hållbar turism grundar sig på textens 

teman och skapar en viss föreställning om hållbar turismens tre dimensioner; ekonomiska, 

sociala samt ekologiska. De båda researrangörerna har i sin kommunikation lyft fram 

likartade föreställningar inom den ekonomiska dimensionen då fokus på All inclusive-

komplexen förtydliga vikten av turismens ekonomiska nytta för ett samhälle. Dessutom 

framställs dessa komplex som en ekonomisk nytta för båda researrangörerna eftersom det 

skapar kundtillfredsställande och därmed ett återkommande flöde av resenärer. All 

inclusive skapar därför både samhälls- och kundnytta genom att generera arbetstillfällen 

samt en turistattraktion. 

 

Vidare skapar båda företagen en uppfattning av turismens sociala dimension som 

innehåller rättvisa för barn samt lokala arbetsförhållanden på deras anläggningar och 

verksamhet (www.ving.se; fritidsresor.se). Informanten från Fritidsresor fokuserar även 

hen på mänskliga rättigheter som en stor drivkraft till företagets hållbara arbete för deras 

turism (Informant, Fritidsresor). Både Ving och Fritidsresor lägger stor vikt på just 

barnrättvisan och kommunicerar därför en viss uppfattning av turismens vikt i samhället 

(Falkheimer, 2001). Dessutom klargör texten samarbeten inom turismindustrin som en 

väsentlig del i det sociala ansvaret, då organisationer och stödprojekt ska skapa positiva 

effekter av turism i form av lokal utbildning samt ekonomiskt stöd. Vidare uppvisar både 

Ving och Fritidsresor en föreställning om att det krävs ett ständigt informerande om hållbar 

turism för att nå sina mål. Denna information ska nå både deras kunder, kollegor samt 

underleverantörer på plats (www.ving.se; fritidsresor.se) Detta kan ske genom exempelvis 

Vings exempel på informerande guider (www.ving.se)  

 

Inom den ekologiska dimensionens kommunikation ingår miljöcertifieringar, transport, 

källsortering samt förnyelsebara bränslen. Båda researrangörerna lägger stor fokus på 

miljömässiga aspekter inom hållbar turism (www.ving.se; fritidsresor.se). Tydligast 

presenteras miljödimensionen i perspektiv mot flygens utsläpp och hotellanläggningarnas 

resurstagande (www.ving.se; fritidsresor.se). Detta står sig mot hållbarhetsbegreppets 

ekologiska betydelse, vars vikt ligger i att förhindra negativ påverkan på miljön. Utifrån 

turistiskt perspektiv visar arrangörerna bland annat på aktivt agerande för att bromsa upp 

negativa följder ur miljösynpunkt (European Union, Commitee of Regions, 2006). 

Exempelvis presenterar både Ving och Fritidsresor deras val av transport samt på hur dessa 

motverkar de farligaste utsläppen genom Grön flyg- och inflygning, vars syfte ligger i att 

minska utsläppen som skadar. Samtidigt som flyg och transfers likväl har en förmåga till 

att bistå till miljömässiga destruktioner avser Fritidsresor att det därav inte går att bli 

fullständigt Gröna, då dem ännu inte kan blunda för att resor bidrar till ohållbara resultat 

http://www.ving.se/
http://www.ving.se/
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(www.ving.se; fritidsresor.se). Detta står sig även bakom European Union, Commitee of 

Regions (2006) presentation av hållbar utveckling. Miljöaspekten gör sig tillika tydlig i 

kommunikationen utåt med initiativ på miljömärkningar som åskådliggör företagens 

arbeten mot att minska på icke-förnyelsebara resurser (www.ving.se; www.fritidsresor.se). 

Detta incitament håller EUCoR (2006) för, då bland annat resurskonsumtionen bör 

minimeras för att den ekologiska dimensionen ska främjas. Språket företagen använder i 

sin kommunikation visar vad de själva menar är av vikt att arbeta med samt valet av att 

visa utomstående deras resultat (Mcquail, 2002; Nilsson & Waldermarson, 2007). Genom 

återupprepningar av lika formuleringar, gällande främst dessa miljömärkningar, 

kommunicerar avsändarna likgiltig information för tydlig fokusering. Vidare presenterar 

textanalysen företagens föreställningar om hållbarhetens krav på turismens olika nivåer. 

Både researrangörerna visar turismens nivåer från ett globalt miljöperspektiv till lokala 

effekter på resemålen.  

 

Till sist kan researrangörernas språkliga kommunikation kopplas till deras personliga 

kommentarer från Vings informationsansvarige samt Fritidsresor manager för hållbar 

utveckling. De presenterar likartad information om hur de uppfattar hållbar turism med 

såväl fokus på främst sociala och miljömässiga mål (Informant, Ving; Fritidsresor). 

