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Sammanfattning 

 

Norden är i dagsläget en framstående del av världen när det kommer till hållbar utveckling och 

hållbar turism. Många satsningar görs för att förbättra de tre dimensionerna, ekonomiskt, socialt 

och ekologiskt som ingår i begreppet hållbarhet. Uppsatsen har syftet att undersöka hållbar 

turism och utveckling ur ett nordiskt, svenskt och regionalt perspektiv där Sigtuna kommun står i 

fokus på det regionala planet. I denna kvalitativa undersökning visas exempel på bra och mindre 

bra satsningar som görs på nämnda nivåer. Även hur hållbar turismutveckling kan tillämpas ur 

ett nätverksperspektiv är ett huvuddel. Där Sigtunas hållbarhetsnätverk har visat styrka genom 

samarbete har Sverige som nation inte samma samordning utan är någonting som i framtiden bör 

utvecklas.  

 

Abstract 

 

Scandinavia is in the currently a prominent participant in the world when it comes to sustainable 

development and sustainable tourism. Many efforts are made to improve the three dimensions, 

economically, socially and ecologically included in the concept of sustainability. This paper has 

the objective to investigate sustainable tourism and development from a Nordic, Swedish and 

regional perspective where Sigtuna is the focus on the regional level. This qualitative study 

shows examples of successful and less successful stakings made on those levels. Also how 

sustainable tourism development can be applied from a network perspective is the main aim. The 

Sigtuna sustainability network has shown strength through cooperation. Sweden as a nation has 

not shown the same strength, lacking coordination and that is something that should be 

developed and worked on in the future. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Nordiska ministerrådet bef  te å  2009 de   eme   mm  pl  e  ”Hållb   ut eckl    – En ny 

ku   fö  No de  ”  om ett  e ktyg för ett mer hållbart Norden
1
. Planen sträckte sig mellan 2009 

och 2012 och visade strategier för hur länderna med gemensamma krafter kan förbättra Norden 

från ett hållbart perspektiv.
2
 

Grunden till samarbetet var insikten att klimatförändringar och arbetet för en hållbar framtid var 

några av de svårare frågorna länderna stod för. Det ansågs vara mest effektivt att tillsammans 

komma fram med effektiva lösningar. Ministerrådet ansåg att samarbete var en viktig del för en 

hållbar framtid och för att Norden skulle komma att förbättras på ett mer effektivt sätt så sattes 

det upp gemensamma utgångspunkter och mål.
3
 

 

År 2008 var Sverige världens största marknad för ekologisk mat enligt undersökningar utförda 

av EU-kommissionen och Sverige har även kommit långt när det kommer till sopsortering, 

miljövänliga resor och med sparandet av energi. Enligt World Economic Forum and Travel låg 

Sverige år 2008 på åttonde plats av 130 undersökta länder när det gällde utveckling av hållbar 

turism.
4
 

 

Hållbar turism kommer enligt Tillväxtverket kunna användas som en konkurrensfördel i 

framtiden och det är väsentligt för Sverige att hålla samma tempo som internationella aktörer för 

att inte hamna efter.
5
 

 

Sigtuna kommun ligger i norra Stockholms län och är den fjärde största destinationen i Sverige 

räknat till gästnätter. Sigtuna som destination innefattar områdena Sigtuna stad, Märsta, 

Rosersberg och Arlanda. Inom Sigtuna kommun ligger Arlanda flygplats som är Sveriges 

största.
6
  

 

De som samordnar turismen inom Sigtuna och arbetar med att öka destinationens attraktionskraft 

är Destination Sigtuna AB som har kontor i Sigtuna stad samt på Arlanda. Destination Sigtuna 

arbetar utifrån en nätverksmodell där de arbetar i samverkan med näringsliv och kommun för att 

driva utvecklingen framåt. Företaget ser samarbetet som ett konkurrensmedel och arbetar även i 

nätverksform i sitt hållbarhetsarbete.
7
 Sedan år 2009 arbetar besöksnäringen i Sigtuna med en 

gemensam vision mot en hållbar destination. Det är 15 aktörer som deltar i nätverket och arbetar 

med initiativ som ska stimulera och inspirera hållbarheten inom kommunen. Många av aktörerna 

arbetar med enskilda initiativ när de kommer till miljöfrågor men Destination Sigtuna arbetar 

idag med att samla dessa konkurrenter och samarbetspartners för att samordna detta.
8
  

                                                           
1
 Nordiska ministerrådet 2009 

2
 ibid 

3
 Nordiska ministerrådet 2009 

4
 ibid 

5
 Tillväxtverket 2008 

6
 Destination Sigutna A 2013 

7
 ibid 

8
 Destination Sigtuna A 2013 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Hållbarhet är som begrepp omdiskuterat sedan Bruntlandsrapporten lanserades år 1987. 
9
 Det har 

sedan dess diskuterats om begreppets innebörd samt hur man rent konkret applicerar det i 

näringslivet. Innan Bruntlandsrapporten publicerades fanns medvetenhet om att värna om miljön 

samt vilka problem som kretsar kring dessa frågor. Tack vare Bruntlandsrapporten breddades 

begreppet hållbarhet och utökades till även frågor gällande ekonomiskt och socialt välmående.  

Som nämnt i tidigare stycke har Nordiska ministerrådet tagit fram en gemensam strategi för hur 

arbetet med hållbar utveckling ska hanteras i Norden. Men med tanke på ländernas olika 

förutsättningar har arbetet inte haft lika stor slagkraft  hos alla deltagare även om arbetet startat. 

De mer framträdande länderna som deltar i det arbetet är i dagsläget Sverige, Danmark och 

Norge. 

 

I Sverige ökade besöksnäringen år 2011 med 6.4% i total omsättning till 264 miljarder kronor
10

. 

Både exportvärde och sysselsättning fortsätter att öka inom besöksnäringen och bidrar till en 

starkare tillväxt för Sverige.
11

 

Problemen som identifieras med den ständigt ökande turismnäringen är de skador och 

biverkningar som uppstår på destinationerna. Den utmaning som den svenska samt den globala 

turismnäringen står inför är ett ökat resande och med detta även ökade negativa effekter på 

destinationer.
12

  

 

Begreppet hållbar turism ligger som grund för att inspirera samt skapa rekommendationer för hur 

branschen bör arbeta för att minimera de negativa effekter som dagens och framtidens resande 

skapar. Turistdelegationen menar att det viktiga när man arbetar mot en hållbar turismbransch är 

samarbete och planering.
13

  

 

Med detta som ingång väljer vi att studera hur en av Sveriges största destinationer samarbetar 

kring hållbarhetsfrågor inom turismbranschen. Samt att undersöka hur några av de stora nordiska 

länderna förhåller sig till hållbar turism för att ge en mer generell blick över olika varianter av 

hållbart arbete. 

 

1.2 Syfte 
 

Det övergripande syftet är att studera hur svensk samt nordisk turismnäring arbetar med 

hållbarhetsfrågor generellt. Samt även att studera hur en framstående aktör, Sigtuna, hanterar 

frågor kring hållbar turism. Genom detta kommer eventuella skillnader belysas.  

 

                                                           
9
 Brundtland 1987 

10
 Tillväxtverket 2011 

11
 ibid 

12
 ibid 

13
 Turistdelegationen 2004 
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1.3 Problemformulering 
 

1. Hur arbetar Sverige med hållbar turism ur ett allmänt perspektiv samt ett nordiskt 

perspektiv? 

 

2. Vilka tankar präglar hållbarhetsarbetet inom turismbranschen i Sigtuna kommun? 

 

 

3. Skiljer sig hållbarhetsarbetet markant på destinations- och nationell nivå? 

 

 

 

1.4               
 
Uppsatsen har valt att avgränsa sig till de största och mer inflytelserika aktörerna i 

hållbarhetsnätverket i Sigtuna kommun då de ansetts bidra mest till valt syfte och 

problemformuleringar. De utvalda respondenterna är deltagare i hållbarhetsnätverkets styrgrupp 

där beslut tas om vilka frågor som ska diskuteras inom hållbarhetsnätverket i Sigtuna. De har 

valts ut med grunden att de påverkar beslut och diskussion och är stora aktörer i turismbranschen 

i kommunen. Sigtuna kommun har intervjuats då nätverket agerar inom kommunen även fast 

kommunen inte har någon deltagare i nätverket i sig.  

 

För att belysa eventuella skillnader i hållbarhetsarbete på olika nivåer har vi valt att beskriva 

Sveriges hållbarhetsarbete utifrån ett perspektiv där vi ser över de styrande organisationer och 

företag inom branschen. 

