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Titel /Title 

Turism under ansvar. En kvalitativ studie om upplevelsen av att arbeta med CSR-frågor inom reseindustrin. 
 
Tourism with social responsibility. A qualitative study of the experience of dealing with CSR related questions within 
the travel industry. 
 
Sammanfattning/Abstract                                                 
The focus of this essay is set on a number of processes that affect the challenges of the tourist trade, to be more 
precise – an analysis of the attitudes towards tourism and sustainability within this line of business – from an ethical 
and moral as well as social view. These issues are examined with reference to the concept of CSR (Corporate Social 
Responsibility). Thus, acquaintance with theories of social constructivism, post colonialism, globalisation and global 
civil society is essential in order to understand the analysed material. The essay is mainly based on the outcome of 
qualitative interviews with various kinds of persons working with CSR related questions. Another material source has 
been the websites of a number of tour operators. The method used is the critical discourse analyse. The material 
presents a few specific themes: 
”Confusion of ideas”, ”The experience of being examined in your branch of business”, ”For whom is this any good 
– who cares?”, ”To feel involved and participate” and ”Co-operation – the right track to follow”. By giving emphasis 
to the complexity of the work concerning CSR issues related to the travel industry the author of this essay tries to 
increase the understanding of the challenges that face the tourist trade. 
Nyckelord/ Keywords 

CSR (Corporate Social Responsibility), Tourism, Critical Tourism Analyze, Sustainability, Post Colonialism, 
Globalisation, Global Civil Society, Critical Discourse Analyze 
 
 



Förord 
Uppsatsen du nu håller i din hand är resultatet av en lång resa genom den snåriga djungel som 
turismindustrin är. Många frågor, gamla som nya, har väckts under skrivandets gång och jag 

hoppas innerligt att resultatet kan belysa perspektiv på resande, socialt ansvar och företagande. 
Jag vill tacka min handledare Magnus Berg, Institutionen för Samhälls och Välfärdsstudier, 
Linköpings universitet, för det stöd du gett mig under arbetsprocessen. Din erfarenhet och 
konstruktiva kritik har utvecklat mig och på ett positivt sätt bidragit till mitt arbete. Jag vill även 
passa på att uttrycka min uppskattning för de personer som genom intervjuer delgett mig sina 
kunskaper och erfarenheter kring CSR-arbetets komplexitet och utmaningar. Utan er medverkan 
skulle uppsatsen inte kunnat genomföras.  
Tack! - Khalid Khayati för litteraturtips i starten - Niclas Järvklo för din hjälpande hand under 

resans gång - Kajsa Jagare för dina kritiska ögon vid landningen.  
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Inledning 
Den globala turismnäringen utgör idag världens största bransch. År 2008 genomfördes det 924 
miljoner internationella nöjesresor vilket är en ökning med 16 miljoner från år 2007.1 Det finns 
statistik som beskriver att det år 2020 kommer att finnas 1,6 miljarder internationella turister per 
år.2 Turismnäringens arena har kommit att hamna inom ramen för samhällsvetenskapens intresse 
genom dess komplexa struktur rörande resurs- och maktfördelning. Den kritiska 
turismforskningen belyser hur turism kan förstås i relation till ekonomiska, politiska, kulturella 

och sociala spörsmål. Genom att titta på hur turismnäringens olika nivåer opererar genom dessa 
teman, önskar det kritiska perspektivet ge verktyg för att möjliggöra en ökad förståelse för hur 
strukturer kring turismen verkar.     
   Mitt intresse för att studera turism har vuxit fram ur min egen erfarenhet av att resa. I samband 
med att jag kom hem från en resa i Thailand år 2006 uppkom ett behov av att ställa frågor kring 
min egen upplevelse. Frågor som kretsade kring teman som ”äkthet/fiktion” och 
”inkludering/exkludering”. Mina tankegångar kring dessa teman ledde in mig på begrepp kring 

kritisk turism, något som senare resulterade i en kandidatuppsats på samma tema.3 Genom att 

utföra en kritisk diskursanalys på textmaterial (dagboksinlägg) från Internetsidan Resdagboken.se 
och undersöka hur man som turist/resenär i Thailand formulerar diskurser kring upplevelser, 

platser och människor man möter på sin resa, fann jag flertal intressanta teman som kan kopplas 
till den kritiska turismanalysens kontext. Så här i efterhand ser jag den ovan nämnda 
kandidatuppsatsen som viktig ingång för mig till den kritiska turismforskningen. Dessa kunskaper 
har varit viktiga då jag nu önskat undersöka turism ytterliggare. Min intention i denna uppsats är 
att fokusera på hur man inom denna bransch resonerar kring turism och hållbarhet - både ur ett 
etiskt, moraliskt och socialt perspektiv, det så kallade ”ansvarsfulla företagandet”.  
   I talet om ”ansvarsfullt företagande” blir begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) centralt. 
Tittar jag på hur Europeiska Unionen definierar CSR-begreppet skriver de följande: ”A concept 

whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and 

in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis”.4 Det handlar med andra ord om 

ett företags frivilliga och självpåtagliga ansvar gentemot företagets intressenter.5 Då jag velat 

undersöka hur reseindustrin förhåller sig till sociala ansvarsfrågor i relation till den egna 
verksamheten har begreppet CSR fått komma att bli centralt i denna studie.6 "[…] it is impossible 

                                                
1 World Tourism Organization. UNWTO World Tourism Barometer. Committed to Tourism, Travel and the 

Millennium Development Goals. (2009. vol 7. No 1. ) 
2 Jim, Butcher. The moralisation of tourism. Sun sand…and saving the world? (2003: London). s. 6 
3 Julia, Zyto. “Thailand here I come”. En kritisk diskursanalys over svenskars förhållandet till resmålet Thailand. (2008: 

Norrköping) 
4 Webbsida: European Commission Enterprise and Industry 
5 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. CSR - från risk till värde. En skrift om Corporate Social Responsibility, CSR. (2008: 

Lund). s. 19 
6 Begreppet kommer att presenteras mer utförligt längre fram i texten. 
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to separate ethics from the question of development in general and tourism development in 
particular”.7 
   Aktörerna som arbetar med hållbarhetsfrågor frågor kopplat till turism är verksamma på olika 

nivåer i samhället. Förenta Nationernas turismenhet, statliga turistorgan, Non Governmental 
Organisations (NGO:s) samt diverse researrangörer är några av alla de aktörer som i sitt dagliga 
arbete konfronteras med frågor rörande turism och CSR. Trots att detta arbete många gånger 
präglas av komplexa och svårhanterliga diskurser finns en gemensam övertygelse om att 
turismindustrin måste förhålla sig till hållbarhetsfrågor för att kunna fortsätta verka på den 
globala markanden. CSR-begreppet har i detta sammanhang kommit att bli ett verktyg för att 
belysa frågor kring hållbarhet. 
   Uppsatsens syfte och frågeställning har utformats utifrån mitt intresse för hur man inom 

turismnäringen förhåller sig till frågor rörande CSR samt mitt intresse för hur 
verksamheter/organisationer formulerar CSR-arbetets utmaningar, styrkor och svagheter. Därför 
har jag genomfört kvalitativa intervjuer med diverse verksamheter, organisationer och företag 
som på olika sätt kommer i kontakt med CSR-frågor i sitt vardagliga arbete. Verksamheter som 
direkt eller indirekt direkt kan kopplas samman med turismnäringen. 
   När jag studerar moral och etik kopplat till turism är det viktigt att jag är medveten om ämnets 
komplexitet. Min förhoppning är ändå att jag genom belysandet av moraliska och etiska frågor 
kopplat till turismens breda igenkänningsfält, får till stånd en ökad kunskap kring frågor som 

berör allas vårt vardagliga liv.8  

Syfte och frågeställningar  
Uppsatsen består av två delar; en teoretisk och en analytisk. Det övergripande syftet är att 

undersöka hur man som verksam inom turistisk verksamhet förhåller sig till arbetet rörande 
sociala och etiska frågor, (CSR-frågor, Corporate Social Responsibility). Den övergripande 
frågeställningen formuleras därför som följer;  

 
• Hur upplever man som verksam inom turistisk verksamhet möjligheten att balansera 

sociala, ekonomiska och politiska frågor med andra mer kommersiella?  
 
Denna frågeställning kommer främst att behandlas i uppsatsens analysdel. Jag har valt att bryta 

ner den ovan formulerade frågeställningen i en rad underfrågor för att på ett mer konkret sätt 
ringa in studiens agentfokus, närmare bestämt upplevelsen av den komplexa verklighet som detta 
CSR-arbete präglas av. 
 

• Hur upplever man att arbetet med CSR-frågor är förankrat i företaget? 

                                                
7 Mick, Smith & Rosaleen, Duffy. The Ethics of Tourism Development. (2003: London). s. 3 
8 Ibid. 
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• Hur förhåller man sig som verksam inom kommersiell verksamhet till ideella 
organisationer och NGO:s (Non Governmental Organisations) vars huvudsakliga intresse 
ligger vid att belysa de sociala missförhållanden som uppstår till följd av den globala 

turismnäringens exploatering? 
• Hur ser man på konsumentens ansvar i frågor rörande socialt ansvarstagande? 
 

För att det ska vara givande att studera CSR-frågor kopplat till turismens diskurs måste jag skaffa 
mig kunskap om vilka frågor som kommit att bli aktuella i dessa sammanhang. Jag vill undersöka 
hur man relaterar frågor om ekonomi, politik, religion, miljö och arbetsförhållanden till den 
turistiska kontexten. Detta blir uppsatsens andra huvudfokus och kommer främst att behandlas i 
uppsatsens teoridel. 

 

Disposition 
Jag börjar med ett Metodavsnitt som innefattar en presentation av den kvalitativa 

forskningsmetoden, kritisk diskuranalys, materialbeskrivning samt en redogörelse för analysens 
praktiska genomförande. Därefter kommer ett Teoriavsnitt som innehåller en presentation av de 
teorier jag anser viktiga för det jag valt att undersöka. Den socialkonstruktivistiska teorin, den 
postkoloniala teoribildningen, begreppen globalisering, ”det globala civila samhället” samt CSR 
diskuteras i detta avsnitt. Uppsatsens tredje avsnitt presenterar en teoretisk ram för ämnet. Denna 
del innehåller även en av uppsatsens huvudfokus - det vill säga en redogörelse för hur aktörer 
inom hållbarhetsfrågor relaterar frågor om ekonomi, politik, religion, miljö och 
arbetsförhållanden till den turistiska kontexten. Denna teoretiska ram ska ses som en viktig 

plattform för den efterkommande analysen. Uppsatsen avslutas med ett avsnitt kallat avslutande 
diskussion där jag med hjälp av resultaten från den tidigare analysen och den teoretiska 
referensramen försöker sammanfatta mina reflektioner till en givande slutdiskussion.  

Metod 

Kvalitativ metod 
Jag finner att den kvalitativa forskningsmetoden är relevant att använda i denna uppsats. Detta på 
grund av att jag söker efter kunskap om hur man som verksam inom turismfältet upplever och 

tolkar den sociala verklighet man verkar inom. Tittar jag på det arbetsmaterial jag använt mig av i 
min studie ser jag att dessa utgjorts av texter – det vill säga att anteckningar, skrifter och 
intervjuer legat till grund för min analys, något som går i linje med den kvalitativa forskningen.  
   Pia Åsbring motiverar valet av kvalitativ metod då man vill studera människors föreställningar 
och erfarenhetsvärld. Den kvalitativa metoden fokuserar på begreppet förståelse. I den kvalitativa 
studien fokuserar man på ett undersökande av ”människors föreställningar om verkligheten så 
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som de uppfattar den och målet är att identifiera variationen, strukturen och/eller processen vad 
gäller dessa föreställningar.9 
   Även den ontologiska ingången blir avgörande för valet av metod. Min egna ontologiska ingång 

till denna studie grundar sig på en konstruktivistisk förståelse av verkligheten, där fokus läggs på 
samspelet och interaktionen mellan individer snarare än vid övertygelsen om att verkligheten 
finns ”där ute” åtskild från dem som är inbegripna i konstruktionen av den.10 Järvinen och Mik-
Meyer diskuterar de metodologiska konsekvenser som uppkommer då man beslutar sig för 
användandet av ett interaktionistiskt perspektiv. Intervjuaren påverkar själv det som undersöks 
och är med och skapar en meningsproduktion i relation till det hon/han undersöker. Forskarens 
uppgift blir inte här att avtäcka någon sanning som finns ”där ute” utan uppgiften ligger snarare 
vid att undersöka i vilken social kontext som denna specifikt upplevda verklighet produceras i.11 

   

Kritisk diskursanalys 
Materialet har analyserats med inspiration från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 

Diskurs ses här som ”[…] ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)”.12 Med hjälp av den kritiska diskursanalytiska metoden skaffar jag mig kunskaper om 
relationerna mellan diskursiv praktik och social, kulturell utveckling i olika sociala sammanhang. 
   Den kritiska diskursanalysen fokuserar på att undersöka diverse kommunikationsmönster. 
Språket, både det talade och det skriftliga, blir här analysens material. ”I den kritiska 
diskuranalysen är språk som diskurs både en form av handling, varigenom människor kan påverka 
världen och en form av handling, som är socialt och historiskt situerad och står i dialektiskt förhållande 
till andra aspekter av det sociala”.13 Precis som Fairclough anser jag att studiet av texter först blir 

intressanta då de relateras till en social praktik utanför själva texten.14 Diskursen ska ses dels som 
ett språkbruk samt som en social praktik.15 Tyngdpunkten i analysen ligger således vid ett 
undersökande av den kommunikativa händelsen – ett fall av språkbruk samt ett undersökande av den 
så kallade diskursordningen – summan av de diskurstyper som används inom en social institution 
eller en social domän.16  
   I användandet av diskursanalys blir begreppet makt viktig. ”En diskurs kan beskrivas som ett 
regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt 

                                                
9 Pia, Åsbring. Osäkra ”sjukdomar” – dilemma och möjligheter. (2003: Stockholm). s. 27 
10 Alan, Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. (2002: Malmö). s. 250.  
11 Margareta, Järvinen & Nanna Mik-Meyer (red.) Kvalitative metoder i et interaktionistiskt perspektiv. (2005: Köpenhamn). 

s. 15 f 
12 Marianne, Winther Jørgensen & Louise, Phillips. Diskursanalys som teori och metod. (2000: Lund).  s. 7  
13 Ibid. s. 68 
14 Ibid. s. 72 
15 Ibid. 
16 Ibid. s. 73 
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att uttala sig med auktoritet”.17 Maktperspektivet blir närvarande då skapandet av diskurser bidrar 
till att människor kontrolleras. Diskursen möjliggör ett inneslutande alternativt ett uteslutande 
från ett sammanhang.18 ”Diskurser säger således något om vad som kan sägas, vem som får säga 

det och varifrån, dvs. från vilka olika positioner något sägs och hur det sägs”. 19 
   I talet om makt blir även hegemonibegreppet relevant. Hegemoni står enligt Gramsci för ett 
tillstånd där rådande samhällsuppfattningar inte utmanas. Konkurrerande krafter förser 
människor med resurser till motstånd och på så sätt ifrågasätts dominerande hegemoniska 
praktiker. Den diskursiva analysmetoden hjälper oss att lyfta fram hur olika hegemoniska 
maktdiskurser formuleras, något som synliggörs genom den diskursiva praktiken och den större 
sociala praktiken som denna är en del av.20 
   Den kritiska diskursanalysen är kritisk i den meningen att den ser som sin uppgift att lyfta fram 

hur diskursiva praktiker upprätthåller en form av ojämlika maktförhållanden mellan olika grupper 
i samhället. Min syn på turism utifrån ett postkolonialistiskt perspektiv inrättar sig i detta synsätt. 
Det är här viktigt att lyfta fram att man som kritisk diskursanalytiker inte ser sig själv som politisk 
neutral. Den kritisk man strävar efter att lyfta fram ska ses som ett försök att ”[…] avslöja den 
roll som en diskursiv praktik spelar för upprättandet av ojämlika maktförhållanden”.21 

Materialbeskrivning 
Jag har valt att dela upp mitt analysmaterial i två huvudkategorier. Den första kategorin (1) 
innefattas av material baserat på ”det sagda ordet”, det vill säga den mänskliga interaktion som 
uppstått mellan mig som forskare och den jag intervjuat. Den andra huvudkategorin (2) baseras 
på material av det ”skrivna ordet”. Materialet har här utgjorts av texter hämtade från vissa utvalda 
researrangörers webbsidor. Utöver dessa huvudkategorier har rapporten En exkluderande resa. En 

granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien (2008) kommit att bli en viktig materialkälla för 
uppsatsen som helhet. Rapporten och dess rekommendationer har varit viktiga för mig i min 
förståelse för vilka utmaningar som den svenska resindustrin står inför gällande CSR-frågor. Jag 
har däremot valt att rapporten inte ska utgöra en ytterligare materialkategori utan ser denna 
istället som en inspirationskälla till själva analysmaterialet. Nedan följer en redogörelse för dessa 
ovan nämnda materialtyper. 