Föreställningarna om hållbarhetsbegreppet kommer enligt Fritidsresor från lärdomar inom 

deras egen organisation samt koncernen TUI Travel. De poängterar även hemsidans 

kommunikation som en databas för alla hållbara initiativ (Informant, Fritidsresor). Ving 

menar likväl att deras information om hållbar turism kommer från seminarier samt 

nätverksgrupper inom Thomas Cook Group. Däremot nämner informanten även en så 

kallad omvärldsbevakning i verksamhetens kunskapsinsamling (Informant, Ving). Den 

språkliga kommunikationen påvisar då textens förmåga att påverkas av avsändarens, i detta 

fall Ving och Fritidsresors, egna personliga värderingar samt intryck av samtiden (Bruhn, 

2009). Det skapas därför en social konstruktion där ett perspektiv på verkligheten skapas 

(Falkheimer, 2001). Denna produktion av mening sker därför genom ett socialt influerat 

samspel mellan omvärlden och avsändarens perspektiv på denna (Bruhn, 2009). Båda 

informanterna kommenterar även tydligt, att innehållet på hemsidan speglar deras syn och 

mål för hållbar turism, då detta står tydligt uttryckt på hemsidan. Detta i sin tur påvisar att 

företagens föreställningar, reflekteras i deras kommunikation utåt. Deras text på hemsidan 

framställer därför deras helhetsyn på begreppet hållbar turism (Informant, Ving; 

Fritidsresor).  

 

5.2 Jämförelse med hållbar turism som forskningsbaserat begrepp  

 

Researrangörenas värderingar och uppfattningar av hållbar turism kan sedan tolkas och 

jämförs med det forskningsbaserade begreppet. Som tidigare nämnts innehåller deras 

begreppsföreställningar både ekonomiska, sociala och ekologiska dimensioner (Bruhn, 

2009). Turismen ska locka till lokal utveckling och vara gynnsam för både lokalbefolkning 

såväl som turistaktörer (European Union, Commitee of Regions, 2006). Dessutom visar 

både Ving och Fritidsresor vikten av turismens möjlighet att gynna utbildning och därmed 

utveckling för samhället (www.ving.se; www.fritidsresor.se). Däremot återfinns ingen 

kommunikation om den ekonomiska vikten av turismaktörernas gynnsamhet inom 

entreprenörskap (European Union, Commitee of Regions, 2006). Turismen ska attrahera 

lokal utveckling genom denna aktivitet, vilket företaget inte valt att ta med i sin text 

(www.ving.se; www.fritidsresor.se). Enligt tidigare forskningsgenomgång har studier 

belyst vikten av turismaktörers samhällsengagemang för att nå hållbarhet, både gällande 

resursanvändande samt andra socio-kulturella element (Sörensson & Fredrich, 2013). Inom 

den sociala dimensionen återfinns vidare vissa olikheter med researrangörernas 

föreställningar mot forskningens. Det sker en kommunikation om arbetsförhållanden som 

är en viktig del av det sociala ansvarstagandet, dock riktas denna fråga till arbetare inom 

http://www.ving.se/
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företagens verksamheter samt på dessa anläggningar. Detta betyder att det sociala ansvaret 

begränsas till företagets egen verksamhet. Inom verksamheten ryms egna kollegor på 

hotell, andra arbetare på hotell samt även deras egna kunder. Dessutom är barnens 

rättigheter på svensk nationell nivå viktigt för de båda researrangörerna (www.ving.se; 

fritidsresor.se). Texten saknar därmed information om jämställdhetsproblematiken för 

lokalbefolkningen. Dock förlängs hållbarhetsarbetes gränser genom en stark fokusering på 

barn inom lokalbefolkningen. Detta gällande både deras hälsa samt utveckling som vidare 

är något som oftast brukar benämnas inom de socio-kulturella aspekterna. Turismen ska 

även stärka lokalbefolkningens egna värderingar och traditioner (Hall, 2008). Det är enbart 

Fritidsresor som genom fokus på kultur och lokalbefolkningens arvsbevarande skapar en 

bild av turism som ett fenomen som ska skapa förståelse samt jämställdhet genom 

kulturella möten. Fritidsresor skapar även ett jämställdhetsperspektiv på djurlivet inom 

turism. De kommunicerar vikten av mångfald och människans sociala ansvar gällande 

jordens djurarter (www.fritidsresor.se). Arternas bevarande har stor roll i det 

forskningsbaserade begreppet. Detta för att acceptera naturens större värden, främst inom 

den ekologiska dimensionen av hållbar turism (Hall, 2008).  

 

Fokusering på miljö- och naturaspekter kommuniceras i de båda arrangörernas texter. 

Likväl som tidigare forskningsgenomgång antyder, är natur och klimat en stark komponent 

för att förtydliga hållbar turism och begreppets krav (Strandberg & Jonsson, 2010). 

Tyngden på miljö- och naturkommunikationen som framställs i researrangörernas texter, 

står sig därmed som en dominerarande representation av hållbarhetsbegreppet. Detta 

skapar en svagare konstruktion av hållbar turism som ett helhetsperspektiv. Språket med 

fokus på natur och miljö skapar därmed en subjektiv verklighet som står i viss kontrast till 

forskningsbaserade begreppets krav på lika fokus inom alla tre dimensioner (Mcquail, 

2002; European Union, Commitee of Regions, 2006). 