Valet att undersöka Norge samt Danmark har grundats på att de är framstående inom hållbar 

utveckling och hållbar turism. För att ge en mer nyanserad och belysande diskussion har dessa 

nordiska länder valts ut.  

 

 

1.5 Definitioner 
 

1.5.1 Hållbar utveckling 

 

Hållbar utveckling myntades som begrepp i FN-rapporten Our common future även kallad 

Bruntlandrapporten (1987). I rapporten definieras hållbar utveckling på följande sätt:  

 

“En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
 14

 

 

Enligt rapporten består hållbarhet och hållbar utveckling av tre dimensioner.  

                                                           
14

 Brundtland 1987 
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Social hållbarhet 
Innebär att bygga ett dynamiskt och långsiktigt stabilt samhälle där grundläggande mänskliga 

behov uppfylls.  

Ekonomisk hållbarhet 
Att hushålla med materiella och mänskliga resurser med ett långsiktigt perspektiv. 

Ekologisk hållbarhet 
Att anpassa samhället efter vad miljön och mänsklig hälsa klarar av.

15
  

 

 

1.5.1.2 Hållbar Turism 

  

Enligt UNWTO ska hållbar turism:  

 

”1. Optimera användningen av de naturresurser som utgör en nyckelfaktor för turistisk 

utveckling på ett sätt som bibehåller viktiga ekologiska processer och bidrar till att  

skydda natur- och kulturarvet och den biologiska mångfalden.  

 

2. Respektera den sociala/kulturella äktheten hos den lokala  regionen, vidmakthålla regionens 

skapade och levande kulturella arv och traditioner samt bidra till interkulturell  

förståelse och tolerans.  

 

3. Säkerställa tillförlitlig, långsiktig ekonomisk verksamhet som ger samhällsekonomiska och 

rättvist fördelade fördelar för alla berörda parter, inkluderande stabila anställningar och 

inkomstmöjligheter samt social service till den lokala regionen och bidrag till att lindra 

fattigdom.”
16

  

 

1.5.3 Grön el/gröna byggnader 

Med begreppet menar författarna miljövänlig energi som består av förnyelsebara resurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Brundtland 1987 
16

 United World Tourism Organization 2005 
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2. Metod 

 

I detta kapitel kommer uppsatsens metod och forskningsperspektiv att diskuteras samt en 

beskrivning av hur uppsatsens intervjuer har genomförts.  

 

2.1 Forskningsperspektiv 

 

När en vetenskaplig text tar form kan forskaren använda olika forskningsperspektiv. De 

vanligaste perspektiven är positivism och hermeneutik vilka är motsatser till varandra. 

Positivismens grund ska till skillnad från hermeneutiken, vara objektiv.
17

  

Positivismen går ut på att observera fenomen och positiva fakta och har en stark koppling till 

kvantitativa metoder.
18

 Hermeneutiken är däremot ett subjektivt forskningsperspektiv som i 

grunden handlar om tolkning och förklaring och är kopplat till kvalitativa forskningsmetoder.
19

   

 

För denna uppsats har ett hermeneutiskt perspektiv antagits då det passar bäst för uppsatsens 

forskningsområde samt frågeställningar.  

 

2.2 Kvalitativ metod 

 

Kvalitativ forskningsmetod är tolkningsinriktad då den bygger på att förstå den sociala 

verkligheten utefter hur deltagare i en viss miljö tolkar denna.
20

 Kvalitativ metod har en induktiv 

syn på förhållandet mellan praktik och teori- vilket innebär att teorin genereras efter data har 

blivit insamlad och tolkad.
21

 

 

Bryman och Bell menar att en kvalitativ undersökning kan delas in i olika steg:  

 

Steg 1 - Generella frågeställningar (forskningsfrågor)  

Steg 2 - Val av relevanta forskningspersoner och platser 

Steg 3 - Insamling av relevant data 

Steg 4 - Tolkning av data 

Steg 5 - Teoretiskt arbete 

Steg 5 a - Specificering av frågeställningar 

Steg 5 b - Insamling av ytterligare data 

Steg 6 - Att skriva en rapport om forskningen och dess resultat
22

 

 

Kritiken till kvalitativ forskning bygger framförallt på att den är för subjektiv.
23

 De menar att 

kvalitativ forskning i för stor utsträckning bygger på forskarens uppfattningar om vad som är 

                                                           
17

 Bryman 2002:30 
18

 Thurén 2002:16 
19

 Thurén  2002:94 
20

 Bryman & Bell 2005:507 
21

 ibid 
22

 ibid 
23

 Bryman & Bell 2005:300-302 
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viktigt och betydelsefullt och bygger på det förhållande forskaren har till 

undersökningspersonen
24

. 

 

Uppsatsen har byggts upp i takt med empiriinsamlingen och utefter det har passande teorier 

samlats. I och med att det är ett specifikt nätverk med en unik situation där individernas 

upplevelser och attityd har en väsentlig del för uppsatsen är det kvalitativa 

forskningsperspektivet det självklara valet. 
 

2.3 Hermeneutik 

 

Hermeneutikens idé bygger på att den forskare som tolkar en text ska försöka söka mening med 

texten genom att analysera och ta i åtanke det perspektiv som upphovsmannen hade.
25

 Alltså 

handlar hermeneutiken till största del om subjektiv tolkning. Detta innefattar bland annat den 

sociala och historiska kontexten i vilket materialet producerades.
26

 Thurén menar att ett 

hermeneutiskt forskningsresultat endast är relevant för en specifik situation samt att det inte är 

applicerbart för en större grupp människor, endast den grupp som har blivit undersökt. 
27

  

 

En tolkningsprocess är aldrig enkel utan oftast tvetydig och komplex. Ett annat problem som 

uppstår när tolkning används är vilken tolkning som är den korrekta.
28

 Ödman skriver att ett av 

det främsta problemen med hermeneutik är att det är svårt att välja vilka kriterier som ska avgöra 

vilken tolkning man i slutändan använder.
 29

 Ser man inte till att tolkningssystemets olika delar 

hänger ihop på ett konkret sätt både med varandra och objektet som tolkas är risken stor att man 

motsäger sig själv och att tolkningen blir kontradiktorisk och saknar validitet.
30

  

 

2.4 Intervjuer 

 

I en kvalitativ intervju är det den intervjuades ståndpunkter som är det väsentliga och att det i 

många fall är att föredra om frågorna får röra sig i olika riktningar för att ta reda på vad den 

intervjuade anser vara relevant och viktigt.
31

 Den inställningen bidrar till att intervjuerna blir 

flexibla så man kan ändra fokuset på undersökningen beroende på vilka frågor som visas vara de 

mer väsentliga.
32

 

 

I kvalitativa intervjuer är det inte antalet frågor som är det viktiga, utan att man får utförliga 

svar.
33

  Den kvalitativa intervjun söker att skapa förståelse för respondentens synvinkel och 

attityd samt deras utvecklade mening om deras erfarenhet.
34

 Beslutet om att göra enskilda 

                                                           
24

 Bryman & Bell  2005:318 
25

 Bryman 2002:509 
26

 ibid 
27

 Thurén 2002:103 
28

 Ödman 2007:108 
29

 ibid 
30

 ibid 
31

 Bryman 2002:413 
32

 ibid 
33

 Bryman 2002:413 
34

 Kvale & Brinkman 2009:17 
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intervjuer kontra gruppintervjuer bygger på författarnas önskan om att minska omgivningens 

påverkan på respondenterna. En enskild intervju i denna uppsats fall låter respondenterna utrycka 

sina åsikter om nätverket fritt utan omgivande intryck av andra i gruppen.
35

 Enligt Trost kan 

respondenterna vid en gruppintervju på gott och ont påverka varandra till att samlas kring en 

gemensam åsikt.
36

 Trost ser även ett problem med att det i vissa fall finns respondenter som i 

gruppintervjuer är mer dominerande än andra och därför tar mer utrymme.
37

  

Trost menar att gruppintervjuer är intressant då gruppen tillsammans ska skapa idéer eller att 

resonera om teman men inte för att samla attityder eller åsikter. Då hierarkin inom Sigtunas 

hållbarhetsarbete inte är relevant för uppsatsen är även detta ett argument för att inte 

gruppintervjua
38

.  