Intervjuer 
Intervjuerna har genomförts med informanter som på olika sätt konfronteras med CSR-frågor i 
sitt dagliga arbete. Jag har velat undersöka hur man inom olika grupperingar, samtliga kopplade 

                                                
17 Göran, Bergström. & Kristina, Boréus (red.) ”Diskursanalys” i Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 

text- och diskursanalys. (2005: Lund).  s. 309 
18 Ibid. s. 311 
19 Ibid. s. 312 
20 Winther Jørgensen & Phillips. (2000: Lund). s. 80 
21 Ibid. s. 70 
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till turism och/eller CSR-frågor, förhåller sig till dessa och hur de ser på de utmaningar som detta 
arbete innefattas av. 
Urvalet av informanter har baserats på två huvudgrupper;  

• Informanter som har erfarenhet av arbete rörande resindustrin och dess koppling 
till CSR-frågor.  

• Informanter som har erfarenhet av arbete rörande CSR-frågor på ett strukturellt 
plan. 

Representanter från resarrangörerna Ving och Inca Tours har intervjuats. Förutom dessa företag 
har företagsnätverket CSR Sweden, analysföretaget Kairos Future, nätverket Rena Kläder samt 

nätverket Schyst Resande intervjuats.22 Intervjun möjliggör att jag kan ta del av människors 
föreställningar om det upplevda - hur man upplever det praktiska arbetet kring moral och etik 
samt hur man formulerar svårigheterna med detta arbete. Ingen av de intervjuade personerna har 

haft önskemål om att deras namn eller verksamheters namn ska anonymiseras. Då min fokus 
ändå främst legat vid att undersöka hur verksamheterna snarare än dess specifika medarbetare ser 
på det jag ämnat studera, har jag ändå valt att utesluta individernas namn i analysen. Däremot 
finns namnen på verksamheterna kvar då en central del i analysen har legat vid att jämföra olika 
typer av verksamheters förhållningssätt till arbetet med CSR-frågor. Vetenskapsrådets etiska 
direktiv har fungerat som riktlinjer för mitt sätt att hantera intervjumaterialet.23 Jag är medveten 
om att jag själv i egenskap av intervjuare är medskapare till intervjuns resultat genom min 
interaktion med intervjupersonen.24 Denna medvetenhet har funnits med genom hela processen, 

från val av ämne till slutgiltig analys av intervjumaterialet. 

Dokumentanalys 
Dokumentanalysen har främst centrerats vid ett undersökande av hur reseföretagen Ving, 

Fritidsresor och Apollo kommunicerar sitt CSR-arbete med sina konsumenter. Genom att diskursivt 
undersöka hur researrangörer på webbsidorna formulerar och presenterar detta arbete har jag 
önskat få en uppfattning om hur idén kring CSR formuleras. Denna materialkälla är underordnad 
den första materialkategorin, både gällande materialets omfång samt vilket utrymme den fått i det 
presenterade analysavsnittet.  

Rapport 
Rapporten En exkluderande resa. En granskning av turismens effekter i Thailand och Brasilien (2008) har 
publicerats av frivilligorganisationen Swed Watch samt den ideella föreningen Fair Trade Center.25 

                                                
22 En mer utförlig redogörelse rörande informanternas verksamheter presenteras i bilaga 1 
23 Webbsida: Vetenskapsrådets etiska riktlinjer 
24 Bengt, Starrin & Barbro, Renck. ”Den kvalitativa intervjun” i Kvalitativa studier i teori och praktik. Per-Gunnar 

Svensson och Bengt Starrin (red.) (1996: Lund). s. 54 
25 Swed Watch är en religiöst och politisk obunden frivilligorganisation bestående av fem medlemsorganisationer 
(Svenska kyrkan, Fair Trade center, Latinamerikagrupperna, Miljöförbundet och Jordens Vänner). Dess huvudsakliga 
uppgift är att granska svenska företags handel med och verksamhet i utvecklingsländer. Målet med verksamheten är 
att man genom sitt arbete ska minska sociala och miljömässiga missförhållanden i länder där svenska företag har sin 
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Rapporten baseras på fältstudier genomförda i Thailand och i Brasilien. Förutom dessa har man 
intervjuat representanter för de tre största svenska resebolagen i Sverige; Apollo, Fritidsresor och 
Ving. Rapportens slutsatser visar på att det finns missförhållanden på flertal områden kopplade 

till reseföretagens verksamheter. Rapporten innehåller också ett flertal rekommendationer om hur 
man tycker att resebolagen bör utveckla sitt arbete gällande etik och moral kopplat till sin 
verksamhet.26 

 

Tillvägagångssätt 
Faiclough använder sig av ett tredimensionellt diskursbegrepp; diskurs som text, diskurs som 
diskursiv praktik samt diskurs som social praktik. Diskursen kan analyseras ”inifrån och ut”. Den 
första fasen innefattas ett undersökande av textens (lingvistisk eller muntlig) egenskaper. Därefter 
söker man efter de produktions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med dessa texter, 
den så kallade diskursiva praktiken. Slutligen tittar man på hur dessa praktiker kan relateras till en 
större social praktik.27   

   Analysens första fas, undersökandet av diskurs som text, kom att centreras vid ett undersökande 
av hur reseföretagen kommunicerar sitt CSR-arbete med sina konsumenter. Genom att analysera 
hur Ving, Fritidsresor och Apollo kommunicerar sitt CSR-arbete med den potentiella 
kundkretsen önskade jag få mig en bild av hur man diskursivt formulerar sig kring dessa teman.  
   I den första etappen av analysen finns det intresse att studera texten utifrån vissa givna 
”glasögon”. Som jag även beskriver i min tidigare kandidatuppsats så betonar Fairclough vikten 
av att studera texten utifrån perspektiven Nominalitet, Transitivitet och Modalitet. Resultatet av 
nominalitet är då subjektet i texten gör sig frånvarande ”trollas bort” från själva texten. Att 

aktören döps om från handlande människa till ett handlande verb eller adjektiv, t.ex. ”Våldet på 
fängelser har accelererat kraftigt de senaste åren.” Genom denna formulering blir det ägande 
ansvaret mindre synligt och det krävs mer av mottagaren för att reda ut de olika sammanhangen, 
vem som bär ansvar för vad.28 Transitivitet innebär ett undersökande av hur meningsbyggnad och 
ordval ger uttryck för vilket perspektiv en händelse eller relation upplevs.29 Begreppet Modalitet 
fokuserar på hur man i den skrivna texten kan utläsa vad subjektet innefattas av, hur man i texten 
kan se att subjektet står bakom det skrivna ordet. Det blir här intressant att titta på hur subjektet 

                                                                                                                                                   
verksamhet. Fair Trade Center är en partipolitisk obunden ideell förening vars huvudsakliga syfte ligger vid att skapa 
ett informationscentrum för konsumenter om svensk handel i utvecklingsländer. Föreningens huvudsakliga mål är att 
genom sin verksamhet främja rättvis handel med utvecklingsländer och därmed ge alla länder möjlighet att uppnå en 
hållbar utveckling. 
26 Swed Watch & Fair Trade Center. Rapport nr 24; En exkluderande resa. En granskning av turismens effekter i Thailand och 

Brasilien. (2008: Stockholm). s. 7 
27 Winther Jørgensen & Phillips. (2000: Lund). s. 74 ff 
28 Norman, Faiclough. Critical Discourse analysis. The critical study of language.  (1995: London). s.11 ff. 
29 Bergström & Boréus. (2005: Lund). s. 281. 
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framställer verkligheten, vad man tillskriver sig själv och hur man genom texten beskriver 
förhållandet till världen och andra människor.30 31 
   Däremot vill jag tydliggöra att jag inte genomfört en regelrätt lingvistisk textanalys på det givna 

materialet. I och med att min fokus legat vid att undersöka hur resebolagen kommunicerar sitt 
CSR-arbete med sina konsumenter så ligger fokus främst på hur denna kommunikation kommit 
att framställas på hemsidorna. Jag kan därför inte säga att materialet explicit kommit att studeras 
genom begreppen transitivitet, nominalitet och modalitet.  Frågor som jag däremot ansåg komma bli 
relevanta att ställa till textmaterialet blev följande;  

• Hur finner konsumenten materialet om ansvarsfullt resande på de respektive hemsidorna? 
• Vad väljer researrangören att lyfta fram/inte lyfta fram i talet om hållbarhet och socialt 

ansvarstagande? 

• Hur formulerar researrangören sig rörande företagets eget ansvar? 
• Hur formulerar researrangören sig rörande kundens ansvar? 
• Hur presenterar researrangören konkreta åtgärder rörande hållbarhet och socialt 

ansvarstagande? 
 
Analysens andra fas, undersökandet av diskursen som diskursiv praktik, kom att innefatta sökande 
efter uttalanden i intervjumaterialet som på något sätt beskriver den komplexa miljö som CSR-
arbetet innefattas av. Analysmaterialet som kom att stå i fokus för denna etapp var utsagorna från 

de genomförda intervjuerna. Jag sökte här efter återkommande teman/formuleringar som på 
något sett kunde beskriva CSR-arbetets utmaningar.  
 Analysens tredje fas, undersökandet av diskursen som social praktik, innebar att jag satte ovan funna 
diskursiva praktiker i relation till en större social praktik. Jag ville här applicera den diskursiva 
praktiken till ett yttre sammanhang för att därigenom finna relevanta samhälliga aspekter av det 
jag valt att studera. Det är först då diskursen sätts i ett större socialt sammanhang som den blir 
relevant som kunskapsskapare.  
  

Teorier  
Hur ringar jag då in turismfältet och vad är dess ontologiska förutsättningar? Min fasta 
övertygelse är att turism måste ses som något mer än den känslan av njutning som infinner sig 
under semestern. Sociologen Adrian Franklin talar om att turismen måste ses som en avspegling 

av vårt sätt att leva. Turismen svarar på våra behov av individualisering och konsumtion och 
därmed blir turismen en metafor för vårt nutida samhälle. Franklin belyser att man i talet om 
turism måste se de kopplingar som finns mellan rum och handlande, att det ständigt finns ett 

                                                
30 Fairclough. (1995: London). s. 164 ff. 
31Hela stycket om begreppen modalitet, transitivitet och nominalitet är hämtat från min tidigare publicerade 

kandidatuppsats Thailand here I come. (2008)  



 9 

skapande av det som kallas turism.32 Nedan följer en redogörelse för de centrala teorier som 
utgjort grunden för min förståelse för det turismanalytiska fältet.  
   Jag börjar med att redogöra för hur jag ser på turism som fenomen. Dit hör en presentation av 

socialkonstruktivism samt en diskussion rörande hur man kan applicera ett postkolonialt 
perspektiv på turism. Dessa två redogörelser kommer inte explicit att appliceras på analysen utan 
ska snarare ses som en bakgrund till hur och varför turism som fenomen kommit att bli föremål 
för en moralisk och etisk diskussion. Därefter redogör jag för fenomen som globalisering, globalt 
civilt samhälle samt begreppet CSR – tillsammans utgör dessa tre kunskapsområden en relevant 
ingång för förståelsen för det jag valt att studera. 

Socialkonstruktivism  
Socialkonstruktivister vill utmana den traditionella positivistiska föreställningen om att kunskap 
nås genom objektiva observationer samt föreställningen om att den sanna verkligheten kan nås 
genom våra upplever.33 Sättet för hur vi förstår världen är istället avhängligt våra historiska och 
kulturella sammanhang. Genom interaktion med vår omgivning skapar vi kunskap om 

verkligheten och språket blir här betydelsefullt i förståelsen för denna interaktion. Förståelsen att 
se språket som social konstruktion i skapandet av kunskap om verkligheten blir därmed centralt 
för alla socialkonstruktivister.34 Då det socialkonstruktivistiska förhållningssättet säger att vi 
människor inklusive den sociala värld vi omger oss av är resultat av sociala processer så intar den 
en anti-essentialistiskt position. Det finns ingen given essens i tinget som är oberoende av oss 
människor. Detta får till följd att en objektiv sanning gällande verkligheten blir omöjlig att 
uppnå.35 
   Tittar jag på vilka svårigheter man som forskare stöter på i användandet av det 

socialkonstruktivistiska angreppssättet kan jag se vissa relevanta punkter. Wennberg talar om 
svårigheten med att dra gränsen för vad man ska ”avslöja”. Det som finns bakom det som är 
uppenbart konstruerat behöver nödvändigtvis inte stå för sanningen. Hur långt ska man dra 
konstruktionens väsen?36 
   Ett gemensamt drag hos socialkonstruktivistiska studier är dess fokus på makt. Ian Hacking 
betonar hur det socialkonstruktivistiska angreppssättet är relevant då man önskar se bakom 
strukturer och redan förgivet tagna antaganden om världens uppbyggnad. Genom att blotta dessa 
strukturer önskar man visa på hur vissa kunskapskategorier används i maktrelationer och målet 

blir här att befria de undertryckta från den maktdominans som de innesluts av.37  

                                                
32 Adrian, Franklin. “The problem with Tourism Theory” i The Critical Turn in Tourism Studies. Innovative Research 

Methodologies. (Ateljevic, Pritchard, Morgan. red.). (2007: Amsterdam). s. 138-140 
33 Vivien, Burr. Social Constructionism, 2. ed. (2003: London), s. 2 ff. 
34 Ibid. s. 2 ff. 
35 Ibid. s. 2 ff. 
36 Søren, Barlebo, Wennberg. Socialkonstruktivism. Positioner, problem och perspektiv. (Malmö: 2001). s 66 f. 
37 Ian, Hacking. Social konstruktion av vad? (Stockholm: 2004). s. 83 ff. 
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Socialkonstruktivismens makt- och språkfokus och konsekvenserna av dessa kan jag tydligt 
koppla till den kritiska turismforskningens arbetsfält. Utifrån talet om socialkonstruktivism är min 
ontologiska utgångspunkt att turism som fenomen baseras på en social konstruktion, en vanligt 

förekommande ingång till den turistanalytiska diskursen. Torun Elsrud redogör i sin avhandling 
för denna ontologiska ingång och menar att individer bär med sig strukturer som formas och 
omformas beroende på den kulturella kontext som denne verkar inom. Turismen som fenomen 
ses därmed av Elsrud som en social konstruktion, ett kulturellt nöje förlagt i tid och rum, något 
som ständigt förändras under sitt historiska sammanhang.38 Även Uta Papen utgår från att 
diskursen kring turism är en konstruktion och framhäver att turismen bör ses som en rad uttryck, 
ord och beteenden som genom det handlande subjektet skapar en rad aktiviteter som i sin tur 
beskriver en viss plats och dess invånare.39 Verkligheten och sanningen kring det som upplevs är 

därmed föränderlig och konstruerad.  