 

Ving och Fritidsresornas språk symboliserar hur just de ser på hållbar turism. Deras 

föreställningar skapar dock ingen objektiv sanning (Falkheimer, 2001) då detta även 

förtydligas med begreppets komplexa karaktär. Inom vetenskapsteori har hållbar turism 

ständigt ifrågasätts som en tvetydligt fenomen (European Union, Commitee of Regions, 

2006; Hanefors & Mossberg, 2007; Aronsson, 2000). Butler (1990) menar exempelvis att 

hållbarhetsbegreppet når komplex karaktär då hållbarhet kan betyda vad som helst för vem 

som helst. Av denna grund avser han att det ligger en svårighet i att påverka och övertyga 

om hållbart turistiska handlingar (Butler, 1990 refererad i Macleod, 2004; 193-97), vilket 

även i detta sammanhang skapar olika föreställningar och ingångar till ett 

hållbarhetsarbete; Fritidsresor nämner Växt och Djurlivet inom ett socialt ansvar, där 

utrotningshotade arter ligger i fokus. I detta sammanhang kopplas även bevarandet av lokal 

kultur in i företagets kommunikation (www.fritidsresor.se). Ving väljer istället att ingående 

fokusera på ansvar gällande den ekonomiska dimensionen, då de fokuserar på en 

turismutveckling i form av en företagets eget ansvar för kvalité. De kommunicerar vikten 

av kvalité för en större kundtillfredställelse (ibid; www.ving.se). Vings kommunicerade 

kohens presenterar ett starkt samanhang mellan verksamhetens vikt av kvalité, som i sin tur 

skapar bättre förutsättningar för researrangören att skapa ett hållbart utvecklingsarbete för 

både kunder samt lokalbefolkning. 

 

Fritidsresor skapar en social konstruerad verklighet då de väljer att kommunicera “Hållbar 

turism” som ett enhetligt begrepp med tydliga förklaringar inriktat på sociala och 

ekologiska delar. De väljer att differentiera textens naturavsnitt med deras 

hållbarhetsarbete, för att på så sätt kommunicera olikheter i begreppet miljö samt 

hållbarhet (ibid.). Vings föreställningar skapar ett annorlunda perspektiv, då hållbar turism 

istället presenteras utifrån skilda de skilda begreppen; kvalité, socialt ansvar samt miljö. 

Inom miljö kompletteras sedan både sociala och naturmässiga aspekter. Trots att de båda 

researrangörerna kommunicerar information gällande samtliga tre dimensioner som står 
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under hållbarhetsdefinitonen (European Union, Commitee of Regions, 2004), visar Ving 

ingen tydlig karaktär mot att detta innebär hållbar turism. Främst då begreppet “hållbarhet” 

inte nämns märkvärt i texten. Språkets semiotik skapas därför av hur Ving, som avsändare, 

väljer att kommunicera deras uppfattningar av olika delar för hållbar turism (Nilsson & 

Waldermarson, 2007). Textens textuella lucka skapar en symbolik som i sin tur kan skapa 

oliktolkande budskap. Detta genom att inte tydligt förklara vad som ingår i 

hållbarhetsbegreppet (Larsson, 2012). Ving har ingen bakomliggande helhetsförklaring till 

varför just denna presentation presenteras. Inom detta ingår även Vings användande av 

ordet “miljö” både inom natureffekter samt mot den sociala omgivningen. Därmed kan 

ordets symbolik skapa olika tolkningar mellan dessa dimensioner, utan textuell förklaring 

om vad som separerar dem (www.ving.se). Denna symbolik får ytterligare karaktär inom 

Fritidsresors kommunikation vid användandet av uttrycket ”Reko-resor”. Uttrycket får 

ingen tydlig förklaring men som ingress leder det till avsändarens information om hållbar 

turism. ”Reko-resor” kan därför här uppfattas som Fritidsresors egen formulering. 

Tolkningen kan både vara ett substitut eller komplettering av begreppet ”Hållbar turism”.  

 

Det forskningsbaserade begreppet kräver ett helhetsperspektiv gällande turismens olika 

nivåer. Turismens mobilitet kräver idag en starkare fokus både lokalt, nationellt samt 

internationellt. Detta då turismens hållbarhetsfenomen kräver en global skala. Tidigare 

forskning har lagt stor fokus på lokalsamhällets hållbarhetsanpassning, främst inom de 

ekologiska elementen. Dock har detta förändrats då mer inriktning sker mot själva rese-

fenomenet. Genom att se hållbarhet turism som en aktiv global verkan ska positiva 

förbättringar ske (Hall, 2008). Researrangörerna visar på en medvetenhet om turismen 

olika nivåer med även koppling till en nationell nivå för ett hållbart arbete redan i Sverige 

innan resa. Dock fokuserar dessa turismaktörer på deras lokala resmål. De nämner effekter 

av resandet men fokus ligger på miljön inom hotell och andra effekter på plats 

(www.ving.se; fritidsresor.se). Även detta påverkar i stor sannorlikhet av företagens 

sociala konstruktion och verklighetsuppfattning utifrån deras egen verksamhet 

(Falkheimer, 2001).  

 

Utöver det forskningsbaserade hållbarhetsbegreppet fokuserar båda företagen på vikten av 

ett informerande perspektiv inom det sociala ansvaret. I detta sammanhang ingår både 

kunskapsutbyte mellan företagens samarbetspartner och underleverantörer men även till 

nya, befintliga samt framtida kunder. Både Ving och Fritidsresor kommunicerar vikten av 

att informera för att uppnå sina hållbarhetsmål men samtidigt öka deras ekonomiska 

välstånd och deras fortsatta utveckling (www.ving.se; fritidsresor.se). Forskare som 

Wheeller (2004) menar att detta krav på medvetenhet hos turismnäringen är väsentlig för 

en hållbar existens. Det är viktigt med långsiktig kunskapsutveckling för förståelse, både 

inom industrin men även för dess turister. 