 

Med detta i åtanke togs beslutet om att genomföra semistrukturerade intervjuer. Tanken med 

semistrukturerade intervjuer är att låta respondenten svara fritt på frågorna som forskaren ställer 

men frågorna avgränsar till vilket ämne som berörs
39

. Detta passar uppsatsen väl då författarna 

anser att det var det mest effektiva sätt att få med så mycket information som möjligt från varje 

intervju. Valet att inte utföra ostrukturerade intervjuer grundas på att författarna önskar få svar på 

samma frågor för att belysa samma problem inom olika företag och organisationer. Genom det 

kan informationen trattas ner till syftet valt för uppsatsen och minimerar överflödig information 

för författarna att tolka. 

 

Intervjuer med forskningssyfte är i de flesta fall inte avsedda att granskas av åskådare utan 

koppling till ämnet och behöver inte vara lika sammanhängande eller intresseväckande som 

andra typer av intervjuer. Forskningsintervjuer kräver även att intervjuaren ska hålla sig kritisk 

till det som sägs och granska informationen på ett vetenskapligt sätt innan den används.
40

   

Med tanke på att all information från respondenterna inte redovisas i uppsatsen har författarna 

valt att endast bifoga frågorna som bilaga och inte svaren. Det valet grundas på att sålla bort 

överflödig information och endast fokusera på det som är relevant för uppsatsen. 

 

2.4.1 Intervjumall 

 

Enligt Lantz
41

 bör den inledande delen av en intervju bestå av att den som intervjuar förmedlar 

bakgrundsinformation och berättar om ramarna för undersökningen och intervjun. Det är också 

viktigt att syftet med intervjun förmedlas till respondenten
42

.  

 

Vidare menar Lantz att intervjuns andra del bör avhandla de närliggande frågorna där ålder, 

utbildning och yrke behandlas. Detta kan hjälpa intervjuaren att få en kontext till det 

sammanhang som intervjupersonen befinner sig i.
43

  När sedan de mest relevanta frågorna för 

intervjun sätter igång menar Lantz att det är viktigt att dessa har en logisk följd. Detta för att 

                                                           
35

 Kvale & Brinkman 2009:17 
36

 Trost 2010:46 
37

 ibid 
38

 ibid 
39

 Dalen 2007:31 
40

 Krag Jacobsen 1993:17 
41

 Lantz 2007:57 
42

 Lantz 2007:58 
43

 ibid 
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skapa ett så naturligt samtal som möjligt och för att skapa bekvämlighet för respondenten. I den 

semistrukturerade intervjun ska planen för intervjun utgöras av konkreta frågor som belyser det 

teoretiska begrepp som har valts som ämne för uppsatsen.
44

  

 

Under intervjuernas gång har respondenterna tillåtits styra mycket av frågeföljden. Detta med  

åtanke att efterlikna ett samtal snarare än en intervju. 

 

2.4.2 Tekniska hjälpmedel 

 

Dalen rekommenderar att teknisk utstruttning används under intervjun för att spela in vad som 

sägs. Dock bör den som intervjuar ha i åtanke att utrustningen bör hanteras professionellt och 

smidigt för att inte distrahera och störa respondenten.
45

 Med detta i åtanke har valet fallit på att 

använda iPhone som hjälpmedel. En telefon är ingenting uppseendeväckande när den ligger på 

ett bord och bör därför minska distraktionen för respondenten. Verktyget är också utvalt med 

förhoppningen om att respondenten ser det som vardagligt att ha en telefon på bordet och delvis 

fokuserar mindre på att det är en intervju och ser det mer som ett samtal.
46

  

 

Författarna vill att respondenterna ska vara så avslappnade som möjligt under intervjuerna så 

samtalet kan hållas så öppet och ärligt som möjligt, därför har valet att spela in intervjuerna 

gjorts i stället för att anteckna då författarna anser att det kan bidra till en mer formell stämning. 

 

2.4.3 Urval 

 

Då temat för uppsatsen är Sigtuna som hållbar destination avgränsas urvalet till de aktörer som 

arbetar med just dessa frågor. För att avgränsa ytterligare undersöks endast aktörer som är 

belägna och verkar inom kommunen. De respondenter som valts ut arbetar med eller är en del av 

Sigtunas hållbarhetsarbete.
47

 Enligt Dalen
48

 är ett problem för många studenter som skriver ett 

examensarbete att de inte är tillräckligt insatta i det fenomen som de undersöker och därför har 

svårt att hitta passande respondenter för sina intervjuer. Fördelen för denna uppsats är att en av 

studenterna har god erfarenhet och insikt i Sigtunas arbete med hållbarhet då hen har gjort 

praktik på destinationen och varit involverad i det valda ämnet. Detta skapar möjlighet för att 

identifiera de relevanta respondenterna för just detta examensarbete.
49

  

 

2.4.4 Respondenter 

 

De respondenter som har deltagit i studien har en stark koppling till Sigtunas hållbarhetsnätverk, 

antingen som deltagare eller intressent. De respondenter som representerat hotell och 

konferensanläggningarna arbetar alla med hållbarhetsfrågor inom respektive företag. Utöver 

dessa har även hållbarhetsansvarig för kommunen deltagit för att ge ett annat perspektiv på 

nätverket och dess arbete.  
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De respondenter som valt för följande uppsats är: 

 

Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna 

 

Björn Jonzon, ägare Hotell Stora Brännbo och Sigtunahöjden 

 

Elif Koman-André, hållbarhetsansvarig Sigtuna kommun 

 

Jens Johansson, U&WE 

 

Pernilla Olsen, ägare Hotell Kristina 

 

Johan Svensson, VD Clarion Hotell Arlanda 

 

Maria Wiklund, HR ansvarig Radisson Blu SkyCity Hotel & Radisson Blu Arlandia Hotel  

 

 

 

2.4.5 Bearbetning av insamlade data 

 

Samtliga intervjuer spelades in digitalt på mobiltelefoner och anteckningar gjordes samtidigt för 

att minimera risken av bortfall av information.  

Efter att intervjuerna var genomförda lyssnades inspelningarna igenom och genomgick en 

nedkortad transkribering.
50

 Med det menas att materialet reduceras och forskarna väljer själva ut 

de delar som är relevanta för ämnet och transkriberar endast det utvalda materialet.
51

  

För att metoden ska fungera så förutsätts det att forskarna själva kan avgöra vilka delar av 

genomförda samtal som är relevanta och bör användas. För att säkra att denna metod är en 

intervjumall väsentligt, då man redan där kan sålla bort överflödig information samt undvika 

irrelevanta frågor.
52

  

 

2.4.6 Respondentvalidering 

 

Respondentvalidering innebär att forskaren återkopplar till och förmedlar sina resultat till de 

respondenter som deltagit i undersökningen. Syftet med detta är att få en validering på att 

forskarens beskrivning i rapporten stämmer överens med respondentens beskrivning.
53

 

Detta kan bidra till att öka försäkringen om att det finns en överensstämmelse mellan forskarens 

resultat och respondenternas erfarenhet och uppfattningar. Problemet med respondentvalidering 

är det kan föranleda att undersökningspersonen blir defensiv och till och med kan vilja censurera 

delar av en rapport.
54

 Med detta i åtanke skickas uppsatsen ut till deltagarna när denna har blivit 
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godkänd av examinatorn. Detta beslut togs då önskan om transparens är en stor del av arbetet 

kring denna uppsats.  

 

2.5 Kritik till metoden 

 

Den främsta kritiken till kvalitativ forskning är att den av många anses vara allt för subjektiv. 

Alltså att forskarna lätt kan styra undersökningens riktning beroende på vad de själva anser vara 

intressant på en personlig nivå.
55

 Annan kritik som har belysts är svårigheten att replikera en 

kvalitativ undersökning, då det i en sådan undersökning är forskaren själv som är det viktigaste 

redskapet vid datainsamlingen. Vissa forskare menar att undersökningsobjekten alltid påverkas 

av forskarnas personliga egenskaper så som ålder eller kön, vilket anses kunna resultera i att 

svaren inte blir opåverkade.
56

 I denna uppsats fall reflekterades det över vidare om det var 

positivt eller negativt att en av studenterna träffat samt delvis arbetat med många av 

respondenterna tidigare. Vi anser att detta i slutändan är någonting som har hjälpt uppsatsens 

syfte då intervjuerna har blivit mer avslappnade. 