Postkolonial teoribildning 
För att konstruktionen om turism ska få mening i en större kontext krävs det att jag för samman 

min uppfattning om konstruktion med teorier rörande kultur, imperialism och makt. Här blir den 
postkoloniala teoribildningen användbar. Inom den postkoloniala teoribildningen söker man efter 
sambanden mellan kultur och imperialism. Dess förespråkare hävdar att kolonialismen inte är en 
död företeelse, utan snarare något som än idag präglar världens maktstrukturer.40 Man kan se den 
postkoloniala teoribildningen som en kritik över ”det synsätt som betraktar och analyserar 
samtida kulturella processer som placerade utanför och bortom kolonialismens historia”.41  
   Det är viktigt att vara medveten om att det postkoloniala perspektivet inte har som ambition att 
definiera en teori, utan snarare söker den efter att synliggöra behovet av att belysa komplexiteten i 

den traditionella västerländska historieskrivingen. Hall och Tucker skriver att;  

[…] one of the aims of postcolonial analysis is not to assert a newly defined cultural power but 
to make visible the relative and partial nature of all ”truths”; and to expose the ideological 
biases underwriting any ethical and epistemological system witch would otherwise regard itself 
as definitive and axiomatic42 

Stuart Hall försöker i artikeln ”När inträffade det Postkoloniala” i antologin Globaliseringens 
kulturer (1999) utforska de frågetecken som hopat sig kring begreppet ”det postkoloniala”. Hall 
lyfter fram forskare som anser att det postkoloniala begreppet brister i vetenskaplighet då det 

finns en osäkerhet kring dess teoretiska och politiska ramar. För att undvika falsk generalisering 

                                                
38 Torun, Elsrud. Taking Time and Making Journeys. Narratives on Self and the Other among Backpackers, (Lund: 2004).s.15 

ff. 
39 Uta, Papen. Exclusive, Ethno and Eco: Representations of Culture and Nature in Tourism Discourses in Namibia, 

i Discourse, communication, and tourism. (Adam Jarowski & Annette Pritchard .ed.). (2005:Clevedon)  s. 79 
40 Håkan, Thörn. Maria, Eriksson Baaz & Catarina, Eriksson. (red.) ”Inledning” i Globaliseringens kulturer. (1999: 

Nora). s. 16 
41 Ibid. 
42 C. Michael, Hall & Hazel, Tucker. (red.) Tourism and Postcolonialism. (2004: London) s. 16,17 
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och begreppsförvirring kräver kritikerna att man tydligare redogör för begreppets faktiska 
tillämpbarhet; 

Är Storbritannien och Kanada, Nigeria och Jamaica i lika hög grad postkoloniala […] Är 
Latinamerika ”postkolonialt”, fastän dess frigörelsekamp inträffade i början av 1800-talet långt 
före vårt nuvarande stadium av ”avkolonisering”, som begreppet i första hand avser, och 
fastän den leddes av ättlingar till spanska kolonisatörer som också de koloniserat ”infödda 
folkslag”.43 

Hur ska jag förhålla sig till prefixet ”post-”? Ska jag se prefixet som något som representerar ett 
”efter”, slutet på en viss epok, eller ska jag se det som en kritik av en etablerad epok? Kritikerna 
frågar sig om begreppet kan vara både epistemologiskt och kronologiskt på samma gång. Just 
detta, begreppets dubbla förankring – dels till den koloniala historien samt dess koppling till makt 
och kunskapsskapande, är faktorer som utmärker det postkoloniala begreppets styrka.44 
   Bill Ashcroft, Gareth Griffiths och Helen Tiffin lyfter upp fyra områden som omsluter den 

postkoloniala diskursen; hegemoni, språk och text, plats och förskjutning samt utvecklandet av en 
teori. Ashcroft m.fl. lyfter fram hur det imperialistiska förtrycket tydligt opererar genom 
kontrollen över språk och text. Det är genom språket och texten som förställningar etableras och 
blir till sanningar. Här blir det relevant att se språket som ett verktyg för dominans och makt. 
Den språkpolitik som medfört att det engelska språket blivit det officiella språket i flertal 
kolonialt dominerade länder är ett exempel på hur man använt språket som verktyg för dominans 
och makt. Ashcroft m.fl. skriver att; ”Language becomes the medium through which a 
hierarchical structure of power is perpetuated, and the medium through which conceptions of 

’truth’, ’order’, and ’reality’ become established”.45   
   Vad kan jag i den koloniala diskursen finna som är relevant att applicera på dagens 
postkoloniala självständiga samhällen? Studiet av turismens bakomliggande premisser blir 
intressanta att belysa utifrån ett postkolonialt perspektiv. Då det är vanligt att man inom 
turismanalysen fokuserar på frågor rörande identitet och representation samt hur kulturella, 
politiska och ekonomiska spörsmål opererar inom den turistiska sfären så har det postkoloniala 
perspektivet blivit vanligt förekommande som teoretisk ingång i turismanalytiska sammanhang.46 
Genom att analysera turismens framväxt och dess påverkan på ekonomi, politik, miljö och kultur 

finns det flertal punkter som gör att jag kan se den turistiska aktiviteten som baserad på en 
hegemonisk grund.  
   Edward Said belyser hur man inom litteratur och diskurser infört en dikotomi mellan 
”orienten” och ”västerlandet”. En maktrelation som resulterat i skapandet av ett ”Vi och Dom”. 
Said vill lyfta fram de dominansförhållanden som präglar den allmänna förställningen om 

                                                
43 Stuart, Hall. ”När inträffade det postkoloniala?” i Globaliseringens kulturer. (Thörn. Baaz Eriksson & Eriksson. red.) 

(1999: Nora). s. 84 
44 Ibid. s. 93 
45 Bill, Ashcroft. Gareth, Griffiths & Helen, Tiffin. The Empire writes back. Theory and Practice in Post-colonial Litteratures. 

(1989: London). s. 7 
46 Hall & Tucker. (red.) (2004: London) s. 1 
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världens kunskapsinhämtande. Genom politiska, kulturella och religiösa kontexter har 
föreställningen om Öst som svag och Väst som stark myntats. ”Orientalen är irrationell, 
fördärvad (fallen), barnslig, annorlunda och således är europén rationell, dygdig, mogen, 

normal”.47 
   Jag har ovan beskrivit de möjliga fallgroparna som kan uppstå i användandet av begreppet 
postkolonialism. Trots dessa redogörelser drar jag ändå slutsatsen att dess styrka ligger vid hur 
begreppet hjälper oss att synliggöra det koloniala systemets tydliga markerande av en ”vi-och-
dom-mentalitet”. En mentalitet som under lång tid har rättfärdigats av en imperialistisk 
historiesyn.48 Det postkoloniala begreppet ska inte ses som en fast historisk epok med ett konkret 
”då” och ”nu”, inte heller ska begreppet representera ett specifikt samhälle. Dess styrka ligger vid 
hur man omtolkar begreppet ”kolonisering” till att vara en del av en transnationell och 

transkulturell ”global” process. Just detta, perspektivets vilja att rikta uppmärksamhet mot att 
koloniseringen egentligen aldrig lämnat kolonialmaktens eget samhälle opåverkat liksom att den 
blivit central i de koloniserades kulturer, blir perspektivets styrka.49  

Globalisering 
Diskursen kring globalisering innefattas till stor del av fenomen som förflyttning samt ekonomisk 
rörlighet. Då dessa företeelser i sin tur utgör en viktig del i turismnäringens struktur blir det 
relevant att titta på hur globaliseringen påverkar/påverkas av turismens opererande verksamheter.  
Istället för att se globalisering som en teori i sig själv bör man se begreppet som en samling 
intressen som i sig tillintetgör strukturen av nationalstaten till förmån för transnationella 
samarbeten. Sammanlänkandet av ekonomiska, sociala och kulturella intressen samt spridningen 
av nya teknologier och media ligger här i fokus för globaliseringen.50 

   Det finns vissa processer inom den globala diskursen som alla mer eller mindre sammanförs av 
känslan att vi trätt in en ny fas i historien; ekonomi, styrelseformer, civilt samhälle, kunskap samt 
kultur är alla delar av de omvandlingar som omsluter globaliseringsdiskursen. Paolini menar att 
dessa omvandlingar har gett upphov till en allmän föreställning om ”en global by”, ”en värld”, det 
”globala civila samhället” och en ”global kultur”.51  
   På två tydliga punkter kan man se hur utvecklingen av nya nätverk och konsumtionsvanor 
utgjort viktiga förutsättningar för den globala turismnäringen. Den första punkten innefattas av 
hur internationaliseringen av affärer, så som flygbolag, hotell och researrangörer underlättat 

möjligheten för konsumenten att utöva långdistansresor. Punkt nummer två är effekten av 
Internets utveckling. Den globala turismnäringens utveckling har kommit att bli beroende av den 
teknik som gjort det möjligt att förflytta både kapital och människor. Då både resor, flygbiljetter 
                                                
47 Edward, Said. Orientalism. (1993: Stockholm). s.113 
48 Hall. (1999: Nora). s. 86 
49 Ibid. 
50 Kevin, Meethan. ”Tourism in global society. place, culture, consumption”. (2001: Basingstoke). s. 34 
51 Albert, Paolini. ”Globalisering” i Globaliseringens kulturer. (Thörn. Baaz Eriksson & Eriksson. red.). (1999: Nora). s. 

58 
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och hotellbokningar nu kan bokas över Internet har denna kommit att bli en central del i 
turismnäringens utveckling.52  
   Mot dessa argument för nationalstatens försvagning finns det argument som framhäver det 

motsatta, att nationalstaten fortfarande innehar en stark ställning. Thörn beskriver att den starka 
kontrollen över migrationsflöden - den förstärkta statliga gränskontrollen för att hålla 
immigranter utanför det nationella territoriet visar på att nationalstaten faktiskt inte har försvagats 
utan snarare stärkts. Europeiska Unionens utformning innefattas av denna motsägelsefullhet, att 
man å ena sida förespråkar gränslösa ekonomiska territorier samtidigt som man intensifierar dess 
gränskontroller för att hålla immigranter utanför unionens gränser.53  
   När jag tittar på globalisering utifrån ett postkolonialt perspektiv blir det väsentligt att fokusera 
på en kritisk läsning av begreppet – det vill säga ett undersökande av vad begreppet globalisering 

innefattas av, vilka diskurser som används i globaliseringsdebatten samt ett försök att fastställa 
”tredje världens” plats i dessa olika framställningar.54 Den kritik som framförs rörande den 
globala begreppsdiskursen formuleras främst vid belysandet av inkludering/exkludering. Man 
måste erkänna att det moderna projektet sett olika ut i olika delar av världen. I majoriteten av 
”tredje världensammanhang” har det moderna projektet formulerats annorlunda jämfört med vad 
som teoretiserats i många senmoderna eller postmoderna redogörelser. Då man undersöker hur 
olika samhällen upplever moderna processer är det viktigt att vara medveten om den 
differentiering som finns mellan ”tredje världens” och ”västerlandets” förhållande till 

globaliseringsbegreppet. ”Västerlandets” referensram kan inte göras universell. 55 
Paolini skriver att;  

[M]an kan kanske acceptera att det globala som kategori fångar en viktig och rent av 
symtomatisk aspekt av moderniteten, men den gör detta ojämnt och selektivt” […] vi måste 
utgå ifrån ett perspektiv som är specifikt för tredje världen, snarare än ta för givet att det vi kan 
observera ur en västerländsk synvinkel nödvändigtvis är ett globalt fenomen; det vill säga en 
gemensam, homogen upplevelse56  

Jag bör alltså fråga mig: På vems villkor och till förmån för vilka aktörer definieras 
globaliseringens intressen? På vilkas bekostnad?57 Globaliseringsdebatten bör alltså innefattas av 
ett maktperspektiv för att göras rättvis. Turismen som fenomen blir intressant att belysa utifrån 

detta maktperspektiv. ”Att alltfler sociala sammanhang är sammanvävda i komplexa 
beroendeförhållanden medför också en sårbarhet hos dessa system, eftersom ’lokala’ händelser 
kan få snabba, vittomfattande och katastrofala konsekvenser”.58 

                                                
52 Meethan. (2001:Basingstoke). s. 35 
53 Håkan, Thörn. Globaliseringens dimensioner. (2004:Stockholm). s 46f 
54 Paolini. (1999:Nora). s.57 
55 Ibid. s. 67 
56 Ibid. s. 65f 
57 Thörn. (2004:Stockholm). s. 53 
58 Ibid. 
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Globalt civilt samhälle 
Det globala civila samhället har kommit att bli en viktig aktör i talet om turism och resande. Jag 
finner flertal viktiga aktörer inom det civila samhället som på ett effektivt sätt arbetar med 
turismfrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det civila samhället; 

[…] fångar in flera olika begrepp såsom social ekonomi, ideell sektor, folkrörelser och idéburna 
organisationer. Avgränsningarna och definitionerna är inte givna - det ligger kanske i det civila 
samhällets natur. I det civila samhället ryms stiftelser, föreningar och kooperativ, men även 
informella nätverk och möten59 

Det så kallade globala civila samhället har enligt Paolini vuxit fram som en reaktion på 
uppfattningen om att staten inte längre fungerar som stöttepelare i arbetet, och analysen av den 
rådande världspolitiken. Det civila samhället har gått från att vara en liten och relativt osynlig 
aktör inom det allmänna samhällsmaskineriet till att idag anses som en viktig och självklar del i 
debatten om välfärd och samhällsbygge.60 
   Det civila samhälles utveckling omfattar tre interrelaterande arenor; ekonomiska, sociala och 

politiska. Den ekonomiska delen omfattar verksamheter som säkerställer social service inom 
områden där stat och markand inte lyckats säkerställa trygghet för individen. Det sociala området 
innefattar förespråkande för kollektivets möjlighet att påverka. Fokus på volontärt deltagande 
finns med som en central del i detta. På politisk nivå förespråkar det civila samhållet ökad 
transpararens och socialt ansvarstagande inom näringslivet.61 Paolini refererar till Richards Falks 
arbete, som genom sin analys av föreställningen om det ”globala civila samhället”, kan se en ny 
form av frigörelseprojekt grundat av gräsrotsorganisationer. Falk menar att det sker en 
”globalisering nedifrån” där ett nätverk av institutioner i form av sociala rörelser, frivillig-

organisationer och enskilda organisationer sökt efter lösningar på de globala utmaningarna 
utanför den traditionella beslutsordningen.62  
   Vilka faktorer ligger bakom det civila samhällets framväxt? Talet om risksamhälle blir här 
centralt. När jag tittar på moderniteten och dess centrala teman kan jag se att staten, genom 
välfärdssystem och militärt skydd, utgjort rollen som trygghetsskapare för individen då denna ska 

skyddas från diverse typer av hot och risker.63 Under den senmoderna tidsepoken har det 

däremot visat sig att staten inte på samma sätt som tidigare kunnat stå som garant för denna 
trygghet. Talet om risk kom att gå från att vara en nationell angelägenhet till att bli en 
angelägenhet för individen. Individen var nu själv tvungen att trygga sin egen existens då 
samhället eller familjen inte längre stod för denna trygghet på samma sätt. Det är i denna kontext 
som det globala civila samhället vuxit sig allt starkare. Tittar man på de senaste årens stora 

”riskområden” kan man räkna ”elfte september-attackerna” år 2001, terrorattackerna i Londons 

                                                
59 webbsida; ”Sektor tre” 2009-04-06 
60 Marlies, Glasius. Mary, Kaldor & Helmut, Anheer. (red.). Global Civil Society 2005/6. (2006: London). s. 21 
61 Michael, Edwards. Civil Society. (2004:Camebridge). s. 15 
62 Paolini. (1999: Nora). s. 62,63 
63 Glasius, Kaldor & Anheer (red.) (2006: London). s. 1 
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tunnelbana år 2005, Tsunamikatastrofen i Asien 2004 och klimatförändringarna som exempel på 
händelser som krävt nya former av globala kooperationer. Det civila samhället har här kommit att 
bli en viktig och nödvändig aktör i relationen till stat och näringsliv.  