 

5.3 Hållbarhetsfrågans tillämpning  

 

När föreställningarna om de båda företagen konstrueras genom deras språkliga 

kommunikation, är det även intressant att analysera huruvida detta begrepp används för att 

attrahera presumtiva turister. Enligt tidigare forskningsgenomgång bevisas hur begreppet 

hållbar turism har en tendens att användas olikartat, i både planering samt kommunikation 

(Moye et al, 2013). Officiella besökshemsidor på Internet är idag en väsentlig kanal för att 

både nå och informera kunder på ett lättillgängligt sätt. Internet skapar därför en kanal för 

företag att nå ut med sitt egna budskap (Bergström & Jutelius, 2003). Ving väljer att 

genom ett informativt sätt kommunicera detta till kunden, genom enkla och tydliga 

exempel. Genom att använda länkar som förlänger texten på samma hemsida, skapar även 

användaren ett intresse för fortsatt läsning av lättillgänglig information (www.ving.se). 

Även informanten företrädande Ving menar att informationen ska vara lätt att nå för alla 
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deras kunder samt intressenter (Informant, Ving). Budskapen i Vings kommunicering 

färgas även av en internationell karaktär där många ord och formuleringar från det 

engelska språket förekommer, vilket i sin tur förstärker den mer personliga och informella 

kommunikationen. Fritidsresor visar på en tydlig kommunikation med en professionell stil 

som förstärks genom formella ord samt ren faktainformation (www.ving.se; 

fritidsresor.se). Ett tydligt likartat sätt för researrangörerna att kommunicera sitt hållbara 

budskap är genom argumentation (Larsson, 2012). Genom att presentera motaktörer i 

texten, både genom utomstående organisation samt egna kundfrågor, skapas argument som 

de sedan genom en försvarställning tar upp. På detta sätt presenterar de olika perspektiv på 

begreppet hållbarhet inom deras företag, för att sedan argumentera för varför deras 

budskap är det rätta (www.ving.se; www.fritidsresor.se). Ving argumenterar även mot 

andra, exempel på miljöbovar inom andra verksamheter, vilket ska skapa ett perspektiv på 

att de faktiskt arbetar för en hållbar resa. Dessutom använder båda företagen många 

repetitioner för att återigen förtydliga vad deras företag står och arbetar för inom hållbar 

turism (Larsson, 2012; www.ving.se; fritidsresor.se). Som  

 

Avsändarnas, Ving och Fritidsresors föreställningar av vad hållbarhetsfrågan innebär får 

utrymme i besökshemsidans del “Om företaget”; Detta skapar en tydlig kommunikation av 

företagets image som förstärks ytterligare av den språkliga kommunikationens val av ord 

som “vi” samt “kollegor”(www.ving.se; fritidsresor.se). Genom detta uppstår en tydlighet 

med vem avsändaren är och att både Ving och Fritidsresor har sin hela verksamhet i 

bakgrund till detta ämne. Imagen stärker företagens varumärke för att visa presumtiva och 

nuvarande kunder vad företagen står för (Fill, 2006). Främst visar Ving ett ingående socialt 

ansvar då de kommunicerar vad just de som företag arbetar med, både själva och med 

andra organisationer. De fokuserar därmed främst på att kommunicera det verksamheten 

själva gör genom tydliga formuleringar angående hållbarhetsarbetet. De kommunicerar 

deras föreställningar om företagets vikt för hållbar turism genom aktiv handling. Vings 

informant stärker detta ytterligare då denne menar att de använder texten för att förbättra 

kundernas bild av företaget (Informant, Ving). Både researrangörenas kommunikation 

stärker deras image genom fakta och certifieringar som visar på resultat som uppnåtts. 

Deras image förstärks ytterligare av en presentation av olika samarbetspartners 

(www.ving.se; fritidsresor.se). Genom att kommunicera deras gemensamma arbete genom 

aktörer i texten, skapas positiva associationer mot deras företag. Dessa enskilda aktörer 

skapar representation av ett agerande som i sin tur signalerar researrangörernas egen 

handling (Fill, 2006; www.ving.se; fritidsresor.se). Vidare menar Informanten från Ving 

att det finns en tydlig vilja att stärka företagets budskap för att visa vilka de är som 

researrangörer inom turistindustrin då de främst använder sin information för att illustrera 

deras arbete. Ving menar exempelvis att deras ståndpunkt därmed ska klargöras både 

internt samt externt (Informant, Ving).  

 

Det förekommer ett konkret användande av hållbarhetsbegreppet på Vings besökshemsida. 

Exempelvis återfinns länkar i texten om miljö som leder till deras bokningssida för att visa 

upp miljöcertifierade hotell. Detta praktiska användande genom miljötexten visar hur Ving 

väljer att nå presumtiva kunder till att välja att resa utifrån ett hållbarare 

alternativ (www.ving.se). Deras kommunikationsupplägg visar även hur texten anpassas 

för kundens eget intresse. Genom flikar på samma sida förlängs kommunikationen, vilket 

först ger ett intresse till kunden som sedan kan läsa vidare (www.ving.se). Fritidsresor har 

däremot inga aktiva länkar utan enbart förlängd kommunikation med syfte att informera 

kunden vidare. Detta genom exempelvis länkar till flygbolagssidor. De själva anser inte att 

hållbarhet är något som konkret hjälper deras marknadsföring på hemsidan. De anser att 

många kunder inte väljer att ta del av denna typ av kommunikation. Enligt informanten 

används kommunikationen främst på hemsidan för intresserande studenter då kunderna 

idag har ett minimalt intresse av denna typ av information (Informant, Fritidsresor). Detta 

kan i sin tur kopplas till tidigare nämnda professionella stilen i texten. Dessutom har 

http://www.fritidsresor.se/
http://www.ving.se/
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företagets val av kommunikationsupplägg en relativ svåråtkomlig karaktär där läsaren 

tvingas klicka många gånger inom olika ämnesflikar för att nå stora mängder fakta 

(www.fritidsresor.se). Deras kommunikation har därmed inte anpassat till en kundläsning 

utan är till för mer informativa syften. Detta förstärks ytterligare av kommunikationens 

formulering till en objektiv observatör och sällan till kunderna själva (www.fritidsresor.se). 