 

Alla undersökningsobjekt kan undersökas antingen från ett kvalitativt eller kvantitativt 

perspektiv. De flesta undersökningsmetoderna kan även användas vid både kvalitativa och 

kvantitativa tillvägagångssätt. Det är upp till personen som utför undersökningen att se till att rätt 

metod används i rätt situation och till rätt syfte och sedan arbeta för att hålla ett av de två 

perspektiven på ett tydligt sätt.
57

 

 

2.6 Källkritik 

 

Källkritik är ett verktyg som används när det kommer till att avgöra sanningshalten i olika 

situationer. Källkritiken hjälper helt enkelt till att avgöra vad som är riktigt i olika 

sammanhang.
58

   

 

I följande uppsats har insamlad data granskats både objektivt men samtidigt kritiskt. Från 

intervjuerna redovisas material som respondenterna var enliga om och det höjer validiteten på 

informationen. Litteraturen vald för ämnet har noga granskats och lästs igenom innan den valts 

för användning. 

 

2.7 Etik 

 

Etiska frågor är någonting som är aktuellt för alla studier då syftet med diskussion kring dessa 

frågor är att försöka minimera risken att personerna som deltar i studien kan ta skada.
59

 Etiska 

frågor kretsar kring ämnen såsom anonymitet, frivillighet, integritet samt konfidentialitet. 

Bryman tar upp etiska principer som ska tas i åtanke vid forskningsarbete för att hjälpa forskaren 

att skydda undersökningspersonerna.
60

 Dessa är: 
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Informationskravet - Forskare ska informera de involverade personerna (som i denna uppsats fall 

är respondenterna) om vad uppsatsens ämne är och vad syftet är samt att respondenterna deltar 

frivilligt. I denna studie har respondenterna blivit presenterade ämne, syfte samt ett löfte om att 

vid uppsatsens publicering få en kopia för att läsa igenom.
61

  

 

Samtyckeskravet – Deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan. I denna har studie har 

samtliga respondenter varit myndiga och därför har författarna och respondenterna ingått ett 

muntligt avtal där samtycke har getts. Respondenterna har även blivit tillfrågade innan intervjun 

vidare det är tillåtet att spela in det som sägs.
62

  

 

Konfidentialietskravet – Uppgifter som kan röra till exempel respondenternas personuppgifter, 

ska behandlas med varsamhet samt att obehöriga inte kommer åt dem.
63

 Detta har tagits i åtanke 

vid denne studie, dock har författarna inte hanterat några känsliga personuppgifter men har valt 

kontaktuppgifter till respondenterna i uppsatsen. 

 

Nyttjandekravet – Uppgifterna ska inte användas på något annat sätt än det som har informerats 

om till deltagarna. De uppgifter som har getts från respondenterna kommer endast att nyttjas i 

denna studie.
64

  

 

Falska förespeglingar - Undersökningspersonerna bör inte få falsk eller vilseledande information 

om studien.
65

 Författarna har varit noga att informera om studiens syfte och arbetat med att vara 

tydliga med arbetsprocessen gentemot respondenterna. 

 

Då målet med denna studie är transparens och öppenhet har författarna lagt vikt vid att alltid ha 

godkännande från de personer som deltar. Då frågeställningen för denna uppsats kretsar kring ett 

arbete som öppet kommuniceras har författarna inte behövt ta ställning vidare om respondenterna 

har behövt vara anonyma. Det har även underlättat att inhämta samtycke från respondenterna då 

studien har varit öppen och deltagarna har blivit informerade om syftet med studien samt syftet 

med sitt eget deltagande. Då en studie är dold eller forskaren genomför en hemlig observation 

bör dessa frågor angripas med stor försiktighet samt ett medvetande om hur forskaren på bästa 

sätt kan skydda deltagarna i studien.  
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3. Teoretisk referensram  

 

3.1 Hållbar utveckling och hållbar turism 

 

År 1987 myntades begreppet hållbar utveckling i FN-rapporten Our common future även kallad 

Bruntlandsrapporten.
66

 I rapporten definieras hållbar utveckling på följande sätt: 

 

“En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 

 

Enligt rapporten består hållbarhet och hållbar utveckling av tre dimensioner.  

Social hållbarhet 
Innebär att bygga ett dynamiskt och långsiktigt stabilt samhälle där grundläggande mänskliga 

behov uppfylls.  

Ekonomisk hållbarhet 
Att hushålla med materiella och mänskliga resurser med ett långsiktigt perspektiv. 

Ekologisk hållbarhet 
Att anpassa samhället efter vad miljön och mänsklig hälsa tål.

67
  

 

Även enligt Nordiska ministerrådet består hållbar utveckling av tre dimensioner. Dessa är 

beroende av varandra och bör samverka för att utvecklingen ska bli framgångsrik och stabil. 

Nordiska ministerrådet menar att dynamiken mellan de olika dimensionerna måste vara jämställd 

för att den hållbara utvecklingen ska bli varaktig. De menar också att den ekonomiska 

dimensionen bör växa sig stadig för att generera resurser som bör investeras i den sociala 

dimensionen samt åtgärder för att förbättra den ekologiska dimensionen. Nordiska ministerrådet 

menar även att visionen för att arbeta med hållbar utveckling är att ett välmående samhälle 

lättare bidrar till ekonomisk hållbarhet och tillväxt. På så sätt skapas ett hjul där de tre 

dimensionerna samverkar och hjälper varandra framåt.
68

  

 

Turistdelegationen menar att hållbar turism är: 

”en utveckling där ekonomiska  ekologiska och kulturella sociala konsekvenser vägs samman för 

att u  nå en hållbar turism.  mrådena är beroende av varandra för en långsiktig hållbarhet”.
69

  

 

Enligt World Tourism         t o  bö   ållb   tu   m: 

“ .   timera användningen av de naturresurser som utgör en nyckelfaktor för turistisk 

utveckling  å ett sätt som bibehåller viktiga ekologiska  rocesser och bidrar till att skydda 

natur- och kulturarvet och den biologiska mångfalden. 

 .  es ektera den sociokulturella äktheten hos den lokala regionen  vidmakthålla regionens 

ska ade och levande kulturella arv och traditioner samt bidra till interkulturell förståelse och 

tolerans.
 70
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 .  äkerställa tillförlitlig  långsiktig ekonomisk verksamhet som ger samhällsekonomiska och 

rättvist fördelade fördelar för alla berörda  arter  inkluderande stabila anställningar och 

inkomstmöjligheter samt social service till den lokala regionen och bidrag till att lindra 

fattigdom.“
71

 

 

Turistdelegationen menar också att det finns ett ömsesidigt beroende av leverantörer då 

turismbranschen sträcker sig över flera andra branscher. Detta är en viktig punkt då de menar att 

det krävs en samverkan mellan aktörerna på destinationen för att arbeta mot hållbarhet. Detta på 

grund av att det finns få eller inga företag som kan kontrollera och styra produkten som helhet 

som turister konsumerar. De menar att detta ställer stora krav på de enskilda aktörerna inom 

destinationen då det är deras insatser som sammantaget bestämmer hela destinationens 

hållbarhet. Det ställer även krav på beslutsfattare i form av kommun, statliga myndigheter samt 

utbildningsinstutitioner. 
72

 

 

3.2 Hållbarhetsnätverk 

 

En definition på hållbarhetsnätverk är: 

 

“systems of voluntary but organized cooperation among different stakeholders with the common 

target of sustainable develo ment of society within a certain region” 
73

  

 

Noel, Baggio & Cooper menar att fler turismaktörer idag inser värdet av kunskapsutbyte inom 

nätverk. Inte bara inom den egna organisationen utan även inom nätverk inom destinationen i 

sig.
74

 De menar att de flesta destinationer idag är mer lönsamma tack vare dessa nätverk samt att 

nätverket i sig består av olika turismleverantörer. De understryker att eftersom turismbranschen 

består av flera små aktörer kan de inte ensamma driva en hållbar utveckling utan är beroende av 

nätverket i sig för att kunna lyckas.
75

 

 

Enligt Turistdelegationen, som nämnts av andra källor i tidigare stycke, är det nödvändigt för 

aktörer inom besöksnäringen att inse att det existerar ett ömsesidigt beroende mellan leverantörer 

och aktörer i branschen. 
76

 

De menar att få företag kan skapa kontroll över en produkt som helhet och måste därför 

samarbeta med andra för att arbeta mot en hållbar turismutveckling. De understryker att 

samverkan och långsiktighet är nyckelord för detta arbete. Turistdelegationen har även 

formulerat en strategi för företag samt kommunen för att arbeta mot en hållbar utveckling. Där 

nämns bland annat att företag bör ingå något slags partnerskap tillsammans med övriga 

organisationer samt samhälle för att aktivt ta del i turismutvecklingen på destinationen.
77

  