   Gemensamt för det civila samhället är att verksamheterna styrs av dess medlemmar, utifrån ett 
gemensamt intresse eller värdegrund. Ibland talar man om att det civila samhället utgör den 

”tredje sektorn” i samhället där staten och näringslivet räknas som de resterande två sektorerna.64  

Tittar jag på turismnäringen så har frivilligorganisationer och NGO:s kommit att bli viktiga 
aktörer i frågor rörande turismens utmaningar. Genom den expertis som finns bland 
gräsrotsorganisationer kring frågor om hållbarhet kopplat till turism - allt från mänskliga 
rättigheter, HIV/AIDS, ekonomi till klimatförändringar – så har turismnäringen kommit att 
krävas på ökad transpararens och öppenhet. Den engelska organisationen Tourism Consern samt 
det svenska nätverket Schyst Resande är två verksamheter som kan räknas till denna typ av 
påtryckningsorgan. Båda arbetar de med belysandet av mänskliga rättigheter och dess koppling till 

turismnäringen. Genom kampanjer, utbildning och information kring dessa frågor skapar de 
tryck på turismnäringen att tydligare ta ansvar för sin verksamhets påverkan på miljö, ekonomi 

samt sociala frågor.65  

CSR – ett sätt att arbeta med sociala frågor  
I en värld präglad av globalisering och öppenhet har det blivit allt viktigare för företag att stärka 
sitt varumärke och sin företagsidentitet. ”Ägare, kunder, medarbetare, leverantörer, investerare 

och samhället i övrigt förväntar sig att företag är goda och pålitliga aktörer som respekterar såväl 

skrivna som oskrivna regler”.66 Förutom att företag krävs på att följa respektive lands nationella 
lagar rörande sitt verksamhetsområde har det uppkommit informella krav och önskemål från 

olika intressegrupper som anser att företagen, i form av resursstarka aktörer, bör ta ett större 
ansvar för sociala och miljömässiga aspekter kopplade till den egna verksamheten. Frågor om 
socialt ansvar har särskilt lyfts fram i sammanhang där företag opererat i länder där det formella 

systemet ställt klart lägre eller annorlunda krav än de som gäller i företaget ”hemland”.67 Den 

globala turismnäringen är här ett utmärkt exempel på en sådan verksamhet. Det samlade 
begreppet för dessa typer av frågor har sedan 1990-talet benämnts Corporate Social 
Responsibility (CSR).  
   Begreppet problematiserar alltså hur företag förhåller sig till sociala och miljömässiga aspekter 
kopplat till den egna verksamheten. Det är svårt att finna en exakt och etablerad definition av 
begreppet ”[…] men ofta beskrivs CSR som ett ansvar utöver kraven i nationell lagstiftning vad avser 

                                                
64 webbsida: ”Sektor tre”. 2009-04-06 
65 webbsida: ”Tourism Consern” 2009-04-17 

   webbsida: ”Schyste Resande”: 2009-04-17  
66 Åke, Magnusson & Göran, Nordén. Etiska riktlinjer. Afärsutvecklingar i en global ekonomi. (2003: Stockholm).  s. 8 
67 Ibid. s. 9 
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frågor om mäskliga rättigheter, miljö och sociala rättigheter”.68 CSR grundas på frivillighet, det finns med 

andra ord ingen juridisk lag som kräver företag på anammandet av CSR-frågor, det handlar 

snarare om ett frivilligt och självpåtaget ansvar gentemot företagets intressenter.69 Swedish 

Standards Institute har arbetat fram en definition över socialt ansvarstagande som lyder; 

En organisations ansvar för effekterna som dess beslut och aktiviteter har på samhället och 
miljön så att dessa, genom ett öppet och etiskt uppträdande: - (1) leder till hållbar utveckling, 
hälsa och samhällets välfärd. - (2) tar hänsyn till intressenternas förväntningar. - (3) följer 
gällande lagstiftning och är i överensstämmelse med internationella uppförandenormer - (4) 
genomsyrar organisationen och praktiseras i dess relationer.70  

Tittar man på vilka begrepp som kopplas till socialt ansvarstagande kan dessa formuleras som; 

ansvarsskyldighet, transpararens, etiskt uppträdande, erkännande av intressenter, uppföljande av 
lagar och internationella uppförandenormer samt respekt för mänskliga rättigheter.71 
   Relaterar jag diskursen om CSR till turismindustrins arena finner jag tydliga tecken på ett 
ökande av CSR-begreppets användning. Då turismnäringen som fenomen innehar stora 
möjligheter att gynna positiva förändringar världen över, har begreppet nu blivit en viktig del i 
talet om socialt ansvarstagande. Det blir här viktigt att vara medveten om turismindustrins 
komplexitet och fragmentiserade struktur. Branschen består av en rad leverantörsled som 
opererar inom olika nivåer, alla med den gemensamma turistens behov och efterfrågan i fokus.72 

Det är denna komplexa struktur som gör turismnäringen intressant att undersöka ur perspektiv 
på CSR-frågor. 
   Intressanta är de röster som hävdar att turismnäringen, till skillnad från andra näringsområden, 
så som klädindustrin och möbelindustrin, under många år varit frånvarande i debatten om 
hållbarhet och socialt ansvarstagande. I och med att turismnäringen är en servicebransch som 
använder sig av både miljö och mänsklig arbetskraft som grundbultar i sin verksamhet anser 
förespråkarna att det blivit centralt att även denna bransch tar ansvar för frågor rörande 

hållbarhet och mänskliga rättigheter.73 Man har nu mer och mer förstått vikten av att 

lokalbefolkningen måste få ta del av turismnäringens ekonomiska effekter för att hållbarheten ska 
fungera långsiktigt. ”CSR is based on the premise that sustainability cannot be achieved without 

corporate acceptance of responsibility to society at large as well as to shareholders”.74 
   Just begreppet CSR är relativt nytt inom turismnäringen. Genom mina litteraturstudier har jag 
sett att man istället för CSR-begreppet, oftast använt sig av benämningar som moral, etik, 

hållbarhet och ekoturism då man diskuterat frågor rörande CSR:s område.  

                                                
68 Magnusson & Nordén. (2003: Stockholm).  s. 9 
69 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. (2008: Lund). s. 19 
70 Anna, Linusson. En ny ISO-standard. Vägledning för Socialt asvarstagande. ISO 26000. Anmärkning 1: 
Aktiviteter inkluderar produkter, tjänster och processer. Anmärkning 2: Relationer syftar på en organisations 
aktiviteter inom dess påverkanssfär. 
71 Linusson. s. 14-15 
72 Angela, Kalisch. Corporate Futures.Social Responsibility in the Tourism Industri. (2002: London). s. 25 
73 Ibid. s. 15 
74 Ibid. s. 7 
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Man kan fråga sig vad det moraliska och etiska förhållningssättet till turism har för betydelse i 
praktiken. World Tourism Organisation (WTO) har gjort en bedömning att New Moral Tourism 
inom överskådlig framtid kommer förbli under 10 % av den totala turistindustrin.75 Denna siffra 

indikerar om att denna form av turism inte kommer få en lika stor genomslagskraft som många 
förespråkare kanske hoppas på. Kan den moraliskt inriktade turismen verkligen vara en lösning 
på turismens negativa påverkan på miljö och sociala frågor? Då ekoturismen måste vara 
begränsad för att göra så liten inverkan på miljön som möjligt tillkommer även att kvantiteten blir 
begränsad. Jonathan Warner lyfter fram Lipman som säger att det är en myt att eko-turismen är 
den enda rationella och hållbara sättet på vilket man kan utveckla turismen på. Ekoturismen kan 
aldrig stå som reellt alternativ till massturismen då man aldrig kan bygga ut den i lika stor 
utsträckning.76 

   Det finns kritiska röster som menar att debatten om CSR grundas på en politisk driven 
diskussion vars förespråkare kan kopplas till antiglobaliseringsdebatten. Kritikerna menar här att 
anti-globalister använder CSR som en hävstång för att försvåra för internationella företag på den 
globaliserade marknaden. Risken blir enligt kritikerna att uppsvinget för CSR-frågor i praktiken 

utvecklas till protektionism.77 

 

Teoretisk ram för analys av turism 
Nedan följer en redogörelse för några av de huvudsakliga aktörer som verkar på turismens arena. 
Därefter kommer en diskussion om hur man inom turismanalytiska sammanhang ser på turism 
utifrån aspekter så som ekonomi, politik, religion, miljö och arbetsförhållanden. Vanligtvis skulle 
denna del i uppsatsen få rubriken tidigare forskning. Jag finner däremot att denna rubrik inte är 
användbar i denna kontext. Jag har istället valt att kalla detta stycke för Teoretisk ram för analys av 
turism då jag anser att detta bättre överrensstämmer med uppsatsens syfte. Texten nedan 
innehåller därmed ingen explicit redogörelse för tidigare forskning men finns ändå med implicit 

genom diskussionen. 

Aktörer i diskussionen om global turism 
Efter genomförd litteraturgenomgång kan jag dela in turismområdet i sju större aktörer. (1) 

Globala organ vars huvudsakliga uppgift ligger vid att analysera och stifta riktlinjer för den 
globala turismen på makronivå. (2) Nationella regeringar/politiska organ som genom sina beslut 
definierar det nationella förhållningssättet till turismen som fenomen. (3) Forskningsorgan som 
via universitet och högskolor genomför forskning på det givna området. (4) 
Frivillighetsorganisationer, ideella nätverk samt Non Governmental Organisations (NGO) som 

                                                
75 Butcher. (2003: London). s.16 
76 Jonathan, Warners. ”North Cyprus: Tourism and the Challenge of Non-recognition” i Journal of Sustainable Tourism. 

(Vol.7, No2, 1999). s. 140f 
77 Ingela, Bendrot & Charlotte, Nyberg. ”Företagens Ansvar” i Miljöcertifierade företag 2003. (2003-05-12)  
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arbetar med att lyfta fram frågor rörande turism kopplat till sociala, miljömässiga och ekonomiska 
aspekter. (5)  Näringsidkare, det vill säga researrangörer som genom sin verksamhet säljer resor 
till (6) den turistiska resenären, konsumenten samt slutligen även (7) lokala entreprenörer och 

deras anställda. Genom att redovisa ett urval av aktörer som verkar inom dessa områden önskar 
jag ge en bild av hur den globala diskursen kan tänkas se ut kring turism och hållbarhet. 
   På ett globalt plan formuleras riktlinjer och framtidsanalyser kring hållbar turism av bland annat 
FN:s enhet för hållbar turismutveckling United Nation World Tourism Organisation (UNWTO). 
UNWTO presenterar flertal punkter för hur turismbranschen bör arbeta med sociala, 
miljömässiga och ekonomiska aspekter.78 Även EU har en välutvecklad enhet som arbetar med 
frågor rörande turism och hållbarhet, European Comission Enterprise and Industry Tourism. Här 
kartlägger man bland annat problemområden, formulerar rekommendationer samt genomför 

utvärderingar/uppföljningar av genomförda projekt, alla med fokus på turism och 
hållbarhetsfrågor.79  
   The World Travel & Tourism Council (WTTC) är samlingsnamnet på ett nätverk bestående av 
hundratal medlemsföretag som alla arbetar med turismnäringen på olika sätt. Nätverkets fokus 
ligger vid att samla kunskap kring turism och resande bland medlemmarna för att tillsammans 
öka kunskapen och strategierna inom den givna branschen. I nätverkets samlade rapport för 
2008/2009 sätter man upp visioner för hur turismen, den så kallade New Tourism, måste sättas i 
relation till ekonomisk hållbarhet. Turismnäringen måste enligt rapporten, på ett tydligare sätt än 

vad som gjorts tidigare, baseras på samarbete mellan privat- och offentlig sektor. Ett samarbete 
som ska ge båda parter största möjliga utdelning.80 
   Nätverket The International Task Force on Sustainable Tourism Development ser jag som viktig aktör 
på den globala markanden. Här har divergerande organ, med alla fokus på turism, gått samman 
för att sätta upp riktlinjer för arbetet rörande hållbar turismnäring. Nätverket består idag av arton 
länder, sjutton internationella organisationer, affärsverksamheter och NGO:s som tillsammans 
skapar projekt för att möjliggöra de uppsatta målen.81 
   Den brittiska organisationen Tourism Concern ser jag som viktig representant för NGO: sektorn. 

Genom sina samarbeten med flertal destinationsländer samt organisationens höga medlemsantal 
utgör de en viktig aktör på den europeiska marknaden. Genom aktiva kampanjer lyfter de frågan 
om turism och mänskliga rättigheter och fokuserar på att arbeta fram hållbara lösningar för hur 
turismen som fenomen ska kunna skänka destinationsländerna så betydelsefulla tillgångar som 
möjligt.82   
   Jag finner även samlad kunskap inom ämnet bland ekumeniska samfund, närmare bestämt 
inom organisationen The Ecumenical Coalition On Tourism (ECOT). Organisationens huvudsakliga 

                                                
78 United Nation World Tourism Organization. Global Code of Ethics for Tourism (1999) 
79 Webbsida: European Commission Enterprise and Industri  
80 World Travel & Tourism Council.  Progress and priorities 2008/09. (2008) 
81 United Nations. International Marrakech Task Force on Sustainable Tourism Development  
82 Webbsida: ”Tourism Concern” 2009-05-10 
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syfte ligger vid att samla kunskap kring hur turismen kan belysas utifrån sociala, ekologiska och 
etiska aspekter med utgångspunkt från lokalbefolkningens perspektiv. Utgångspunkten för deras 
arbete grundas på övertygelsen om att turism måste baseras på rättvisa och hållbarhet för 

turismdestinationsländerna.83  
   I talet om turism och hållbarhet finns det vissa områden som är mer framträdande än andra.  
Inom den kritiska turismforskningen och de ovan nämnda organisationerna, myndigheterna och 
nätverken lyfts följande områden fram som centrala i arbetet för en mer hållbar turismindustri; 
 

• Turism och ekonomi 
• Turism och politik/religion 
• Turism och miljö 

• Turism och arbetsförhållanden 
 
Ett av uppsatsens syften är att skapa en ram för hur man diskuterar dessa frågor inom den 
turismanalytiska diskursen. I följande stycke kommer jag därför att diskutera dessa frågor mer 
ingående. Gemensamt för dem alla är dess övergripande implicita fokus på resurs- och 
maktfördelning. 