 

Därefter kan företagens språkliga kommunikation tydligt kopplas till skapandet av en 

moralisk skyldighet, vilket avses för de båda arrangörer. Ett tydligt exempel är inom 

kulturtexten på Fritidsresors hemsida, där de uttryckligt ger ett moraliskt stöd till deras 

systerbolag TEMA, vars syfte är att anordna hållbara resor inom den socio-kulturella 

dimensionen som ingår i hållbarhetsbegreppet (European Union, Commitee of Regions, 

2006; www.fritidsresor.se). De har dock inga direkta länkar till arrangörernas egen 

hemsida, utan enbart information till kunden. Vidare har båda företagen vissa ekonomiskt 

stödda projekt som kommunicerar just företagets moraliska plikt. Många gånger är just 

moralfrågan något som ska skapa mervärde för kunden med hållbar turism i fokus 

(Fuentes, 2011). Denna karaktäristik lyfter fram ett ytterligare tydligt perspektiv där 

företagen, främst genom Fritidsresors hemsida, fokuserar på kundens eget agerande. De 

kommunicerar tips både före, under och efter resan samtidigt som de informerar om 

kundens eget ansvar i arbetet mot hållbar turism (www.fritidsresor.se). Genom denna 

information frambringas en viss känsla hos kunden, där denne kan påverkas och välja att 

resa utifrån ett medvetet agerande gällande turismens inverkan, vilket i detta fall påvisar ett 

moraliskt handlande (Fuentes, 2011). Macleod (2004) exemplifierar att detta moraliska 

handlande kan framkomma om resenären väljer att stå emot den “typiska massturismen”, 

vars identifikation oftast relateras med “Sun, Sand Sex and Sea”, enligt Wheeller (2004). 

Genom medvetna val där resenärens karaktär intresseras av den lokala kulturen och miljön, 

kan tidigare påverkan frambringa gynnsamma effekter, som likväl kan ses som nutidens 

mantra för att utveckla turistisk hållbarhet. Detta ställer även krav på resenärens egna 

sympati och etiska förhållningssätt (Macleod, 2004). Både Ving och Fritidsresor 

kommunicerar om deras kunders eget ansvar och hur just de kan agera under och även 

innan resan. Deras språkliga kommunikation spelar därför även på resenärens privata 

etiska skyldigheter. Ett tydligt exempel är Fritidsresors kategoriserade hållbarhetsmål mot 

deras kunder. Dessa ska involvera deras val och beteende för att hjälpa verksamheten att 

uppnå en hållbar resa (www.ving.se; fritidsresor.se). Även i intervjun har Ving valt att 

kommunicera att de ger konkreta tips för att bli en mer hållbar resenär (Informant, Ving). 

Denna typ av resande står sig under begreppet Alternative tourism, vars avsikt är att resa 

mer kontrollerat för att kunna betona hållbara applikationer. Dessa möjligheter kan 

därigenom leda till att det moraliska handlandet stärker de ekonomiska, ekologiska och 

sociala dimensionerna (Macleod, 2004; Wheeller, 2004). Även tidigare studier stärker 

vikten av samanhanget mellan människans etik samt moral gällande hållbarhetsfrågan. 

Turismen ska handla om etiska principer för att ansvaret ska skapa både skyldighet och 

ansvar (Jamala & Camargo, 2013). 
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6. Slutsatser 
 

Detta avsnitt presenterar studiens avslutande del, där slutsatser dras utifrån den 

vetenskapliga teorin samt studiens empiriska innehåll och analys. Likväl som analysen, är 

slutsatserna baserade på frågeställningarna gällande researrangörernas egna 

föreställningar om hållbarhetsbegreppet, en jämförelse med forskning samt 

hållbarhetsfrågans praktiska användning på besökshemsidorna. 

6.1 Researrangörernas föreställningar om hållbarhetsbegreppet 

 

Researrangörerna Ving och Fritidsresor är båda aktiva på den svenska turismmarknaden där 

hållbarhetsperspektivet spelar en allt större roll för både kundtillfredsställelse samt inom 

företagssamhet och marknadsföring. Inom deras två besökshemsidor återfinns likartade 

föreställningar om vad hållbar turism är samt hur de ska arbeta för denna typ av utveckling. 

Inom hållbarhetsbegreppet återfinns element mot social, ekologisk och ekonomisk karaktär. 

Det som ingår i både researrangörernas föreställningar om hållbar turism är; barnrättvisa, 

certifiering gällande miljö, hotell och transport, källsortering samt socialt ansvar gällande 

samarbeten, kunskapsförmedling och arbetsförhållanden inom deras verksamheter. Den 

största likheten i både researrangörernas föreställningar om hållbar turism återfinns i den 

ekonomiska dimensionen, där All inklusive anses vara en del i den hållbara turismens 

gynnande för både kund och samhälle.  