Kommunen och statliga myndigheter förväntas medverka i det lokala förankrade partnerskapet 

med ett synligt och kompetent ledarskap för utveckling av turismen.
78
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Posch menar att för ett hållbarhetsnätverk ska lyckas krävs att en övergripande vision för 

nätverket som ska översättas till en strategi och strategiska målsättningar.
79

  

Han menar vidare att dessa målsättningar bör vara operativa och mätningsbara där ekonomiska, 

ekologiska och sociala indikatorer spelar in. För att ett hållbarhetsnätverk ska lyckas bör alla 

aktörer och intressenter som kretsar kring nätverket involveras. Det är även viktigt att integrera 

relevanta intressenter i den regionala hållbara utvecklingen.
80

 

Detta understryker även UNTWO som även de menar att det krävs ett aktivt deltagande från alla 

intressenter som är inblandade för att lyckas med att arbeta med hållbar turism.
81

  

 

Enligt Forsyth är ett av de största problemen med att arbeta mot hållbar turism att man inte kan 

tala om en bransch eller industri. 
82

 Han menar, precis som turistdelegationen att industrin 

sträcker sig över många olika områden och branscher. Till skillnad från Turistdelegationen 

diskuterar han att problemen med att planera och arbeta med hållbar turism med grunden att 

produkterna som säljs är skapade från skilda företag vars syften och målsättningar är för olika 

varandra för att kunna skapa ett gemensamt mål. Dessutom påverkar de sin omvärld på olika 

plan och på olika sätt där till exempel ett transportbolag såsom flyg har större påverkan direkt på 

miljön och där andra företag skapar större sociala påverkan i sin omvärld.
83

 Forsyth menar med 

detta att industrin som helhet inte kan ta ansvar för alla påverkansfaktorer som uppstår samt att 

inte alla sektorer kan agera tillsammans för att försöka avhjälpa dessa problem. Därför är det 

svårt att gemensamt sätta mål för att arbeta mot hållbar turism.
 84

 

 

3.3 Affärsplanering och strategier för Hållbar utveckling 
 

Vid planering av hållbar utveckling samt hållbar turism finns tre kärnfaktorer som kan bli svåra 

att påverka. Den första är om eller hur befolkningen i området kommer att öka och hur det 

påverkar miljön och resurser för utvecklingen av turism. Den andra faktorn är att hållbar 

utveckling måste leda till integration och jämställdhet och den tredje är att man bör arbeta för att 

minimera fattigdom i området och arbeta för att gynna ekonomin i området man arbetar i. Om 

det inte finns en växande ekonomi på nationell och regional nivå kommer det hållbara arbetet 

inte gå att genomföra.
85

 

 

Tribe skriver att kärnan av planeringsarbete är ett generellt mål. Det kan till exempel vara en 

förändring inom ett företag eller utveckling och förbättring. 
86

 Att ha ett mål är att ha viljan, 

menar Tribe, att uppnå något. Målet måste vara tydligt för alla involverade parter och gärna vara 

beskrivet med en klar definition. Planering måste innehålla strategier för hur målen ska uppnås, 

sådant kan redovisas på olika sätt, genom vinster, utsläpp, besparingar eller antal nöjda kunder.
87
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Planeringsarbeten är med fördel långsiktiga, då det är en komplex och relativt svårframtagen 

process med mycket utrymme för snedsteg. Strategier för utveckling bör innehålla olika typer av 

samarbeten och Tribe menar att de samarbeten måste vara transparenta och inte alltför 

komplicerade, framför allt inte dem mellan näringsliv och det lokala samhället. 
88

 

 

Det krävs noggrannhet inom arbetet med planering och strategier för att inte tappa fokus och 

göra vägen till målet längre och krångligare än vad det behöver vara och Tribe
89

 skriver att 

affärsplanering och strategi går hand i hand och används som synonym till varandra. Tribe menar 

även att policy är en benämning som hör i hop med de andra två.
90

 

 

Tanken med hållbar utveckling är att den ska kunna appliceras på alla typer av turismföretag 

oavsett storlek och vilken del av branschen de deltar i. För att hållbar turism ska gå att 

genomföras måste alla aktörer samt politiskt ansvariga arbeta tillsammans. Planeringen för 

hållbar turism måste innehålla strategier för hur man minskar påverkan på olika delar av 

destinationen samt förebyggande åtgärder för hur man undviker större problem.
91

 

 

Ardeleanu skriver i sin artikel att efter hållbar utveckling kartlagts för destinationen och ska 

utveckla planeringsarbetet för detta finns ett par grundläggande regler att ha i åtanke: 

 

 Att se över de befintliga attraktionerna och ta fram nya med klar koppling till lokalsamhället för 

att bättre gynna ekonomin. Involverar man kulturarv kan känslan av destinationen förbättras 

väsentligt. 

 

 Att inte ändra miljön på destinationen allt för mycket så den tappar personlighet. Bevara känsliga 

områden både för att bevara känslan av destinationen men samtidigt för att visa respekt för 

lokalbefolkningen. 

 

 Inför ett system för att mäta den hållbara utvecklingen i området. För att detta skall bli 

framgångsrikt är det med fördel en långsiktig utvärdering som införs. 

 

 Applicera hållbarhet på all planering inom organisationen, inte endast delvis. 

 

 Våga ställa krav på valda leverantörer och medarbetande organisationer 

 Involvera så många aktörer på destinationen som möjligt, oavsett storlek.
92

 

 

 

 

Ardeleanu skriver också att det inte är möjligt att ta fram konkreta riktlinjer för hur en 

organisation planerar för hållbar turism utan att man involverar lokalsamhället.
93

 Ardeleanu 

menar att man på det sättet får bättre genomslagskraft på det planerade arbetet samt minimerar 
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risken för missnöjd lokalbefolkning då det arbetet som utförs genererar pengar till området och 

förhoppningsvis bidrar till förhöjd levnadsstandard för de som lever där.
94

 

 

Det kan bli svårt att få med de tre dimensionerna i hållbar utveckling och ett noggrant 

planeringsarbete är väsentligt för att dimensionerna inte ska ta ut varandra. På ett sätt arbetar 

dimensionerna mot varandra redan från början och det som i många fall blir svårast är att hålla 

sig affärsmässig utan att snåla för mycket. Den ekonomiska dimensionen har en tendens att 

dominera de andra, även fast det inte är det som är tanken med begreppet.
95

  

 

Haughton & Counsell skriver att hållbar utveckling faktiskt kan användas som ett verktyg för att 

återuppliva planeringsarbetet inom en organisation då det krävs nytänkande och ofta bidrar till 

nya samarbeten. Just de svårigheter som uppstår när det kommer till att få de tre dimensionerna 

att fungera tillsammans har lett till ökat planeringsarbete.
 96

 

I takt med att den hållbara turismen växer har behovet av policys för hur arbetet ska genomföras 

blivit större. En klar policy kan fungera som verktyg för genomförande av planerat arbete på 

nationell, regional och lokal nivå.
97

 

 

För att utvecklingen av ett område ska kunna bli hållbar är det väsentligt att flera aktörer arbetar 

tillsammans för att kunna ställa högre krav på till exempel leverantörer och gemensamt kunna 

göra en större skillnad. De olika aktörerna i en region måste alltså planera för olika arbetssätt och 

ta i akt andras perspektiv, vilket kan bli mer komplext än organisationen till en början planerat 

för. Medvetenhet för de beskrivna problemen som kan uppstå anser Raco vara väsentligt, och 

kan genom planering undvikas lättare.
98
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4. Empiri 

 

4.1 Hållbarhet i Norden 

 

Mer än 20 % av energin som förbrukas i Danmark idag kommer för förnyelsebar energi. 