Turism och ekonomi 
När man inom den kritiska turismforskningen talar om ekonomi och turism fokuserar man ofta 
på kopplingen mellan lokalbefolkning och turist, närmare bestämt på vilket sätt turismnäringen 
genererar arbeten och pengar på den destination som besöks. Det är inte att förringa att turismen 
som fenomen gång på gång visat prov på att lyfta människor ur fattigdom. Problematiken ligger 

snarare vid hur denna industri är utformad och vem/vilka som får ta del av turismens intäkter.  
   När man inom den kritiska turismforskningen talar om ekonomisk fördelning läggs ofta fokus 
på begreppet ”läckage”, ”linkage” (eng.). Det är den ofta sneda och kortsiktiga ekonomiska 
resursfördelningen som här står i fokus i talet om ekonomi och turism. ”Ett inkomstläckage 
uppstår när vinster från turismnäringen inte görs tillgängliga för återinvesteringar eller för inköp i 
destinationsländerna”.84 Orsakerna till vad som ligger bakom att läckage uppstår är flera och 
bilden är komplex. Jag vill se fenomenet med läckage som en konsekvens av de historiska 
strukturer/aktörer som byggt upp turismnäringen på platsen. Ofta har entreprenörer varit alltför 

ivriga med att bygga upp den turistiska verksamheten där kortsiktiga lösningar gått före långsiktig 
hållbarhet vilket resulterat i man nu står inför en situation där stor del av näringsidkarna består av 
utländska aktörer. Då turismrelaterade varor och tjänster importeras till själva destinationslandet 
uppstår läckage.  Turismnäringens struktur är speciell då den innefattas av en så pass varierad och 
komplex leverantörskedja. Boende, transporter, nöjen, livsmedelsproduktion samt infrastruktur i 
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(2008).  
84 Swed Watch & Fair Trade Center. (2008: Stockholm). s. 8 
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form av vatten- och avfallshantering är bara några av alla del delar som kräver underhåll och 
entreprenörskap.85 Transporter så som internationella flygbolag och deras val av destinationsort 
samt tiden på året som dessa resor möjliggörs är exempel på hur destinationsländerna ”tvingas” 

anpassa sig till de internationella investerarna. Resebolagen med dess marknadsföring av 
destinationsorter samt utformningen av paketresor är även dessa exempel på hur 
lokalbefolkningen påverkas av de ekonomiska effekterna av turistens närvaro.86 Vissa rapporter 
visar siffror som säger att det ekonomiska läckaget kring turismnäringen på vissa 
destinationsorter kan vara så högt som 40 % - 90 %. Det är dock viktigt vara medveten om att 
dessa siffror många gånger är svårtydda och inte alltid pålitliga. För det första är det svårt att 
finna relevant data då de flesta länder inte har denna typ av information att tillgå. Den breda 
leverantörskedjan som kännetecknar turismnäringen i stort har även gjort det svårt för forskare 

att mäta gränsen för vad som verkligen är en konsekvens av turismnäringen och vad som inte är 
det. Oavsett svårigheter med att mäta turismnäringens läckage i procent är forskare överens om 
att fenomenet är ett faktum.87  

Turism och politik/religion 
 Turismnäringen har kommit att bli föremål för religiösa och politiska konflikter där diskussionen 

om makt- och resursfördelning kommit att hamna i fokus. Kritik har riktats från politiskt och 
religiöst håll om att man många gånger anser att lokalbefolkningen exkluderats från 
turismnäringens ekonomiska vinster.  
   Nordin framhäver hur turistdestinationer i regel är väldigt beroende av både offentliga och 
privata aktörer. Den gemensamma visionen om platsen blir i dessa sammanhang viktigt att lyfta 
fram.88 Politiker, styrelser, offentliga organ, informella ledare och andra mötesplatser är alla 

viktiga i samspelet gällande turismnäringen. Nordin beskriver vissa aspekter som är särskilt 
intressanta att belysa i talet gällande nätverk och visionsskapande. Det gäller främst frågor kring 
makt och utrymme. Vems är visionen? Vem ”äger” målen? Hur ser maktbalansen ut mellan de 
olika parterna? Om det finns närverk på orten, vilka inkluderas respektive exkluderas i dessa 
nätverk? Hur påverkas i så fall de som exkluderas från nätverken? Har de möjlighet att påverka 
utvecklingen? Nordins empiriska exempel visar på hur det informella nätverket maktstatus blir 
avgörande för turistortens fortlevnad.89 Här blir det tydligt hur det informella nätverket som 
fenomen fungerar som en maktfaktor i sitt sätt att vara konstruerad.  

   Applicerar jag detta tal om inkludering/exkludering till en global kontext finner jag relevanta 
likheter. Vissa grupper kan dra nytta av turismens utveckling på den lokala platsen, medan andra 
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perspektiv. Magnus, Bohlin & Jörgen Elbe (red.) (2007: Uppsala) 
89 Nordin. (2007: Uppsala). 



 21 

grupperingar reagerar mer passivt då de inte ser sig kunna dra nytta av turismens utveckling på 
den specifika platsen.90 Jim Butcher lyfter fram hur man inom den ekumeniska 
nätverksorganisationen Ecumenical Coalotion on Third World uttryckt oro för att turismen inte 

kommer majoriteten av destinationsbefolkningen till gagn. Istället för att turismen skulle ha 
kunnat inge människor hopp om en ljus framtid menar talespersoner från nätverket att turismen 
kommit att utnyttja och förstöra både kulturer, miljö och ekosystem.91  
  Michael Grosspietsch behandlar även i en artikel frågan om turism och politik. Fokus ligger vid 
ett analyserande av terrorattackerna riktade mot turister i Egypten under 90-talet, samt 
Balibombningarna riktade mot turistanläggningar år 2002.92 Artikeln fokuserar på fenomenet att 
man allt oftare kunnat se riktade terroristattacker mot specifikt utvalda turistmål. Grosspietsch 
menar att i sökandet efter förståelsen för vad som ligger bakom dessa attacker krävs det att man 

kopplar samman sociala, politiska och ibland religiösa motiv till den turistiska kontexten.93 Ofta 
kopplas terrorattacker endast samman med religiös fundamentalism, men Grosspietsch lyfter i sin 
artikel fram slutsatser från studie gjord kring islamiska aktivister i Egypten under 1990-talet, 
genomförd av Aziz, som hävdar att det inte finns någon religion i världen som per automatik är mot 
turismen som sådan. Det intressanta är att turismen som fenomen provocerar fram känslor starka 
nog att resultera i terrorattacker.94 Precis som hos Sara Nordin blir talet om 
inkludering/exkludering avgörande i förståelsen för fenomenet med terrorattacker mot 
turistorter.     

   Mick Smith och Rosaleen Duffy lyfter fram hur kommersialiseringen av samhället (som 
turismnäringen per automatik för med sig) bidrar till socioekonomiska och sociokulturella 
konflikter. Då ojämlikheten växer sig allt större mellan lokalbefolkningens sociala organisation 
och den gästande turistiska gruppens sätt att leva, skapas utrymme för konflikt.95 
Lokalbefolkningen tappar genom utvecklingen av turismnäringen makten över sitt närområde till 
förmån för större, ofta utländska investerare och exkluderas i och med detta från det egna 
rummet. Att lokalbefolkningen till detta erbjuds låglönejobb inom ramen för den nya sektorn 
skapar i sin tur ojämna maktstrukturer i samhället. Språkbarriären utgör även den ett avgörande 

hinder för att ett givande utbyte ska vara möjligt.96  

Turism och miljö 
Infrastrukturen kring massturismen (flyg, hotellbyggen, skötsel av golfbanor, sjukvård, livsmedel, 

nöjen) får enorma effekter på miljön. Urry beskriver just hur den västerländska turistens behov 

                                                
90 Smith & Duffy. (2003: London). s.15 
91 Butcher. (2003: London). s. 10 
92 Michael, Grosspietsch. ”Can toursim provoke terrorsim?” i Sustainable Development through Tourism. (Working 

Paper.No.3. 2005) 
93 Ibid. s. 1 
94 Ibid. s. 2 
95 Smith & Duffy. (2003: London). s.14 
96 Grosspietsch, (Working Paper.No.3. 2005) s. 5 
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av hög standard bidragit till att miljöresurserna i besökslandet kommit till att snedfördelas 
enormt.97 Dielemans beskriver hur vi som turister/resenärer ”lärt oss” att vi kan ställa samma 
krav på turistorten som vi gör på hemmaplan. Vi kräver att kunna dricka och äta på samma sätt 

som hemma, uppleva samma aktiviteter som hemma – ”vi har lärt oss vad vi kan förvänta oss av 
ett resmål”.98 Vi har kommit att konsumera varan charter. Förhållandet mellan trygghet och 
äventyr sätter höga krav på både miljö och lokalbefolkning.  
   Dielemans beskriver hur de senaste årens exploatering av All-inclusive turismen visat förödande 
konsekvenser på miljön men även påverkat infrastrukturen negativt. Konceptet med All-inclusive 
har flera vinnare. Hotellföretagen som äger det inhägnade området kan effektivisera 
verksamheten. Då ägaren vet att turisten kommer att spendera hela semestern på en och samma 
plats, kan denne effektivare beräkna åtgång och efterfrågan på varor och tjänster. Modellen 

erbjuder också ett oberoende av lokala tjänster då all form av underhållning och service ska 
finnas inom resortens område.99 Förlorarna blir däremot lokalbefolkningen. Genom All-inclusive 
konceptet fråntas ofta lokalbefolkningen den naturliga möjligheten att själva leva på 
turisminkomster. De verksamheter som finns utanför själva resorten påverkas här negativt - barer 
töms, guidade turer ställs in och affärerna ekar öde, detta då verksamheten flyttats in bakom 
resortens höga murar.  
   Även stranden har kommit att bli föremål för förändring genom exploateringen av turismen 
och All-inclusive. Tittar man på vilken kritik som formulerats rörande massturismens utveckling i 

Thailand, belyses konsekvenserna av turistens ökade krav på upplevelser som problematiskt ur 
miljösynpunkt. Cohen belyser hur öarnas sköra natur inte tål den påfrestning som massturismen 
kräver – vattenanvändning, mängden sopor och det ökade kravet på en fungerande infrastruktur 
är några exempel på faktorer som tydligt påverkat den lokala miljön. Turistens ökade krav på 
upplevelser av så kallade ”paradisöar” är en ytterligare faktor som bidragit till att den lokala 
miljön påverkats negativt.100 Trots att det finns lag som säger att stränderna ska vara allmänna och 
öppna körs lokalbefolkningen ofta bort från stranden till förmån för turisterna. Tänkvärt är att 
stranden, som för många västerländska turister associeras med bilden av paradis, av 

lokalbefolkningen tidigare snarare sågs som en plats för arbete - en plats för uppställandet av 
fiskebåtar. Turismen har däremot förändrat denna bild genom att ställa krav på att stranden ska 
vara en plats för sol och bad och nöje. Indirekt har turismnäringen satt krav på lokalbefolkningen 
att omvärdera den egna bilden och bruket av stranden från att vara en form av arbetsplats till att 
bli en plats för fritid.101  

                                                
97 John, Urry. The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies. )2.ed. (2002:London)  s. 50 ff. 
98 Dielemans. (2008: Stockholm). s. 36 
99 Ibid. s. 124 
100 Erik, Cohen. Thai Tourism. Hill Tribes, Island and Open-Ended Prostitution. (1996: Bangkok). s. 226-7 
101 Cohen. (1996: Bangkok). s. 176 
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Turism och arbetsförhållanden 
Det råder inget tvivel om att turismnäringen som fenomen bidragit till en enorm ökning av 
arbetstillfällen världen över. Utmaningen ligger här snarare vid att säkerhetsställa de anställdas 
rättigheter och skydd. Till följd av att branschen sysselsätter många med låg utbildning har det 
ofta skapats arbeten med osäkra arbetsförhållanden och alltför låga löner.102 Övriga områden värt 
att lyfta fram i talet om arbetsförhållanden kopplat till turismnäringen är barnarbete, prostitution 

samt situationen för de emigrantarbetare som ofta arbetar under mycket svåra förhållanden. Den 
höga omsättningen av personal, de irreguljära arbetsförhållandena samt den låga nivån av 
fackföreningsmedlemsskap (mindre än 10 %) försvårar arbetet kring dessa frågor.103 
   Rapportern En exkluderande resa visar på hur gästarbetare från Burma arbetandes i Thailand 
lever under oerhört svåra förhållanden. Man skriver att den relativt välutvecklade 
arbetslagsstiftningen som i finns i Thailand (reglerandet av lön, arbetstid och ledighet) inte 
efterlevs då man tittar på den burmesiska gästarbetargruppen. Reglerad arbetstid, 
kontraktsskrivning, möjlighet till delaktighet i fackförening samt säkerhet kring arbetet är några 

punkter som man tar upp som synliga brister. Flera av de burmesiska gästarbetarna som 
intervjuades i studien berättar att de har olagligt långa arbetsdagar, upp till 14 timmar och att de 
sällan har en ledig dag i veckan och att lönen många gånger ligger under minimistandard.104  
   Jag har genom redogörelsen ovan skapat mig en ram för hur talet om turism kan förstås utifrån 
ett kritiskt perspektiv. Denna kunskap ser jag som viktig att bära med mig till analysdelen. I 
analysen kommer jag nu att undersöka hur man inom den turistiska näringen upplever arbetet 
med socialt ansvar kopplat till den egna praktiska verksamheten.  

                                                
102 Swed Watch & Fair Trade Center. (2008: Stockholm). s. 9 
103 Webbsida: International Labour Organization, (ILO). Pressrealise.  (2 Apr. 2001)  
104 Swed Watch & Fair Trade Center. (2008: Stockholm). s. 22 
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Analys 
Analysen har baserats på analys av textmaterial återfunna på de ovan nämnda researrangörernas 
webbsidor, samt analys av utsagorna från de genomförda intervjuerna. Analysen av hemsidornas 
texter har främst omfattats av den kritiska diskuranalysens första fas - analys av text. Fokus har här 
legat här vid att undersöka hur resbolagen Ving, Fritidsresor och Apollo kommunicerar sitt CSR-
arbete med de potentiella konsumenterna.  I analysen av intervjuerna har jag främst fokuserat på 
att undersöka hur man diskursivt formulerar arbetet med CSR-frågor samt hur dessa diskurser 

kan förstås i en större social praktik, det vill säga den kritiska diskursanalysens andra och tredje 
fas – diskurs som diskursiv praktik och diskurs som social praktik. 
   Under intervjuerna har jag använt mig av rapporten En exkluderande resa (2008) som exempel på 
rapport som synat resindustrins arbete med hållbarhetsfrågor. Vissa citat refereras därför indirekt 
till denna rapport. Efter genomgång av intervjuerna har jag valt att lyfta fram vissa teman som jag 
anser särskilt väl beskriver den komplexa bild som CSR-arbetet innefattas av.  
   De teman som kommer att diskuteras är följande; 

• Begreppsförvirring 

• Upplevelsen av att bli synad som näringsidkare 
• För vem gör vi det - vem bryr sig?  
• Att känna delaktighet 
• Samarbete – den rätta vägen att gå 

Begreppsförvirring 
Som tidigare betonat så är talet om CSR som begrepp relativt nytt inom den turistiska diskursen. 
Detta medan andra branscher så som kläd- och möbelbranschen under tiotal år har kommit att 
uppmärksammas kring dessa frågor. Som jag även belyst tidigare så finns det en uppsjö 
benämningar på arbetet som rör CSR. Att det tillkommit så många olika benämningar på 
hållbarhetspraktiserande turistiska aktiviteter har skapat förvirring, både inom branschen och i 
markandsföring av turistiska destinationer/aktiviteter. Det undersökta materialet ger exempel på 

denna förvirring. Informanterna talar om ”De där CSR-frågorna” och att ”CSR-frågor har 
”hamnat” på mitt bord”. Det finns en distansering i användandet av begreppet som säger något 
om att man inte riktigt känner sig bekväm med att använda begreppet i det egna språkbruket. 
Ibland utesluter man versalen ”S” när man talar om CSR-frågor. Konsekvensen av detta blir att 
ursprungsbegreppet, som består av förkortningen till de engelska orden Corporate, Social och 
Responsibility (Företags Sociala Ansvar) reduceras till att endast bli Corporate Responsibility – 
alltså ”företags ansvar”. Genom att begreppet vidgas i sin definition blir det svårare att se var 
gränserna för dess användande går. Ingår frågor om miljö i begreppet CSR? Eller ska begreppet 

endast fokusera på sociala frågor? Som tidigare tagit upp så definierar Svenskt Näringsliv 
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begreppet CSR som att det omfattar både sociala och miljömässiga frågor.105 I intervjun med 
analysföretaget Kairos Future så utrycker man att begreppet CSR ännu inte riktigt fått fotfäste 
inom branschen och man tror att det är för tidigt att anamma begreppet fullt ut utifrån hur det 

idag är utformat; 

[…] just begreppet CSR är ju inte så känt däremot om man bryter ner det i socialt 
ansvarstagande, miljömedvetenhet.[…]106 

En annan bidragande orsak till att begreppet CSR ibland uppfattas som svårapplicerat kan bero 

på branschens ständigt föränderliga struktur. Företagsnätverket CSR Sweden bekräftar just 
föränderligheten inom näringslivet i stort som en bidragande orsak till att begreppet ibland är 
svårt att ringa in. Det som värderas som CSR-frågor idag kan vara något annat imorgon; 

Den ansvarsfråga som är på agendan i samhället det är det som är på CSR-agendan och 
företagens ansvarsagenda så att det beror ju helt och hållet på. […] företagen ställs hela tiden 
inför en massa beslut svåra beslut. Att driva företag idag är en helt annan värld än vad det var 
förut, för det är så mycket mer saker som spelar roll107 