 

Kommunikationen speglar tydligt hur dessa företagsföreställningar om ämnet ser ut, med 

tydliga underteckningar från respektive informant. Båda researrangörerna har skapat en social 

verklighet om hållbar turism. Därför ingår deras sociala konstruktion i deras föreställningar, 

som i sin tur återspeglas i deras kommunikation. Detta har gjort att både researrangörerna 

lägger stor fokus på mänskliga rättigheter gällande barnrättvisa samt lägger störst vikt på 

hållbarhetsbegreppets miljö- och naturavsitt. Båda företagen utgår från ett internt diskuterade 

gällande hållbarhetsfrågan, vilket skapar en konstruktion av vad som krävs göras nu och i 

framtiden.  

 

Det presenterade orsakssambandet mellan Ving och Fritidsresors egna verksamheter och 

turismens effekter visar båda företagens medvetenhet om hållbarhetsproblematiken. Ving har 

störst fokus på verksamhetens eget arbete och vilket agerande som verksamhet och 

medarbetare försöker satsa på. Fritidsresor har istället valt att på ett tydligare sätt 

kommunicera kundernas eget agerande. Både researrangörerna har dock tydligt kommunicerat 

krav på turismarbete från olika nivåer i samhället, med information om främst den lokala 

miljön men även globala miljökonsekvenser. Skillnader i företagens föreställningar om 

hållbar turism återfinns markant inom den sociala dimensionen. Fritidsresor har en tydlig 

förklaring inom de socio-kulturella elementen angående kultur och även djuransvar. Ving har 

istället större fokus på ansvaret för kvalité hos kunder. 

 

6.2 Jämförelse med hållbar turism som forskningsbaserat begrepp 
 

I en jämförelse mellan Ving och Fritidsresor uppfattningar av hållbar turism hittas 

forskningsbegreppets tre dimensioner: de ekonomiska, sociala samt ekologiska. De båda 

kommunicerar därför en tydlig medvetenhet om dessa element i samverkan för att uppnå 

hållbar turism. Dock återfinns skillnader mellan forskning och researrangörernas 

kommunikation, främst gällande entreprenörskap samt ansvar gällande lokalbefolkningens 

sociala liv utanför deras egna verksamheter. Därmed skapas ett undvikande element av 

forskningen vilket även förstärks genom både Ving och Fritidsresors val att främst fokusera 

på turismens lokala nivå på deras resmål. I likhet med tidigare forskning hamnar rese-

fenomenet i bakgrunden när fokus på sociala och miljömässiga effekter begränsas till en lokal 
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nivå. Utöver den teoretiska hållbarhetsdefinitionen har Ving och Fritidsresor kommunicerat 

informationsspridningens stora vikt, vilket komplementerar tidigare forskning om ett hållbart 

turismarbete. Dessa skillnader mellan researrangörernas uppfattningar och forskning beror 

sannorlikt på tidigare nämnda sociala konstruktioner av deras egna verklighetsuppfattningar. 

Att Fritidsresors kommunikation presenterar större delar av forskningens sociala ansvar, leder 

till ett större helhetsperspektiv med hänsyn till tidigare forsknings definitoner, i jämförelse 

med Ving.  

 

Utifrån forskningsbegreppets helhetsperspektiv på hållbar turism utveckling, kan det 

tydliggöras att researrangörerna valt att fokusera på främst barnrättvisa samt natur-effekter. 

Detta förstärks ytterligare i Ving och Fritidsresors fokusering på främst den lokala miljön, där 

rese-fenomenet från ett globalt hållbart perspektiv försämras. Slutsatsen dras därmed i likhet 

med tidigare forskning som fortfarande antyder en allt för stor fokus på turismens lokala 

effekter, och inte på själva resan, som orsakar vissa negativa effekter. 

 

Genom text kommunicerar både researrangörerna vissa oliktolkande budskap och information 

som skapar symboliska meningar. Även tidigare forskning har konstaterat att turismindustrin 

fortfarande har en tendens att tolka och kommunicera begreppet på olika sätt. Slutsats kan 

därför dras att begreppet hållbar turisms komplexa karaktär har påverkat både 

researrangörernas textuella kommunikation utåt. En kontenta som bevisar att deras subjektiva 

verklighet inte motsvarar de tre dimensionernas lika värde för hållbart agerande.  

 

6.3 Hållbarhetsfrågans tillämpning 
 

Hållbarhetsbegreppets tillämpning visas tydligt i båda företagens kommunikation, främst 

genom en image-skapande marknadsföring som genom besökshemsidorna skapar en 

attraktiv kanal i dagens media. Företagen förstärker deras varumärke och image genom att 

kommunicera samarbetsaktörer och på så sätt återspegla deras egna värderingar med dessa. 

Vidare används hållbarhetsfrågan för en stärkande image genom placeringen av 

informationen i en företagssektion samt ge en språklig kommunikation formulerad utifrån 

företagen själva. Dessutom används en försvarsargumentation som en typ av 

marknadsföring. Genom att presentera och motargumentera kritik mot verksamheterna, 

kan både Ving och Fritidsresor använda detta som en typ av varumärksförstärkning till 

presumtiva kunder. 

 

Marknadsföringen förstärks ytterligare av researrangörernas val att kommunicera kundens 

egen etik och moralfrågor inom ämnet. Detta resulterar i en form av Alternativ turism, som 

skiljer sig från den tidigare typiska massturismen. Istället ligger fokus på turistens egen 

moral där ansvaret och hållbarhetsfrågan ska skapa mervärde för kunden och därmed 

attrahera till att köpa en hållbar resa. Även tidigare studier har visat att det krävs ansvars-

element för att utveckla turismen på ett hållbart sätt, vilket både researrangörerna resulterat 

att använda sig av.  