Danmark är en av de främsta användarna av vindkraftverk i världen så det är främst från 

kraftverket deras förnyelsebara energi kommer. Målet som Danmark satt för sig själva är att år 

2050 endast använda sig av förnyelsebar energi samt att satsa på utvecklingen av just sådant.
99

  

För framtiden planerar Danmark att satsa på grönare transportmöjligheter och bättre 

stadsplanering som passar för hållbara städer. Ett av de mer framstående projekten är att Förenta 

Nationerna har ett hållbarhetskontor i Köpenhamn. Byggnaden drivs endast av grön el med 

solpaneler och vindkraft, avloppen drivs av regnvatten och tackvare detta har byggnaden minskat 

sin energiförbrukning med 55% och vann år 2012 Europa kommissionens pris för gröna 

byggnader. Andra satsningar som görs är bland annat att kogödsel används för att utvinna energi, 

rent vatten i städer bidrar till en friskare befolkning och hus renoveras för att bli mer 

miljövänliga.
100

  

 

Danmark satsar även på att bli världsledande inom solenergi och organisationen Sunmark är det 

främsta i landet i dagsläget. Världens största solenergianläggning finns i Danmark och där finns 

ett område på 18 000 kvadratmeter med solpaneler som driver majoriteten av hushållen med 

varmvatten och värme.
101

 Köpenhamn ligger i framkant när det kommer till miljöhänsyn. Staden 

strävar efter att bli världens första klimatneutrala huvudstad år 2025. Köpenhamn har även en 

marknad med endast ekologiska varor och har vunnit pris och har världsrekord i antal 

konsumerade ekologiska produkter.
102

 

 

Norge har under 2013 lanserat en nationell standard för hållbara turistdestinationer. Enligt 

VisitNorway innebär det nya systemet gemensamma riktlinjer för hur den hållbara turismen bör 

utvecklas på destinationer runt om i landet. Standarden är baserat på internationella kriterier som 

har testats på olika destinationer inom landet de senaste tre åren. Enligt Per-Arne Tuftin, norsk 

turismdirektör, kommer den nya destinationsstandarden att förbättra hållbarhetsarbetet inom den 

norska turismindustrin. Själva standarden kommer att fungera som en kvalitetsmärkning kallat 

“Hållb  t  e mål”  om  k  t lldel   de t   t o e   om uppfyller kraven samt arbetar systematiskt 

för att uppnå detta. Dessa mål innefattar bland att minska sina miljö- och klimatmässiga avtryck i 

samhället samt att arbeta för att bevara natur och kultur.
103

 

 

4.1 Hållbar turism i Sverige 

 

Näringsdepartementet gav i uppdrag till Tillväxtverket, i samarbete med VisitSweden att stärka 

och utveckla hållbara destinationer i Sverige. Destinationer med potentialen att utveckla sitt 

hållbarhetsarbete ska få hjälp att varaktigt konkurera på en internationell marknad. Det satsas 
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totalt 60 miljoner kronor mellan perioden 2012 - 2014.
104

 

 

Enlig Tillväxtverket finns det ytterligare projekt för att uppmuntra och utveckla hållbar turism. 

Ett exempel är ett projekt av Västsvenska turistrådet där fokuset ligger på kvalitetssäkring. 

Projektet syftade till att skapa ett samlat kvalitets- och hållbarhetssystem för besöksnäringen i 

Sverige.
105

 

 

I rapporten “Hållbarhet - En tillgång för Sverige. Strategi för att kommunicera  

 verige som en hållbar destination.” av VisitSweden finns ett avsnitt där den hållbara 

besöksnäringen i Sverige beskrivs. Där nämns bland annat att storstädernas egna turistiska 

organisationer inte arbetar och uppmuntrar till något specifikt hållbarhetsarbete utan låter företag 

styra själva.
106

 

 

En viktig utgångspunkt för framtida utveckling på ett hållbart sätt är att se till att det finns 

förutsättningar på destinationer för utvecklande av strategier. Detta tillsammans med att utgå från 

vedertagna och övergripande principer. Genom detta kunna attrahera ett större antal besökare 

och skapa mer volym och nya affärer. Ett sätt att göra detta på är att arbeta med 

kvalitetsmärkningar. De märkningarna som finns i Sverige är bland annat Naturens Bästa, 

Svanen, Den gröna nyckeln och KRAV och dessa är några av de med störst betydelse och är 

mest kända.
107

  

 

4.2 Strategi 2020 

 

Enligt Visit Sweden uppfattas Sverige som ett land med stark naturprofil och som ett land med 

starkt engagemang för miljöfrågor.
108

 Tillsammans med bland annat Tillväxtverket, Swedavia 

och Stockholms Visitors Board har VisitSweden varit med och tagit fram dokumentet Strategi 

2020. Dokumentet är en strategi för hur Sveriges turismnäring ska expandera utan att överskrida 

de existerande resurserna. Målet är att med fokus på hållbarhetsfrågor, fördubbla den svenska 

turismnäringen samt att den 2020 ska vara Sveriges nya basnäring. Enligt rapporten är en nyckel 

till att uppnå detta mål en offensiv och systematisk destinationsutveckling. Genomgående för 

rapporten är begreppet hållbarhet och att detta är viktigt för utvecklingen inom svensk turism.
109

 

I strategin framgår det dock mest om kommunikationen kring Sveriges turismnärings 

hållbarhetsarbete, och inte lika mycket om hur detta konkret och praktiskt kan utvecklas.
110

 

 

Målgrupperna för strategin är turismnäringen i sig genom organisationer och företag, samt de 

offentliga aktörerna som statliga bolag och myndigheter och påvisar vilka som bör ansvara för 

vad.
111
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Strategin diskuterar även eventuella problem som kan uppstå mellan de olika dimensionerna 

inom begreppet hållbarhet där fokus bör läggas på att informera om hur ett starkare engagemang 

inom hållbarhet kan leda till fler affärer. Med tanke på att turismnäringen är så pass komplex 

med många aktörer med olika förutsättningar och på olika nivåer inblandade är risken stor att de 

olika dimensionerna krockar. För att undvika sådana problem menar författarna av strategin att 

en gemensam kunskapsplattform bör byggas.
112

  

 

Förslag – utdrag ur Strategi 2020: 

“Det nya destinationsbolaget ska utveckla verktyg och kunska  inom hållbar besöksnäring inom 

ramen för sin verksamhet med destinationsutveckling. Bolaget bör ta sin utgångspunkt ifrån de 

pilotprojekt och erfarenheter som finns från Västsvenska turistrådet och tillväxtverkets 

pilotprojekt.  

 

Vidare föreslås att bolaget tillsammans med VisitSweden driver ett samarbete för att 

dokumentera initiativ och utfall. Inventeringen ska användas för erfarenhetsutbyte och för 

prioritering av fortsatta näringsgemensamma satsningar på hållbarhetsområdet. Underlaget ska 

också användas för väl underbyggda samtal med berörda myndigheter. 

 

Syftet är också att besöksnäringen utvecklar en nationell strategi för hållbar turism i Sverige där 

affärsnyttan lyfts fram likväl som social och miljömässig hållbarhet. Den nationella strategins 

fokus bör vara att stärka Sveriges position som hållbar destination. 

Därutöver ska lokala förutsättningar på destinationsnivå för näringslivet hanteras och 

skräddarsydda lösningar på hållbarhetsfrågan beaktas. en kombination av de lokala 

förutsättningarna för affärsmässighet, miljömässiga och sociala frågor ska utvecklas för varje 

destination.  

 

Besöksnäringen i Sverige ska lära sig av varandra och också enkelt kunna få kunskap om best 

practice och märkningssystem. Näringen ska uppmuntras att arbeta med kvalitets- och 

miljömärkningar som bidrar till ökad professionalism och bättre lönsamhet.  

VisitSweden ska tillsammans med besöksnäringen konsekvent kommunicera Sverige som ett  

miljövänligt och hållbart land.”
 113

 

 

4.2.1 Projektet Hållbar besöksnäring 

 

Under åren 2010 till 2014 ska ett projekt kallat Hållbar besöksnäring som genomförs av 

Västsvenska turistrådet i samarbete med Tillväxtverket, Visit Sweden samt andra nationella och 

regionala turistorganisationer genomföras. Projektägarna är västsvenska turistrådet och står 

ansvariga för den första pilotstudien inom projektet. Nationellt är det Tillväxtverket som 

samordnar och koordinerar projektet. Syftet med projektet är att utveckla ett integrerat kvalitets- 

och hållbarhetssystem som i framtiden ska stå som stöd för utvecklingen i den svenska 

turismnäringen. 
114

 

 

4.2.2 Swedish welcome 
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Som en del av projektet Hållbar besöksnäringen har Swedish welcome bildats. 

Swedish welcome är en ideell organisation som lanserats av ett antal partners, bland annat Det 

Naturliga steget, Tillväxtverket och VisitSweden.
115

 Tanken med organisationen är att ge företag 

och organisationer inom den svenska besöksnäringen vägledning för att skapa bättre upplevelser 

på ett sätt som ska bidra till ett hållbart samhälle samt för att utveckla Sverige inom turism. 