Tittar jag på hur de utvalda researrangörerna Ving, Apollo och Fritidsresor specifikt använder sig 

av begreppet CSR i kommunikationen till sina kunder finner jag att de på ytterst få ställen explicit 
använder sig av CSR som begrepp. Alla tre företag har information om ansvarsfullt resande på 
respektive webbsidas förstasida, men ingen väljer att namnge dessa som ”CSR-frågor”. Apollo 
väljer istället att namnge denna information med den övergripande titeln ”den goda resan”, en 
länk som innefattar redogörelser för hur man som researrangör arbetar med miljöbaserat 
ansvarstagande samt socialt ansvarsfullhet. Ving och Fritidsresor väljer att kalla arbetet med dessa 
frågor för ”Ansvarsfullt resande” respektive ”Ansvar och klimat”.  
   Att fokus främst inriktas på miljöansvar istället för på socialt ansvarstagande är vanligt 

förekommande bland researrangörers markandsföring. Trots att det finns ett engagemang kring 
sociala frågor har dessa ännu inte kommit att få ta lika stor plats i kommunikationen till 
konsumenten som de miljömässiga. Denna snedfördelade fokusering har främst att göra med 
dess differentierade möjligheter till mätning. Medan miljömässiga ansvarstaganden kan mätas 
med kvalitativ data, där experter och konsumenter tydligt kan ta del av resultat från diverse 
projekt, innefattas den sociala sfären inte av lika tydliga mätbevis.108 Detta, att vissa teman har 
lättare att slå rot i folks medvetande än andra belyses av Kairos Future som menar att det oftast 
krävs en tydlig aktion eller händelse för att ett visst ämne ska bli relevant och ”verkligt” för 

allmänheten. Som exempel på detta beskriver man hur talet om klimatet på riktigt ”slog igenom” 
i och med Al Gores dokumentärfilm An inconvenient Truth (2006). Filmen bidrog till att man nu 
kunde ”ta på” problemen på ett helt annat sätt än tidigare;  

                                                
105 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. (2008: Lund). 19 
106 Intervju Karios Future 2009-04-07 
107 Intervju CSR Sweden 2009-03-17 
108 Kalisch. (2002:London). s. 26 
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det är ju perceptionen av klimatförändringarna som spelar roll inte klimatförändringarna i sig, 
för att det ser man ju inte riktigt109 

Det handlar alltså om att man ska kunna förvandla sinnesintryck till meningsfull information, att 
filmen i sig bidrog till att talet om klimatförändringar blev något verkligt där känslan av att kunna 
”ta på” problemen blev en avgörande faktor för aktion. Kanske är det på samma sätt med sociala 
frågor kopplat till turismnäringen, att det krävs något i linje med den ovan nämnda filmen för att 
man riktigt ska kunna ta till sig dessa frågor. 
   I själva begreppet CSR finns det ett tydligt subjekt – det är själva Företaget som står i centrum 
för ansvar (Corporate Social Responsibility). Genom att utelämna CSR-begreppet från den 
löpande texten på webbsidorna utesluts själva kärnan till varför dessa frågor har blivit relevanta 
att belysa. Det vill säga att turismnäringens exploatering på den globala arenan kan vara en möjlig 
orsak till att talet om CSR kommit att bli viktigt och nödvändigt. Förvisso finns det ett tydligt 
”subjekts-vi” då de beskriver vad de gör för att lösa problemen, men detta ”subjets-vi” uttrycks 
däremot mer sällan då man ska beskriva orsakerna till problemen. Man fokuserar på vad man gör 
för att lösa problemen snarare än orsaken till att man behöver belysa dessa frågor;   

Apollo hjälper hundratusentals människor varje år att besöka andra länder. Som stor 
researrangör vill och måste Apollo arbeta för en ansvarsfull turism. Vi bidrar till en god social 
miljö på resmålen både för våra resenärer och för lokalbefolkningen. Vår närvaro utgör i sig en 
stimulans för resmålet genom att skapa efterfrågan på hotell, restauranger, transporter, 
shopping och så vidare. Det ger många nya arbetstillfällen och ett inflöde av kapital. Apollo 
arbetar också aktivt och långsiktigt för en positiv social utveckling.110  

Att utesluta CSR-begreppet från texten bidrar till att det krävs mer av konsumenten för att förstå 
de bakomliggande orsakerna till att researrangörerna förväntas arbeta med dessa frågor. Då man 
som konsument endast får information om hur företagen arbetar med frågor rörande CSR, men 
inte varför dessa har kommit att bli nödvändiga att belysa, blir det svårare för konsumenten att 
ifrågasätta reseföretagens arbete. En kanske lite väl radikal analys, men ändå värd att lyfta fram är 
den att researrangörer kan tänkas ”utnyttja” begreppets oklarhet för att vinkla sina åtgärder som 

en del av problemens lösning och ej dess källa.  En ytterligare anledning till att själva begreppet 
CSR inte visas mer tydligt i researrangörernas kommunikation till sina kunder kan bero på att 
man anser att begreppet ännu inte fått fotfäste på den allmänna agendan.  
   Att talet om hållbarhetsfrågor kommit att få så många benämningar som i slutändan kan 
resultera i förvirring för kunderna och för företagen själva får jag bekräftat av analysföretaget 
Kairos Future; 

[…] när vi tittar på ekoturism och miljövänliga alternativ då ser vi en jättestor förvirring just nu 
för det finns en uppsjö av böcker, som bokhandeln här borta som har jättestort utbud och där 
finns det en hel hög med böcker kring hur man reser miljövänligt […] men ”jaha vaddå”… så 
det finns en enorm förvirring […] så någon form av certifiering av nåt slag skulle underlätta 
tror jag […]111 
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 27 

Jag kan även finna att man i litteraturen diskuterar begreppsförvirringen rörande 
hållbarhetsfrågor kopplat till turism. Deborah McLaren beskriver hur hållbarhetsbegreppet har 
kommit att bli svårapplicerat då man ska omvandla det till konkreta aktioner. Hon tar upp hur 

kritiker menar att kommersiella företag istället antagit hållbarhetssymboler som en typ av 
certifiering men ändå fortsätter ”Business as usual”.112  

One thing is certain: ”sustainability” as a concept is used to promote the World Bank’s re-
entrance into tourism and as a basis for many environmental organisations´ work in the global 
South.113 

 

Upplevelsen av att bli synad som näringsidkare 
Jag finner forskning som visar att just samarbetet mellan det civila samhället och näringslivet 
kommit att öka i stor utsträckning de senaste åren. Att skapa sig en bra relation till det civila 

samhället har kommit att bli en viktig del i strategin för att som näringsidkare inte bli ”utsatt för 
angrepp” av samma sektor. Båda parter sitter på olika typer av kunskaper som tillsammans kan 
resultera i värdefulla samarbeten. Det handlar om ett givande och tagande; “I’ll scratch your back 
by delivering growth, investment and services; you scratch mine by delivering wage restraint or 
absorbing the costs of welfare.114  
   Jag finner uttalanden i mitt analysmaterial som bekräftar denna ståndpunkt; 

Företagen har ju förstått att det här är något man måste förhålla sig till. Så det gäller att ha 
relationer med de här [NGO:s] […] man är dum om man inte tror att man måste förhålla sig till 
sådana här organisationer. Man är dum om man tror att de här [NGO:s.] inte spelar någon roll 
för det gör dom.115 

Men som med alla samarbeten innefattas dessa av både risktaganden och möjligheter. Genom 
samarbetet ges företaget möjlighet att visa sin vilja att involvera sig i sociala frågor, något som i 
sin tur sägs resultera i ett ökat förtroende hos kunden. Man ges även möjlighet att ta del av den 
expertis som finns inom det civila samhället.116 Just denna strategi, att som företagare visa sin 
välvilja till civila samhällets kunskaper rörande lokalt partnerskap kan jag se i intervjumaterialet. 
Ving säger;  

De [rapportens skapare] föreslog att vi tillexempel i Thailand […] skulle kontakta de lokala 
organisationerna som finns och de gav oss också tips på vilka man skulle kunna kontakta […] 
så dom har ju en massa kunskap som … dom kan förmedla till oss117 

                                                
112 Deborah, McLaren. Rethinking Tourism & ecotravel. (2003:Bloomfield). s. 100 ff. 
113 McLaren. (2003:Bloomfield). s. 101 
114 Edwards. (2004: Cambridge). s. 13 
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116 The European Alliance for CSR. Proactive Stakeholder Engagement. Practical Guide for companies and stakeholders. (2008) 
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117 Intervju Ving 2009-03-12 
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En källkritisk reflektion rörande citatet ovan är hur min roll som representant för offentligheten 
och universitetet påverkar mötet med informanten. Att researrangören uttrycker sin välvilja till 
civila samhällets kunskaper är inte konstigt utifrån vad/vem jag representerar. Intressant blir det 

först när jag finner komplexiteten i relationen mellan näringsliv och civila samhället.  
   När jag tittar på vilka möjliga risker som kan uppstå i samband med koalitioner mellan 
näringsliv och det civila samhället lyfts den ständiga uppsikten, kontrollen från civila samhället 
fram som problematiskt. Att öppna upp för samarbete innebär även konstant kontroll, - ett 
partnerskap är ingen garant för att kontrollen ska upphöra.118  
   I analysmaterialet finner jag en motsatsdiskurs bestående av att man å ena sidan uttrycker att 
man vill bli synad, att detta hjälper en att bli bättre; 

vi [tycker] att de här frågorna är viktiga att lyfta fram så vi har inga hemligheter och vi är 
ödmjuka inför att det här är en stor viktig och svår uppgift […] vi tycker ju att det är bra att 
man granskas för vi vill ju bli bättre119 

[…] om man blir uppmärksammad som IKEA och Indiska. [Dom] skulle nog skriva på att just 
det här med att folk har varit på dom har lett till att dom har format om sig till viss del. Så att 
det är ju bra att det kommer ut rapporter och att det är bra att det uppmärksammas.120  

Å andra sidan så upplever man denna situation som obekväm. Båda researrangörerna Ving och 
Inca Tours uttrycker upplevelsen av att rapporter rent generellt ofta ger en alltför förenklad bild 
av den rådande situationen. Informanterna ger uttryck för att denna lite för ensidiga bild bidrar 
till att påtryckningsorganisationerna lätt glömmer bort resandets positiva effekter;   

Asså där tycker jag ibland att sparka underifrån är hyggligt lätt men när man får det slängt på 
sig så ser man att det uppstår en del problem på vägen[…]121 

Researrangören Ving, som är den enda av informanterna som själva varit del av rapportern ”En 
exkluderande resa”, uttrycker en viss frustration rörande hur rapporten lanserades i media. 
Informanten uttrycker att man till viss del kände sig bakbunden. Man krävdes på att förändra 
situationen inom vissa områden samtidigt som man inte hade tillgång till information om vilka 
hotell problemen rörde. 

   Jag vänder mig till kampanjnätverket Rena kläder, här finner jag uttalanden som beskriver just 
den komplexitet som uppmärksamheten kring publicering av diverse rapporter eller kampanjer 
kan föra med sig. Uttalandet rör hur nätverket uppfattat att näringslivet reagerat då dessa har 
blivit belysta av Rena Kläder i samband med så kallade blixtupprop; 

[…] många företag vittnade om att det blir lite turbulent de här dagarna när rapporten 
kommer, när nyheten släpps, när de får samtal, så det är klart att dom påverkas […] på det 
stora hela fick jag en uppfattning om att man var nöjd med att de här frågorna hade kommit 
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upp på agendan men samtidigt blir det ju merarbete och en massa frågor som ska besvaras och 
kanske ibland svåra att svara på och otacksamma att svara på för företagen[…]122 

Rena kläder som arbetat med denna typ av påverkansarbete sedan början av 1990-talet har gjort 
sig flera erfarenheter på vägen. De beskriver hur man upplevt en förändring i näringslivets sätt att 
hantera uppmärksamhet rörande dessa frågor. Från att tidigare ha slagit sig fri från ansvar 
rörande frågor om CSR har man nu sett en annan strategi;  

nu handlar det inte så mycket om utan hur – hur ska vi göra för att ta vårt ansvar och där är vi 
fortfarande inte eniga ännu med en del företag men dialogen har ju ändå på så vis förändrats så 
dom flesta ser sitt ansvar och ser att frågan är viktig för deras verksamhet123 

Då jag riktar min blick till nätverket Schyst Resande, som bara funnits som verksamhet i ca ett år, 
kan jag se att det ges uttryck för att relationen till researrangörerna inte riktigt etablerats ännu; 
 

Intervjuare - Har researrangörer varit intresserade av er [nätverket Schyst Resande]?  
Informant - Nej 
Intervjuare - Hur har ni blivit bemötta i mötet med dem? 
Informant - […] jag tror att dom skulle … om vi skulle varit mer pådrivna så tror jag att dom   
skulle visa intresse det tror jag […]Vi ska ju börja med att bjuda in dom mer nu då… till nåt 
slags inledande samtal… så sen får vi se…124 
 

Avsaknad av etablerad relation påverkar självklart sättet man förhåller sig till varandra. Lyfter jag 
denna diskussion till ett bredare analytiskt perspektiv så handlar det om sättet på hur näringsliv 
och det civila samhället upplever kommunikationen mellan varandra. För att hållbarhetsfrågor 
ska kunna realiseras till en praktik krävs det att det finns en stark koppling mellan näringsliv och 
det civila samhället. Analysföretaget Kairos Future; 

[…] den generella erfarenheten är att en rapport inte förändrar någonting. Det gör den aldrig. 
Utan det är först när organisationerna har intresse av att ta den till sig som det händer nåt.125 

En av utmaningarna ligger alltså vid hur man kan transformera rapporter och rekommendationer 
från påtryckningsorganisationer till att bli reella och meningsfulla alternativ för researrangörers 
verksamheter.126 Det finns här relevanta erfarenheter att hämta från varandra. Researrangörer 
som seriöst vill satsa på hållbarhetsfrågor måste inse fördelarna med ett ökat samarbete med det 
lokalsamhälle som deras näring opererar inom och påtryckningsorganisationer vinner i sin tur på 

att öka förståelsen för vad det innebär att implementera hållbarhetsfrågor inom ramen för den 
globala turismens komplexa struktur och kommersiella påtryckningar.127  
 

                                                
122 Intervju Rena Kläder 2009-04-01 
123 Ibid. 
124 Intervju Schyst Resande 2009-05-04 
125 Intervju Karios Future 2009-04-07 
126 Kalisch. (2002:London). s. 25 
127 Ibid. s. 35 
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För vem gör vi det - vem bryr sig?  
I mitt sökande efter vilka faktorer som kan vara orsaker till att CSR-arbetet inom reseindustrin ter 
sig komplext så lyfter jag blicken från näringsidkaren och dennes ansvar till att fokusera på hur de 
utvalda verksamheterna upplever konsumentens engagemang rörande dessa frågor. I 
analysmaterialet kan jag tydligt finna en diskurs som beskriver upplevelsen av att konsumenten i 
realiteten har föga intresse för frågor rörande hållbarhet kopplat till den egna resan;  

om man frågar våra resenärer vad de tycker att miljön är intressant och även om det är en 
viktig aspekt när man väljer var man ska resa så tycker de allra flesta att det inte är det utan 86 
% tror jag att det var som, vi gjorde en undersökning om det, som svarade att […] ”Jag reser 
dit jag vill men jag försöker istället leva lite mer miljömedvetet i vardagen […] men rör inte 
min resa för den vill jag ha”128 

Det finns verkligen människor [konsumenter] som frågar hur vi har det med det sociala 
engagemanget, men det är ytterst sällan […] det är som om vi tappat en liten gnista där mot 
medmänniskor hur dom mår särkilt när vi är på semester 129 