 

En aktiv användning av begreppet för marknadsföring återfinns i Vings kommunikation på 

hemsidan. Detta då texten om hållbar turism direkt länkas till företagets bokningssida. 

Vings användning av hållbarhetsfrågan som en marknadsföringsstrategi förstärks 

ytterligare av en lättillgänglig information som skapar intresse och attraktivitet till 

presumtiva kunder. Vings syfte att attrahera och informera deras kunder resulterar även i 

enkelt utformade länkar på besökshemsidan. Fritidresor har istället valt att på ett 

professionell och formellt sätt kommunicera vad hållbar turism står för. Texten, har som 

tidigare nämnt, större likheter med det forskningsbaserade perspektivet men en direkt 

användning av hållbarhetsperspektivet återfinns inte. Detta då de själva inte anser att 
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besökshemsidans kommunikation är ett redskap för att attrahera nya kunder, utan för att 

informera om deras verksamhet för andra intressenter.  
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7. Avslutande diskussion  
 

Nedan följer en diskussion för att avsluta studien med att sammanfatta våra egna tankar om 

resultatet och framtida forskning.  

 

Att vi som studenter valde att inleda denna studie med att likna det hållbara turismfenomenet 

med ett komplext problem var ett medvetet val. På turismmarknaden idag skapas och 

reproduceras ständigt nya sätt att tolka och arbeta mot turismens hållbara mål. Precis som 

tidigare forskning, visar vår studie tydlig en fortsatt stark inriktning mot den ekologiska 

dimensionen samt en fokusering på den lokala nivåns effekter på resemålen. Vi anser därför 

att denna studie har skapat en starkare bild av hur svenska aktörers praktiska användning av 

begreppet kan se ut, i jämförelse med vetenskapens teori. Med en kvalitativ metod för en 

socialkonstruktivistisk förståelse har vi inte haft viljan att generalisera. Dock fastställer denna 

studie turismindustrins långa väg att gå; från ett holistiskt begrepp till gemensamma 

ståndpunkter i ett helhetsperspektiv. Studiens resultat visar på hur svenska researrangörer har 

olika synsätt men likväl stor medvetenhet om hållbar turism. Detta skapar goda 

förutsättningar för fortsatt kommunikation till deras kunder, medarbetare samt konkurrenter. 

Internet har idag makten att presentera en viss social verklighet, vilket även skapar en stor 

makt hos dessa turismaktörer. Denna makt skapar inte bara möjligheter att attrahera nya 

konsumenter, utan vi anser även att researrangörer, som Ving och Fritidsresor, har ett ansvar 

att informera och positivt påverka till hållbarare resor.  

Vidare medför detta även intressanta infallssvinklar till framtida studier. Med skillnader i 

svenska arrangörers sociala konstruktion av hållbar turism, kan tänkas intressant med en 

internationell utgångspunkt. Skiljer sig andra länders researrangörers tolkning och praktiska 

handlande? Hur stora skillnader finns det med den svenska marknadens? Det finns många 

intressanta infallsvinklar på ett ämne som vi själva anser kommer att forma dagens och 

framtidens ständiga problemlösning. 
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Sammanfattning 

 
Denna kandidatuppsats har haft som syfte att undersöka hur två svenska researrangörer; Ving 

och Fritidsresor, kommunicerar och marknadsför sig genom text med fokusering mot hållbar 

turism. Researrangörernas tolkning och föreställning av deras hållbara arbete har granskats 

och ställts mot tidigare turismvetenskaplig begreppsapparat gällande hållbar turism, som 

uppfattas vara av komplex karaktär. Turismaktörernas uppfattningar har framställts genom två 

kvalitativa insamlingsmetoder, med ett fokus på den textuella kommunikationen i en 

diskursanalys. Materialet har insamlats från respektive besökshemsidor med inriktning på 

företagens hållbarhetsdiskurs.  

 

Genom ett metodologisk socialkonstruktivistisk utgångspunkt har researrangörernas språkliga 

textuppbyggnad studerats med avsikt att se hur språkets mening skapar en socialt konstruerad 

verklighet. Därmed visar undersökningen hur företagen kommunicerat hållbarhetsfenomenets 

huvudsakliga innehåll samt dess framställning och tolkning av detta begrepp. Textanalysen 

har genomförts utifrån en mikro- samt makronivå men har vidare kompletterats med 

mailintervjuer av respektive informant från Ving och Fritidsresor. Genom den kvalitativa 

intervjun kompletteras textens språkliga framställning med informanternas värderingar 

rörande samma fenomen. Teoriavsnittet grundar sig därutöver på teoretisk forskning 

angående avsändarens sociala influenser på textuell kommunikation. Vidare har hållbar 

turism som forskningsbegrepp framförts som begreppsanvändningen inom turismindustrin. 

Teoriavsnittet lyfter även fram dagens informationsspridning och Internet som en 

dominerande mediekanal.  

 

Uppsatsens kontenta framför en problematik gällande hållbarhetsdefinitionens komplexa 

karaktär. En hållbar utveckling rör hela samhället, därmed turismen – vars syfte är att indikera 

och motverka negativ förslitning rörande tre dimensioner: ekologi, ekonomi och socialt 

ansvar. Både Ving och Fritidsresor har visat en aktiv roll med att framföra information som 

rör hållbarhetsarbeten, där samtliga dimensioner från forskningsbegreppet lyfts fram. Dock 

markeras skillnader gällande deras uppfattningar om vad hållbar turism innebär, vilket 

antyder att det komplexa fundamentet gör sig tydligt både praktiskt liksom teoretiskt. 