Utbildade rådgivare kommer att besöka deltagande företag och destinationer för att ge dessa 

specifika målsättningar och vägledning för att kvalitetssäkra deras verksamhet samt att utveckla 

denna på ett hållbart sätt.
116

 

 

4.3 Miljömärkningar i Sverige 

 

I Sverige används i dagsläget främst fem certifieringar för hållbar turism. Den internationella 

standarden för miljöledning är ISO 14000. Den innehåller moduler för hållbar utveckling som 

kan appliceras på alla typer av företag oavsett verksamhet. 
117

 För att erhålla ett certifikat 

krävs att systemet följs enligt regelverket samt en revision som utförs av en extern part.
118

 

    

Nordens officiella miljömärkning är Svanen och det arbetet regleras av Standardisering i 

Sverige, eller SIS. Märkningen granskar hur olika varor och tjänster påverkar miljön under 

hela sin livscykel, det vill säga från råvara till avfall. När det kommer till turismbranschen 

används Svanenmärkningen främst inom olika typer av hotell och restauranger.
119

  

 

EU-blomman är EU:s officiella miljömärkning som EU-kommissionen beslutat om samt tagit 

fram. Precis som Svanen så regleras EU-blomman av SIS och fungerar på liknande sätt.
120

   

Den fjärde märkningen är Gröna nyckeln. Gröna nyckeln ska fungera som hjälpmedel för 

boendeanläggningars miljöarbete och hållbarhetstänk. I dagsläget är det Håll Sverige rent som 

ansvarar för märkningen.
121

 

 

Den femte märkningen är Naturens bästa. Den märkningen riktar sig mot arrangerade 

naturupplevelser och innehåller sex grundprinciper: respekt gentemot resmålets 

begränsningar, att aktivt bidra till natur- och kulturskydd, att satsa på kunskap och respekt, 

gynna den lokala ekonomin, kvalitet och trygghet på resan samt miljöanpassade 

verksamheter.
122

  De som ansvarar för märkningen Naturens bästa är Svenska 

ekoturismföreningen, Visit Sweden samt Naturskyddsföreningen och i dagsläget finns det  

ungefär 80 arrangörer i Sverige som levererar tjänster märka med Naturens bästa.
123

 

 

4.4 Hållbar turism i Sigtuna 
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Destination Sigtuna arbetar tillsammans med femton andra aktörer inom turismbranschen mot 

gemensamma mål inom hållbarhet. Aktörerna är till största del hotell och konferensanläggningar 

men även Arlanda, som Sveriges största flygplats, ingår i nätverket.
124

 Enligt Camilla Zedendahl, 

VD på De t   t o  S  tu  ,      u dt  ke  fö    t e ket “t ll  mm     ö      k ll  d”. Med 

detta menar hon att ett större nätverk och fördjupat samarbete ger större genomslag, både PR-

mässigt samt hållbart.
125

  

 

4.4.1 Destination Sigtunas roll i arbetet med hållbarhet  

 

Camilla Zedendahl, VD för Destination Sigtuna, tog år 2009 beslutet att försöka skapa ett 

samarbete mellan turismföretag inom kommunen där hållbarhet skulle stå i centrum. Enligt 

Zedendahl är nätverket unikt då det är ett branschskapat företagsnätverk där konkurrenter arbetar 

tillsammans och mot gemensamma mål.
126

 Företaget Destination Sigtuna fungerar som nav för 

nätverket. Enligt Zedendahl är det viktigaste för nätverket att utmana sig själva och ligga i 

framkant när det kommer till arbetet med hållbarhet. Zedendahl understryker att en väsentlig del 

i den här typen av arbete är att ha roligt, blir det för tekniskt är det lätt att tappa glöden.
127

  

 

Företagets roll innefattar även att ta fram gemensamt material som till exempel ekokvittot som 

har syftet att förmedla hur den gemensamma satsningen kring ekologiskt kaffe påverkar och 

fungerar. Syftet med detta material är att kommunicera hållbarhetsarbetet till nätverkets anställda 

samt kunder. De administrerar dessutom hemsidan http//:www.hallbardestination.se där de 

gemensamma satsningarna beskrivs mer ingående samt information kring vad som görs i 

kommunen. Destination Sigtuna arbetar även med att skapa uppmärksamhet för nätverkets 

satsningar.
128

  

 

4.4.2 Nätverket 

 

Nätverket består av femton företag som ligger belägna i Sigtuna kommun. Majoriteten av 

företagen är hotell och konferensanläggningar. Dock deltar även Swedavia som representanter 

för Arlanda. Tanken är att samla både små och stora aktörer inom turismbranschen för att 

gemensamt utföra åtgärder för att bli den första klimatneutrala destinationen i Sverige.
129

 

 

Inför möten med nätverket träffas en styrgrupp för att planera punkter som sedan diskuteras 

igenom på mötena för hela nätverket. Styrgruppen består av Destination Sigtuna, Jens Johansson 

från U&WE, en representant från Radisson, Clarion, Hotell Kristina samt Stora 

Brännbo/Sigtunahöjden. Tanken med styrgruppens förberedande möten är att Nätverkets möten 

ska bli mer effektiva. Genom att planera agendan i god tid så kan beslut fattas snabbare och bara 

det mest väsentliga sållas fram och tas upp på de stora mötena med hela nätverket.
130
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U&WE är ett konsultbolag med kompetenser inom affärer, socialt ansvar, hälsa, etik och miljö. 

Deras ambition är att skapa affärsmöjligheter där lönsamhet går hand i hand med miljöansvar 

och social hänsyn.
131

 De har anställts av Destination Sigtuna för att dela med sig av sin kunskap 

inom ämnet och utveckla destinationen på ett hållbart sätt i form av konsultation.
132

 

 

 

4.4.3 Kommunens roll 

 

I dagsläget än Sigtuna kommun inte delaktiga i Nätverket. Kommunen arbetar däremot med 

hållbar utveckling i sin egna organisation och satsar i dagsläget främst på att utveckla 

miljövänligare transportmöjligheter framförallt till Arlanda. Den sociala dimensionen av hållbar 

utveckling anser Elif Koman- André, hållbarhetsansvarig på Sigtuna kommun, vara extra viktig 

när det kommer till barn och unga i kommunen. Det byggs säkrare cykelbanor så att ungdomarna 

ska kunna ta sig till och från skolan och man arbetar för att minimera känslan av utanförskap hos 

barn och unga i kommunen.
133

 Kontakten mellan Sigtuna kommun och Destination Sigtuna finns 

i dagsläget och man håller en regelbunden kommunikation även fast endast en part sitter med i 

nätverket. Om kommunen kommer ta plats i nätverket i framtiden är inget som är klart i nuläget 

menar Koman-André.
134

 

 

4.4.4 Hållbarhet i praktiken 

 

Alla intervjuade är eniga om att de tre dimensionerna inom hållbart arbete hänger ihop och 

egentligen inte går att dela upp. De påverkar varandra och är beroende av varandra. Björn 

Jonzon, ägare Stora Brännbo och Sigtunahöjden, understryker vikten av att ha ett långsiktigt 

perspektiv när hållbarhetsarbete planeras.
135

  

Detta är även någonting som Johan Svensson, VD på Clarion Hotel Arlanda menar är en av 

stöttepelarna när det handlar om att utvecklas hållbart.
136

 Ett exempel är hur Clarion Arlanda i 

dagsläget planerar för att byta ut all belysningen till LED-ljus. Svensson menar att detta är en 

större kostnad idag, men pengar han kommer spara i framtiden då LED-ljus är mer 

energieffektivt.
137

 

Pernilla Olsen, ägare Hotell Kristina anser att miljömärkningar är ett bra sätt att starta 

hållbarhetsarbete på då det ställs vissa krav på en organisation för att få märkningen.
 138

  När man 

uppnått de målen gäller det att fortsätta utvecklas för att få ha kvar sin miljömärkning och 

förhoppningsvis komma på fler sätt man kan få organisationen hållbar.
139

 

De anläggningar som är svanenmärkta inom samarbetet är Best Western Arlanda Hotellby, 

Hotell Kristina, Radisson Blu Arlandia Hotel, Radisson Blu SkyCity Hotel, Sigtunahöjden Hotell 
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& Konferens, Sigtunastiftelsen Hotell & Konferens, Steningevik Konferens, Stora Brännbo 

Konferens och Hotell.
140

 

 

 

4.4.4.1 Gemensamma satsningar 

 

Ett annat exempel på hur nätverket försöker arbeta med att integrera dimensionerna i begreppet 

hållbarhet är det ekologiska kaffet alla medlemmar serverar på sina anläggningar.
141

  