Man beskriver här upplevelsen av konsumenten som ointresserad av hållbarhetsfrågor. Då jag 
vänder blicken till hur researrangörerna på sina webbsidor kommunicerar konsumentens ansvar 
gällande moral och etik kopplat till den egna resan gör jag intressanta upptäckter. Fritidsresor 
redovisar en utförlig lista för hur konsumenten kan tänka kring sitt eget ansvar när det gäller 
sociala aspekter på resandet. Även Ving redogör för hur konsumenten kan tänka mer medvetet 
kring sin resa, men då centreras dessa endast på miljö. Inte någonstans kan jag finna information 
om hur konsumenten kan tänka kring frågor rörande socialt ansvarstagande.  Det är även svårt 
att finna information om kundens ansvar i Apollos material. Här redogör researrangören istället 

noga för på vilket sätt det egna företaget arbetar med dessa frågor, men kundansvaret uttrycks 
inte explicit. Trots att researrangörerna lagt olika fokus på hur de valt att kommunicera 
konsumentens ansvar på sina webbsidor ställer jag mig ändå bakom en diskurs som beskriver att 
det finns ett glapp mellan externa påtryckningar, som uppmanar näringslivet att tydligare 
kommunicera sitt CSR-arbete med konsumenten, och branschen själva som beskriver 
upplevelsen av att det inte finns en tydlig efterfrågan från konsumenten.  Denna bild bekräftas 
även genom nätverket Schyst Resande; 

[…] branschen är redo om det skulle skapas ett tryck för det […] om det skapas någon slags 
efterfrågan[…] det är ju tyvärr så krasst… det hänger ju tyvärr på vad folk vill ha […] 130 

Jag uppehåller mig vid detta, upplevelsen av att det inte finns intresse från konsumentens sida att 
handla utifrån ett hållbarhetstänk. I och med att frågor om moral och etik blivit synliga inom den 
turistiska diskursen har även kraven på turisten/resenären förändrats. Kan det vara så att man 

ställer för stora krav på konsumenten att ta socialt och miljömässigt ansvar relaterat till den egna 
resan? Butcher menar att diskursen rörande den moralfokuserade turismen har kommit innefatta 
att man kräver turisten på att, likt en socialarbetare bli engagerad både i lokalbefolkningen samt i 
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deras kultur. ”The need to ’engage with culture’, ’respect diversity’, ’support communities’ and 
’make a difference’ has replaced fun, relaxation, hedonism and adventure […].”131 
Turismnäringens utmaning har således blivit att det privata har blivit politiskt. Från att semestern 

kunnat fokusera på njutning, de fyra ”S:en” - Sol, Sand, Sprit och Sex, krävs konsumenten nu 
istället på ett aktivt ansvarstagande. Saker som vi tar för givet i det privata vardagslivet, som att 
åka på semester har kommit att bli genomsyrat av de maktrelationer som definierar ett samhälles 
struktur.132 Att åka på semester har delvis kommit att bli omsluten av en politisk diskurs som 
researrangörerna måste förhålla sig till. Kanske är det just i denna kontext som turismnäringen 
kan finna sin stora utmaning – att finna en balans mellan det privata och politiska.  
   Det blir intressant att titta på upplevelsen av konsumentens ointresse för hållbarhetsfrågor 
utifrån ett postkolonialt perspektiv. Man kan inte bortse från den maktstruktur som omsluter 

begreppet turism, då detta fenomen baseras på att ena parten blir servad av den andra. För att 
etiska värden ska få största utdelning krävs det att relationen mellan jaget och motparten, det vill 
säga mellan turisten och lokalbefolkningen, är utarbetad och utvecklad under lång tid. Det måste 
finnas en nära relation (emotionellt och geografiskt) mellan de olika parterna för att etiska 
värderingar ska få fäste.133 Att agera efter etiska och moraliska måttstockar kräver engagemang 
och relation till motpart. Då den turistiska aktiviteten som fenomen baseras på starkt begränsade 
relationer mellan konsument och producent, blir anammandet av etiska relationer svårt att uppnå.  
   I analysmaterialet finner jag en återkommande koppling mellan talet om konsumentpåverkan 

och talet om priset på resan som avgörande faktor för konsumentens engagemang/oengagemang. 
Man beskriver upplevelsen av att konsumenten ser priset, inte det sociala engagemanget som 
avgörande faktor i valet av resa. Om det däremot var så att socialt engagemang skulle ingå i priset 
så uttrycks en övertygelse om att konsumenten då skulle välja de researrangörer som arbetar med 
socialt ansvarstagande;  

om man skulle komma till samma priser, att det i priset skulle ingå ett visst socialt engagemang 
så är jag övertygad om att flera skulle välja det företag som skulle jobba hårt med dessa frågor 
[…]134 

har man två alternativ och dom är lika roliga och lika bra till samma pris då spelar CSR roll eller 
miljömedvetenhet eller vad det nu kan vara, då tror vi att det spelar roll135  

När jag nu belyst att konsumenten upplevs som ovillig att betala för frågor rörande CSR, blir min 
följdfråga; Är företagen beredda att betala för detta arbete? Trots flera års forskning på ämnet är 
man ännu inte helt eniga om huruvida CSR-arbete bidrar till att skapa värden och lönsamhet i 
företag eller inte. En del hävdar att det finns ett positivt samband, att det finns en lönsamt 
kopplat till CSR-arbete, andra menar att sambandet är negativt eller obefintligt.136 Vissa forskare 
                                                
131 Butcher. (2003: London). s. 71 
132 Thörn. (2004: Stockholm) s. 175 
133 Smith & Duffy. (2003:London). s. 163 
134 Intervju Inca Tours 2009-04-16 
135 Intervju Kairos Future 2009-04-01 
136 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers. (2008: Lund). s. 30 
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pratar om den gyllene medelvägen, att lagom mycket engagemang i CSR-frågor är den bästa 
lösningen. ”För mycket aktivitet leder till oönskad uppmärksamhet, skapar orimliga förväntningar 
och medför stigande kostnader, medan för lite aktivitet leder till negativ publicitet, potentiell 

incidenter och varningsflagg bland såväl investerare som andra intressenter”.137 
   Kan jag på researrangörernas webbsidor se att denna ”lagom-strategi” finns närvarande? Det 
finns vissa gemensamma drag rörande hur researrangörerna väljer att presentera sitt arbete 
rörande hållbarhetsfrågor. Samtliga är noga med att presentera konkreta projekt/samarbeten som 
beskriver hur man arbetar med frågor rörande hållbarhet. Researrangörerna är noga att på ett 
tidigt stadium i informationsutbytet redogöra för samarbeten som företaget gör med 
verksamheter som arbetar med CSR-frågor, både på global och också på lokal nivå. Dessa kan 
vara SOS Barnbyar, olika miljöinriktade verksamheter samt ECPAT (End Child Prostitution, 

Child Pornography and Trafficking in children for sexual purposes). Sättet på hur man 
formulerar sig rörande dessa samarbeten visar på ett tydligt sätt att företagen finner det viktigt att 
konkret visa för konsumenten vad som faktiskt aktivt görs inom CSR-arbetet. Researrangörerna 
är noga med att avsändaren (respektive researrangör) visas tydligt i det som uttrycks;  

Vi samarbetar också sedan många år med SOS Barnbyar och har skrivit under den 
uppförandekod som tagits fram av ECPAT”138 

1999 antog Ving ECPAT: s "Uppförandekod för researrangörer mot barnsexhandel”139 

Det är svårt att avgöra om resarrangörerna medvetet har antagit en ”lagom-strategi” i 
kommunikationen till sina konsumenter. Trots att det finns differentierade sätt för hur man väljer 
att framställa sin hållbarhetskommunikation till konsumenten finns det en övergripande 
gemensam diskurs på webbsidorna som beskriver att man vill kommunicera att arbetet med 
hållbarhet är viktigt.  
   Om det nu inte främst är konsumenten som utgör den huvudsakliga påtryckaren för 
researrangörerna att arbeta med CSR-frågor frågar jag mig vilka andra faktorer som kan ligga 

bakom att företag anlägger ett CSR-perspektiv på sin verksamhet. Förutom externa påtryckningar 
från bland annat det civila samhället, så finner jag litteratur som beskriver branschtillhörighet och 
interna faktorer som viktiga aspekter i avgörandet att välja att arbeta med CSR.140 Just 
branschtillhörighet och dess konsekvenser för arbetet med CSR kan jag se närvarnade i mitt 
analysmaterial. Informanterna talar om att ”börjar en så hänger de andra på”. Det finns en 
föreställning om att, oavsett om företaget vill eller inte vill arbeta med CSR så blir de genom 
varandras (de olika researrangörerna) indirekta påtryckningar ”tvungna” till detta. I jakten på 
kunder vågar ingen stå ensam kvar. Sätter jag denna uppfattning som beskriver att man känner sig 

”tvungen” att arbeta med CSR, i relation till den ovan formulerade diskursen om konsumentens 
ovilja att engagera sig i frågor rörande hållbarhet blir min fråga… för vem gör vi det? Som 
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tidigare belysts i denna analys blir det här intressant att lyfta fram påtryckningsorganisationernas 
starka position i denna fråga. Samtidigt som deras arbete bidrar till att skapa verktyg för företag 
att arbeta med hållbarhetsfrågor, så bidrar uppmärksamheten till att företagens rykte hela tiden 

står på spel.141 Intressant blir det att tänka att det civila samhället faktiskt innehar en makt att sätta 
agendan för vilka fokus näringslivet bör ha då det idag är omöjligt att utestänga civila samhället 
från den kommersiella sfären. 

Att känna delaktighet 
Jag har funnit en ytterligare faktor som visat sig vara viktig för på vilket sätt man som företag 
väljer att arbeta med CSR-frågor - diskursen om företagets och den individuella aktörens 
engagemang. Tittar jag på hur researrangörerna talar om den egna personalens allmänna 
inställning till CSR-arbetet ser jag gemensamma uttalanden som beskriver närvaron av positiv 
inställning till detta arbete; 

 […] folk här [på företaget] samlar till och med ihop kläder och gamla datorer som vi inte 
använder skickar vi till Gambia så det finns ju ett stort engagemang även band våra anställda 
[…] 142 

jag tror att vi som jobbar med ”paket” på det här viset har nog konfronterat den här frågan 
[CSR-frågn] ända från början det har nog varit många eldsjälar som startat sina 
resverksamheter med dessa frågor i fokus […]143 

Jag finner däremot en mottsatt diskurs då jag tittar på hur man upplever det individuella 
engagemanget i relation till företaget som sådan. De informanter som innehar kunskap kring hur 
CSR-arbetet upplevs på ett mer strukturellt plan redogör för att personer som arbetar med dessa 
frågor inom näringslivet ofta uppfattas som ”eldsjälar” och att arbetet med CSR inom 
företagsverksamheter även kan upplevas som ensamt. Rapporter och medial uppmärksamhet kan 
därför, förutom att fungera som något besvärande för företaget, även utgöra en plattform för att 
frågor som dessa kommer upp på agendan;  

[…] på en del företag finns det en person som är CSR-ansvarig och den här människan har 
ganska mycket. Kanske är en eldsjäl som jobbar med de här frågorna i sin ensamhet och då kan 
det vara ganska skönt, det är på gott och ont, även om det är turbulent och det kan bli ganska 
mycket skriverier och så kan det vara ganska positivt för den här personen som sitter och 
jobbar med de här frågorna att det här kommer upp på agendan 144 

För att CSR-frågor ska bli accepterade och integrerade i det vardagliga arbetet krävs det att hela 
företaget på alla nivåer delar samma typ av värderingar rörande hållbarhetsfrågor och socialt 
ansvarstagande.145 Jag kan här alltså se att det finns ett glapp mellan hur informanterna uppfattar 
företagets övergripande inställning till CSR-arbetet med uttalanden som beskriver erfarenheten av 
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att det individuella arbetet med dessa frågor ibland kan uppfattas som ensamt och ibland 
övermäktigt.  
 

Samarbete – den rätta vägen att gå 
I intervjumaterialet har jag funnit gemensamma nämnare för hur informanterna definierar CSR-
arbetets framtidsvisioner. Fokus ligger här främst på begreppen dialog och samarbete – både mellan 

researrangörerna själva, till lokala parter på turistorten samt mellan civila samhället och 
näringslivet. Företagsnätverket CSR Sweden uttrycker just vikten av dialog mellan olika 
intressenter som avgörande för att CSR-arbetet ska ge bästa möjliga utdelning. Genom att skapa 
dialog mellan det egna nätverket och politiska aktörer, frivillighetsorganisationer och jurister 
möjliggör man att talet om CSR kan gå från tanke till handling.146 Som nämnt tidigare i denna 
analys beskriver flera informanter vikten av att CSR-frågor måste vara väl förankrade på den 
lokala turistorten för att kunna ge bästa utdelning. På frågan om hur man formulerar sig kring 
visionen för detta arbete säger man; 

[…] ja det skulle vara att se till att dom man jobbar med på plats att dom brinner för den här 
frågan själv för jag tror att det är där den här frågan kan ändras mest i praktiken[…]147 

Tittar jag på hur man formulerar sig kring internationella samarbeten rörande CSR-frågor betonar 
kampanjnätverket Rena kläder just samarbeten mellan olika liknande nätverk som viktiga. Att 

man som påtryckningsorganisation vinner stora fördelar med att ingå i internationella 
samarbeten; 

[…] vi [inordnar] oss i ett internationellt nätverk som är en väldigt väldigt viktig dimension på 
vårat arbete[…] vi [har] internationella möten med våra andra systernätverk i Europa flera 
gånger om året där vi lägger upp gemensamma kampanjer[…] så det finns internationella 
strukturer för att och det är vi ju väldigt behjälpliga av.148 

Kanske kan man se att detta skulle kunna vara en möjlighet för det nystiftade nätverket Schyst 
resande. Att man i samråd med andra liknande verksamheter på internationellt plan bygger upp 

en gemensam plattform för att kunna utgöra en stark aktör på den turistiska arenan. Rena Kläder 
beskriver även erfarenheten av att organisationer på plats ofta eftersöker just internationella 
kooperationen för att själva kunna agera. Jag kan här dra slutsatsen att man önskar utveckla det 
idag befintliga arbetet kring CSR. Det finns här en önskan om att öppna upp för en ökad dialog 
mellan researrangörer och påtryckningsorgan.  
   Genom analysen har jag funnit att relationen mellan researrangörerna och civila samhället på 
flera plan ter sig komplex. För att förstå den komplexitet och eventuella motsättningar som kan 
uppstå inom ramen för dessa samarbeten krävs det att man förstår den historiska kontext som 
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detta samarbete inbegrips av. Att man i dagsläget inte drar mer nytta av varandras kunskaper och 
styrkor kan bero på den relativt korta historiska förankring som dessa samarbeten omslutits av.  
   Efter denna analys kommer nu en avslutande diskussion. Denna ska ses som en 

sammanfattning av arbetet som helhet där fokus ligger vid ett sammanfattande av analysens 
slutsatser.   