Fritidsresor har valt att presentera ett mer enhetligt perspektiv på hållbar turism, där en 

fördjupning av det sociala ansvaret inom turism sker. Ving har istället större textuell vikt på 

företagets arbete för kvalité till kunder. Båda företagens kommunikation har vidare skapat ett 

betydligt fokus på barnrättvisa, men främst presenteras text angående natur och klimat. Detta 

gör att element inom den socio-kulturella dimensionen bland annat ställs i kommunikationens 

bakgrund. Deras föreställning om turismen grundas på företagens egna sociala konstruktion 

av hållbarhetsfenomenet och skapar därav en relativ obalans av vad som krävs för ett 

helhetsperspektiv inom hållbar turism.  

 

Därutöver har det konstaterats att researrangörernas olika textpresentationer, speglar 

respektives avsikt med att kommunicera information genom besökshemsidan. Det handlar 

främst om researrangörernas val att praktiskt använda hållbarhetsbegreppet i sin 

marknadsföring. Här uppfattas skillnader då Ving väljer att konkret använda hållbarhetfrågan 

i sin marknadsföring genom länkar samt intresseväckande text, medan Fritidsresor informativt 

och professionellt kommunicerar innehållet med mindre vilja att aktivt attrahera presumtiva 

kunder. 

 

 

Nyckelord: Hållbar turism, Researrangörer, Kommunikation, Besökshemsida, Ansvar 
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Abstact 
 

The aim of this bachelor thesis in tourism science is to study how two Swedish travel 

organizers, Ving and Fritidsresor, communicate and market the concept of sustainable tourism 

through text. Their comprehensions and conceptions of a sustainable approach have been 

research, along with a comparison with previous tourism science regarding the complex 

concept of sustainable tourism. The apprehension of these two tourism actors, have been 

presented by two qualitative methods, with a clear focus on the textual communication in a 

discourse analysis. The material has been collected from their individual homepages online 

with a direction towards the companies discourse about tourism sustainability.  

Through the approach of social constructivism, the travel organizers textual language and 

structure have been studied. The aim was to review how the language sense created a social 

constructed reality. Consequently, how the companies communicated the content of 

sustainable tourism and their apprehensions and interpretation of it. The text analysis has been 

studied from a micro-and a macro level, but has been complemented by a mail interview with 

informers from both Ving and Fritidsresor. The qualitative interview is a complement to the 

companies linguistic presentation, since it involves the informers own values regarding the 

same phenomenon. The theoretical part of this thesis is based on theoretical science regarding 

the textual sender and their social influences on their communication. Furthermore, the 

science based concept of sustainable tourism has been presented, as well as its utilization 

within the tourism industry. The theoretical part also includes today’s dissemination of 

information and Internet as a dominating media channel.  

The main substance of this thesis, is regarding the problematic of the complex concept of 

sustainable tourism. A sustainable development involves the whole society, therefore also 

tourism – with the purpose of indicate and resist negative impacts considering three 

dimensions: ecology, economy and social responsibility. Both Ving and Fritidsresor have 

showed an active role by presenting information about sustainability, where all dimension 

from the science-based concept is represented. Even so, differences between the two 

companies created meanings of sustainable tourism have been noted, which leads to the result 

of complexity in both theoretic and practical use. Fritidsresor has presented a more holistic 

approach to sustainable tourism, with a broader perspective of the social responsibility within 

tourism. Ving on the other hand, has more textual importance on the company’s work for 

quality to consumers. The communication of both travel organizers has created a significant 

focus on children justice but most of all text about nature and climate. Therefore, elements of 

the socio-cultural dimension land up in the background. Their apprehension of tourism is 

based on the company’s own social construction of the concept of sustainability, which 

creates a relatively unbalanced holistic perspective of sustainable tourism. Furthermore, it has 

been established that the travel organizers different approaches to sustainable tourism, is 

reflecting their intention with the communication of the information from the homepage. This 

is mostly considering the travel organizers choice of a practical use of the concept of 

sustainability within their marketing. The resulted difference involves Vings choice to 

concretely utilize the concept, through links and interest catching text. Meanwhile, 

Fritidsresor have a more formal and professional communication with a minor interest of 

attracting presumptive clients. 

 

Keywords: Sustainable tourism, Travel organizers, Communication, Homepage, 

Responsibility 
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Bilaga 1 
 

Nedanstående frågor ställdes till studiens informanter; Informationsansvarig från Ving 

samt Fritidsresors Manager för hållbar utveckling. 

 

 - Om ni som företag skulle förklara vad hållbarhet är, vad skulle ni säga då? 

 

- Vad tycker ni krävs av ett hållbart turismföretag? 

 

- Varför är hållbarhet inom turism viktigt? 

 

- Varför väljer ni att presentera era hållbara faktorer på er hemsida? 

 

 

Följdfrågor 
 

- Hur håller ni er uppdaterade om hållbarhetfrågan och vad som krävs av er som företag? 

 

- Varifrån tar ni er information om ”hållbar turism” som begrepp? 

 

- Anser ni att hållbarhetskonceptet har hjälpt er marknadsföring för att locka kunder? I så 

fall, hur? 

 
 

 