Avslutande diskussion 
Den globaliserade världen har möjliggjort att resandet har blivit en självklar del i många 

människors liv. Nya tekniker och skapandet av globala relationer har öppnat upp för nya typer av 
möten. Den turistiska aktiviteten är en del av denna sfär.  
   I denna uppsats har jag haft en önskan att fokusera på de processer som formulerar 
turismnäringens utmaningar, närmare bestämt – hur man inom denna bransch resonerar kring 
turism och hållbarhet – både ur ett etiskt, moraliskt och socialt perspektiv. Jag har valt att studera 
dessa frågor utifrån begreppet CSR (Corporate Social Responsibility). Uppsatsen har bestått av 
två delar, en teoretisk samt en analytisk. Den stora övergripande frågeställningen har formulerats 
följande: Hur upplever man som verksam inom turistisk verksamhet möjligheten att balansera 

sociala, ekonomiska och politiska frågor med andra mer kommersiella? 
   För att få en ökad förståelse för hur turismen som fenomen kommunicerar med sin omvärld 
har teorier kopplade till socialkonstruktivism, postkoloniala tankegångar, globalisering, samt det 
globala civila samhället varit aktuella att studera. Begreppet CSR har även kommit att studeras 
ingående för att på ett rättvist sätt kunna appliceras på analysmaterialet. Dessa teorier och 
tankegångar har fungerat som grund för på vilket sätt jag närmat mig analysmaterialet. 
   Materialet som analyserats har varit två till antal – Den första materialtypen har utgjorts av 
texter som publicerats på webbsidorna för researrangörerna Ving, Fritidsresor och Apollo. Fokus 

har här legat vid att undersöka hur dessa researrangörer kommunicerar sitt CSR-arbete med sina 
konsumenter. Den andra materialtypen har utgjorts av intervjumaterial med personer som på 
olika sätt arbetar med CSR-frågor. Urvalet av informanter har baserats på två huvudgrupper; (1) 
informanter som har erfarenhet av arbete rörande reseindustrin och dess koppling till CSR-frågor 
samt (2) informanter som har erfarenhet av arbete rörande CSR-frågor på ett strukturellt plan. 
   Som metod har jag använt mig av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. En metod 
fokuserad på att skapa förståelse för en diskurs varande och uppkomst genom analys av språket. 
Diskursen har analyserats ”inifrån och ut”. Till att börja med låg fokus på att undersöka textens 

lingvistiska och muntliga egenskaper. Därefter centrerades mitt sökande på den så kallade 
diskursiva praktiken, vilka produktions- och konsumtionsprocesser som kunnat kopplas till 
texterna. Slutligen sökte jag efter den sociala praktik som dessa diskurser kom att innefattas av, på 
vilka sätt man kunnat applicera diskursen till en större social kontext.   
   Jag ska nu sammanföra resultaten från den teoretiska delen med resultaten från den analytiska 
delen och önskar att de tillsammans kan skapa en stimulerande diskussion. Gemensamt för de 
teman jag har belyst, både i den teoretiska samt i den analytiska delen är dess implicita fokus på 
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makt. Jag talar här inte om regelrätt maktutövning utan jag kopplar istället begreppet makt till hur 
man inom den postkoloniala teoribildningen ser på maktbegreppet.  
   Talet om makt kommer i den teoretiska diskussionen till uttryck genom de teman som den 

kritiska turismanalysen centreras vid, det vill säga; ekonomi, politik, religion, miljö och 
arbetsförhållanden. En bakomliggande orsak till att dessa fenomen kommit att belysas i termer av 
makt har sin grund i postkoloniala synen på inkludering/exkludering. Talet om ekonomiskt 
läckage och utformandet at All-inclusive är tydliga exempel på fenomen som genom sin praktik 
och utformning verkar exkluderande mot lokalbefolkningen. Jag kan finna flera beröringspunkter 
mellan hur man inom den kritiska turismanalysen lyfter fram turismnäringens negativa påverkan 
på destinationsländernas infrastruktur med den postkoloniala synen som säger att den koloniala 
diskursen fortfarande, om än i ny skepnad, finns närvarande i den globala näringen.  

   Då jag relaterar globaliseringsbegreppet till den teoretiska ramen ser jag flera intressanta 
ingångar. Å ena sidan kan man se globaliseringens förmåga att ”öppna upp världen” har bidragit 
till att turismnäringen kommit till att utvecklas enormt. Å andra sidan kan man likt Håkan Törn, 
redovisa för hur globaliseringen som fenomen likväl fungerat slutande, exkluderande. Man kan 
här se internationella aktörer, formella och informella nätverk som viktiga aktörer i skapandet av 
den turistiska platsen. Precis som Sara Nordin beskriver så utgör nätverk en viktig och avgörande 
del i formandet av en plats. Att inkluderas i nätverk som dessa innebär enorma fördelar, att 
uteslutas innebär utestängning från både plats och deltagande. För att förstå den turistiska 

diskursen krävs det att man sätter sig in i de mekanismer som bidrar till exkludering, en 
förutsättning för att kunna skapa förändring. 
   Maktbegreppet har även implicit funnits med som filter i analysen av intervjumaterialet. Här har 
dock talet om makt snarare inbegripit sättet på hur relationen mellan näringslivet och det civila 
samhället är formulerat. Det civila samhället har blivit viktiga aktörer i debatten om turism och 
hållbarhetsfrågor. Genom att lyfta fram de negativa följder som den globala turismnäringen för 
med sig har man lyckat sätta press på researrangörer att lyfta frågor om företagens sociala ansvar. 
Det är i dessa sammanhang som talet om CSR har blivit relevant. Man kan alltså se att 

näringslivet och det civila samhället alltmer med åren har ”tvingas” förhålla sig till varandra. 
Denna relation omsluts på flera punkter av komplexitet där maktbegreppet implicit finns med 
som huvudingrediens. Genom de analyser jag gjort har jag funnit vissa centrala teman värt att lyft 
fram.  
   Jag har funnit att det finns en viss förvirring rörande begreppet CSR. En förvirring som dels visade 
sig i sättet som man använde sig av begreppet i intervjuerna samt i kommunikationen till 
konsumenten. Det visade sig att det fanns tendens till distansering i användandet av begreppet, 
vilket resulterade i att gränserna för begreppet ibland blev otydligt och flytande. Vilka frågor ska 

ingår i CSR-begrppet?  Är det främst sociala frågor som ska stå i fokus i talet om CSR eller 
inkluderas även miljömässiga frågor i denna debatt? Resebranschens föränderliga struktur fann 
jag som bidragande orsak till att CSR-begreppet ibland uppfattades som svårapplicerat. I analysen 
av hur researrangörerna använde sig specifikt av begreppet CSR i kommunikation till sina 
konsumenter fann jag att man på ytterst få ställen explicit använder sig av begreppet CSR. 
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Genom att utelämna CSR-begreppet från den löpande texten på webbsidorna utesluts själva 
kärnan till varför dessa frågor har blivit relevanta att belysa. Det vill säga att turismnäringens 
exploatering på den globala arenan kan vara en möjlig orsak till att talet om CSR kommit att bli 

viktigt och nödvändigt. Att utesluta CSR-begreppet från texten bidrar till att det krävs mer av 
konsumenten för att förstå de bakomliggande orsakerna till att researrangörerna förväntas arbeta 
med dessa frågor. Då man som konsument endast får information om hur företagen arbetar med 
frågor rörande CSR, men inte varför dessa har kommit att bli nödvändiga att belysa, blir det 
svårare för konsumenten att ifrågasätta reseföretagens arbete. En kanske lite väl radikal analys, 
men ändå värd att lyfta fram är den att researrangörer kan tänkas utnyttja detta begrepps oklarhet 
för att vinkla sig själv som en del av problemens lösning och ej dess källa. 
   Jag kan relatera denna diskussion till talet om postkolonialism. Det finns något i sättet på hur 

researrangörerna fokuserar på att framhäva sig själva som problemets lösning snarare än dess 
orsak som kan relateras till den postkoloniala diskursens tal om inkludering/exkludering. 
Representanter från det civila samhället redovisar exempel på hur lokalbefolkningen exkluderas 
från turismnäringens vinster, något som i sin tur leder till konflikter och utanförskap. Då 
turismen som fenomen är en tydlig produkt av den globaliserade diskursen, frågar jag mig ändå 
på vems villkor denna aktivitet/näring baseras på.  
   Att skapa sig en bra relation till det civila samhället har kommit att bli en viktig del i strategin 
för att som näringsidkare inte bli ”utsatt för angrepp” av samma sektor. Upplevelsen av att bli 

”synad” av påtryckningsorgan för med sig både positiva och negativa konsekvenser. Å ena sidan 
upplever man att civila samhällets rapporter och kampanjer bidrar till att vikiga frågor kommer 
upp till ytan, att man med hjälp av påtryckningsorgan kan förbättra sitt företags arbete med CSR. 
Denna uppfattning kan ställas mot den som beskriver att påtryckningsorganens tillvägagångssätt 
för att få dessa frågor belysa ibland anses som olustiga. Då det är vanligt att man inom det civila 
samhället använder sig av offensiva metoder för att skapa debatt och få upp frågor i ljuset finns 
det risk att motparten, i detta fall researrangören, uppfattar uppmärksamheten som negativ istället 
för en öppning till samarbete. Den stora utmaningen ligger här i hur man ska få rapporter från 

civila samhället och påtryckningsorganisationer att bli meningsfulla verktyg för näringsidkarna att 
arbeta efter.  
   Jag har även funnit en diskurs som beskrivit det individuella engagemanget som viktig aspekt för på 
vilket sätt researrangörerna väljer att arbetar med CSR-frågor. För att CSR-frågor ska bli 
accepterade och integrerade i det vardagliga arbetet krävs det att alla som arbetar inom företaget 
delar samma typ av värderingar rörande hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande. Analysen av 
materialet säger att denna bild är komplex. Man redogör för att det inom reseföretagen finns en 
gemensam vision om att CSR-frågor är viktiga för alla inom verksamheten. Samtidigt uttrycks en 

motsatt upplevelse som beskriver att arbetet med CSR-frågor ofta kan upplevas som ensamt och 
svårhanterat i relation till resten av företaget.  
   Jag har även funnit givande resultat då jag tittat på hur man uppfattar konsumentens relation till 
hållbarhetsfrågor. Jag har funnit en motsatsdiskurs i talet om ansvar. Researrangören upplever att 
konsumentgruppen i slutändan inte visar särskilt stort intresse för frågor rörande socialt 
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ansvarstagande. Samtidigt kräver civila samhället researrangörerna på att ta sitt ansvar för frågor 
som dessa. Jag frågar mig om det kan vara så att man ställer för stora krav på konsumenten att ta 
socialt och miljömässigt ansvar relaterat till den egna resan? Att åka på semester har delvis 

kommit att bli omslutet av en politisk diskurs som researrangörerna måste förhålla sig till. Kanske 
är det just i denna kontext som turismnäringen kan finna sin stora utmaning – att finna en balans 
mellan det privata och politiska.  
   Konsumentens ointresse för socialt ansvarstagande relaterat till sin resa kan jag koppla till den 
postkoloniala diskursen. Genom den kritiska turismanalysen har jag fått verktyg för att förstå de 
processer som bidragit till att vi som konsumenter lärt oss att konsumera resandet. Vi har ”lärt 
oss” att som konsument har man ”rätt” att ställa höga krav på den köpta varan. Att nu varan 
utgörs av en turistisk aktivitet uppbyggd på en interaktion mellan människor och platser spelar 

ingen roll. Jag kan här se att arbetet med CSR ter sig komplex då det finns ett glapp mellan 
externa påtryckningar, som uppmanar näringslivet att tydligare kommunicera sitt CSR-arbete med 
konsumenten, och branschen själva som beskriver upplevelsen av att det inte finns en tydlig 
efterfrågan från konsumenten. Intressant är här att civila samhället innehar en stor makt att sätta 
agendan för att frågor kopplade till CSR blir viktiga att belysa. Genom påtryckning från civila 
samhället lyfts alltså frågor om socialt ansvarstagande inom företagen. Förhoppningen är att 
dessa frågor ska kommuniceras till kundkretsen så att dessa i slutändan blir viktiga och avgörande 
i valet av resa. 

   I analysmaterialet har jag hittat ett gemensamt sätt för hur man formulerar sig kring 
framtidsvisioner rörande CSR-arbetet. Begreppen dialog och samarbete används här för att formulera 
dessa framtidsvisioner. Jag har i analysmaterialet kunnat urskilja ett visst glapp i relationen mellan 
näringslivet och det civila samhället. Jag har kunnat urskilja att båda parter önskar skapa en bättre 
relation till varandra. Det finns en övertygelse om att ökad dialog skulle möjliggöra att relationen 
mellan parterna skulle öka. Genom analysen har jag funnit att relationen mellan researrangörerna 
och civila samhället på flera plan ter sig komplex. Att man i dagsläget inte drar mer nytta av 
varandras kunskaper och styrkor kan bero på den relativt korta historiska förankring som dessa 

samarbeten omslutits av. Som nämnt tidigare så ligger en av de stora utmaningarna i att få 
rapporter från civila samhället och påtryckningsorganisationer till att bli meningsfulla verktyg för 
näringsidkarna att arbeta efter.  
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Bilaga 1 
Övergripande information om de verksamheter, nätverk och företag som utgjort min 
informantgrupp. Informationen nedan är hämtad från respektive verksamhets webbsida. Endast 
små justeringar har gjorts från originaltexterna. 
 

Företagsnätverket CSR Sweden 

CSR Sweden är Sveriges ledande företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och 
samhällsengagemang. Deras främsta uppgift är att samla och inspirera företag till CSR-aktiviteter 
för att stärka deras relationer med omvärlden samt deras tillväxt och långsiktiga lönsamhet.  

CSR Sweden stimulerar och inspirerar till CSR-aktiviteter genom att förmedla kontakter, 
erfarenheter och kunskap mellan företag. Nätverket genomför dessutom konferenser, seminarier, 
frukostmöten och hearings. CSR Sweden har 17 medlemsföretag och är nationell partner till CSR 
Europe, som har 25 systerorganisationer i 22 länder runt om i Europa – 
Hemsida: www.csrsweden.se 
 
Nätverket Rena Kläder 

Rena Kläder är ett nätverk av organisationer, ingen organisation i sig själv. Nätverkets syfte och 

mål är att förbättra villkoren för de människor som syr våra kläder och skor. Nätverkets viktigaste 
krav är att arbetstagare ska har rätt att gå samman i fackföreningar. På det sättet får de makt att 
påverka sin egen situation. Rena Kläder arbetar med att sprida kunskap och information om hur 
klädindustrin fungerar. På detta sätt uppmanar Rena Kläder folk att både som konsumenter och 
medborgare sätta press på klädföretagen. Rena Kläder sätter press på företag och bevakar hur 
företagen agerar i de här frågorna. 
Hemsida: www.renaklader.org  
 

Analysföretaget Kairos Future 

Kairos Future är ett internationellt forsknings- och konsultföretag som hjälper företag att förstå 
och forma framtiden. Med kunskap inom framtidanalys, strategi och förändring är Kairos Future 
den ledande aktören i Europa inom sin nisch. Kairos Future genomför konkreta framtids- och 
kundanalyser och hjälper företag och organisationer i strategi- och utvecklingsprojekt. 
Tillsammans med enskilda och grupper av företag och organisationer driver de också 
banbrytande kunskapsprojekt och framtidsstudier. Inom affärsområdet Resor & Turism hjälper 
Kairs Future såväl resebranschens aktörer som regionala främjandeorganisationer att förstå 

strukturella förändringar och utveckla bärkraftiga strategier inför framtiden. 
Hemsida: www.kairosfuture.com 
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Nätverket Schyst resande 

Schyst Resande är ett nätverk som lyfter de sociala och ekonomiska baksidorna av resandet i 
världen. De verksamheter som står bakom kampanjen arbetar alla med mänskliga rättigheter 

utifrån olika perspektiv, som har det gemensamt att de påverkas av turism och resande. 
Nätverkets medlemmar består av;   ECPAT Sverige, Fair Trade Center, Hotell och Restaurang 
Facket, IOGT-NTO-rörelsen och Svenska Kyrkan 
Hemsida: www.schystresande.se 
 

Resarrangören Ving 

Ving är Sveriges största researrangör med resor till drygt 300 resmål i 50 länder. Ving arrangerar 
charterresor, flexibla paketresor med reguljärflyg och säljer även enskilda flygbiljetter och 

hotellövernattningar till den som vill resa på egen hand. Resorna säljs via internet, telefon, i egna 
butiker och i utvalda resebyråer över hela landet. Ving ingår tillsammans med Globetrotter i Ving 
Sverige AB med över 237 anställda och 600 000 resenärer årligen. Ving Sverige AB ingår i den 
internationella resekoncernen Thomas Cook Group plc som är noterad på London-börsen. 
Hemsida: www.ving.se  
 
Researrangören Inca Tours  

Inca Tours grundades 1984. Under årens lopp har verksamheten utökats från att endast ha 

fokuserat på Latinamerika, till att nu omfatta hela världen. Verksamheten är baserad på 
reguljärflyg och har idag avtal med de flesta välkända reguljära flygbolagen såväl som ett stort 
antal hotellkedjor och hyrbilsleverantörer världen över. Företaget har ett fast utbud på rundresor i 
hela Latinamerika för såväl individuella resenärer som grupper.  
Hemsida: www.inca.se 
 
 
 