Detta leder bland annat till biologisk mångfald men även till förbättrad arbetsmiljö för de som 

framställer kaffet. Alltså integreras både den sociala samt den ekologiska dimensionen in i detta 

projekt. Enligt Jonzon är det viktigt att kompensera för den påverkan man gör som ännu inte går 

att ta bort helt, till exempel koldioxidutsläpp. För att kompensera detta planterar Nätverket bland 

annat träd i Malawi.
142

  

 

De har valt att plantera träd i Malawi med tanke på att landet är ett av de fattigaste och mest 

tätbefolkade i världen och den främsta försörjningen är jordbruk. Genom att plantera träd hjälper 

Nätverket befolkningen i Malawi att hitta andra sätt att försörja sig på då avskogningen i landet 

är omfattande och bidrar till negativa effekter på miljön. Trädplanteringen skapar nya 

arbetstillfällen i ett land där fattigdomen är genomgående.
143

 

 

Förutom gemensam kompensation så ger aktörerna tillbaka individuellt genom olika donationer 

till barnhem, Min Stora Dag, Uppsala Stadsmission med flera.
144

 

 

Aktörerna i Nätverket har också insett vikten av att ha nöjd personal och att man vinner på att 

engagera personalen i arbetet för en hållbar destination samt verksamhet. De anläggningar som 

är svanenmärkta har varje år utbildningar för personalen och Radisson gör anonyma 

utvärderingar där personalen helt fritt kan komma med återkoppling till ledningen. Maria 

Wiklund, HR ansvarig Radisson Blu SkyCity Hotel & Radisson Blu Arlandia Hotel understryker 

vikten av att måna om sin personal och ge dem möjlighet att framföra sina åsikter.
145

 Dock 

saknas en gemensam policy för nätverk för personalpolitik med tanke på att ett par av aktörerna 

är en del av olika kedjor. Nätverket beräknar klimatpåverkan från de deltagande hotellens 

energianvändning, egna transport och tjänsteresor årligen. Detta för att se över utvecklingen samt 

att kunna klimatkompensera sina utsläpp.
146

 

 

I ett uppmärksammat projekt skapade Nätverket en satsning som gjorde Sigtuna till den fjärde 

laddstolpstätaste staden i Sverige. Tanken med lappstolparna är att uppmuntra besökare att 

använda elbilar när de besöker kommunen och underlätta för detta genom att erbjuda 

lättillgängliga laddplatser. Laddstolparna drivs dessutom av grön el, som gör satsningen ännu 

mer miljövänlig.
147
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Ett annat gemensamt projekt Nätverket gör är de femton bikupor som finns på destinationen som 

står utplacerade på elva olika anläggningar.
148

 Tanken bakom bikuporna är att bidra till en ökad 

biologisk mångfald då cirka 70 % av allt vi människor äter är beroende av att det finns 

pollinerande insekter.
149

  

 

Dialogen mellan Fortum och Sigtunas hållbarhetsnätverk startade då Bristaverket, beläget i 

Sigtuna köptes upp av Fortum och kopplades ihop med Värtaverken.
150

 Då många av aktörerna 

inom nätverket har valt fjärrvärme på sina anläggningar för lägre koldioxidutsläpp samt att alla 

deltagare i nätverket klimatberäknar sina utsläpp märktes det enligt Zedendahl en markant 

skillnad då Fortum kopplade ihop dessa verk.
151

  På grund av att Värtaverken är drivna av fossila 

bränslen samt kolförbränning var detta någonting som nätverket reagerade på och valde att starta 

dialog med Fortum för att försöka påverka utsläppen.
152

 Zedendahl menar att möjligheten att 

påverka Fortum ligger i att de tillsammans går ihop som grupp och med enad röst berätta att de 

inte är nöjda med detta.
153

 

 

År 2011 vann Nätverket priset Ecologistic Award, som utdelas av Arlanda Logistic Network, för 

sitt arbete med hållbarhet på destinationen.
154

 Detta med motiveringen att de bland annat genom 

sin samverkan fokuserat på miljöförbättringar och tillsammans nått goda resultat trots att de i 

teorin är konkurrenter
155

.  
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5. Analys 

 

Syftet med analysen är att sammanställa all insamlad data från respondenter tillsammans med 

den litterära datan för att genom en det kunna presentera det insamlade materialet och skapa 

djupare förståelse för ämnet. Analysen genomförs med en koppling mellan syfte, 

frågeställningar, teori och empiri. 

 

5.1 Hållbar utveckling och hållbar turism 

 

Sveriges hållbarhetsarbete är i dagsläget oklart planerat och saknar klar styrning och grund. 

Sverige är duktiga på miljömärkningar och majoriteten av aktörerna inom turismbranschen 

arbetar med någon form av miljöcertifikat. Men om ribban ska kunna höjas, vilket det långsiktiga 

målet verkar vara, så måste det planeras bättre. Om man tar Köpenhamn som exempel så arbetar 

de med Green Copenhagen och har som mål att 2025 bli en koldioxidfri stad. På deras hemsida 

www.visitcopenhagen.com så finns det arbetet tydligt visat och det är något de är stolta över. 

Något sådant finns inte för Stockholm eller någon annan större stad i Sverige som har 

undersökts. Arbetet existerar med största sannolikhet bakom kulisserna men marknadsförs inte 

för varken branschen eller besökare på någon hemsida. Om det var tydligare visat hade säkert 

fler velat deltaga i arbetet och besökare hade sett att Stockholm är en miljömedveten stad som 

arbetar för hållbarhet.  Sverige har ett bra rykte när det gäller hållbar utveckling, framför allt när 

det kommer till renlighet i miljön. Dock skulle nivån kunna höjas på de andra två dimensionerna 

för att göra det hållbara arbetet i Sverige ännu mer framträdande. Det gäller framförallt de större 

organisationerna i Sverige, om de leder kommer flera andra med största sannolikhet att följa. 

 

Från den ekonomiska dimensionen arbetar Sverige relativt hållbart. Mellan perioden 2012-2014 

kommer det satsas 60 miljoner kronor på olika projekt inom hållbar utveckling och hållbar 

turism. Kvalitetssäkring är ett annat sätt att stabilisera den ekonomiska hållbarheten, den svenska 

besöksnäringen får då vägledning i sitt hålbarhetsarbete, då kan destinationernas attraktionskraft 

höjas och genom det locka fler besökare. 

 

Den sociala dimensionen tillgodoses också med olika typer av kompensationer och Sveriges 

tradition med rättvisa anställningsavtal och liknande. Med tanke på att det inte ännu finns något 

klart styrande organ för hållbar utveckling och hållbar turism i Sverige är dimensionen dock inte 

så pass utvecklad som den skulle kunna vara.  

 

Det är den ekologiska dimensionen som är den som Sverige ser till bäst i dagsläget, med tanke på 

den goda sopsorteringen i landet samt en generell medvetenhet om miljövänliga alternativ. Det 

finns alla möjligheter att återvinna majoriteten av avfallet från bostäder och organisationer och 

miljöcertifieringarna som finns underlättar för företag med tillvägagångssätt för att arbeta 

miljövänligt. 

 

Som beskriver i teorin menar Turistdelegationen att det bör finnas ett tydligt kompetent 

ledarskap för att hållbarturism ska kunna utvecklas på ett stabilt sätt. För att hållbar turism ska 

kunna utvecklas och spridas vidare i Sverige bör det skapas ett styrande organ för hur de 

frågorna ska behandlas och organet ska finnas där som stöd och hjälpa organisationer i olika 

storlekar att starta upp ett hållbarhetsarbete. Tribe skriver i sin artikel som refereras till i tidigare 

http://www.visitcopenhagen.com/
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teoriavsnitt att hållbarhet handlar om långsiktig planering, därför vore det en fördel om det fanns 

ett organ som la fram sådan planering för andra att ta del av, och sedan även följa upp arbetet 

efter en tid för att vidare utvärdera insatserna. Dock är den största svårigheten för en sådan 

organisation att turismbranschen sträcker över flera andra branscher och precis som 

turistdelegationen skriver är det svårt att kontrollera och ställa krav. Hållbar turism är en viktig 

fråga som med största sannolikhet i framtiden kommer bli ett krav för att en destination ska klara 

sig på marknaden. För att hjälpa Sverige att bibehålla sin image så måste det ses till att 

hållbarhetsarbetet genomförs på ett konkret och stabilt sätt. I dagsläget har satsningar gjorts för 

att kvalitetssäkra Sveriges besöksnäring i form av projektet Hållbar besöksnäring och som en del 

av detta Swedish Welcome. Detta arbete kommer att ske via konsulter som besöker 

organisationer och destinationer för att sedan ge rådgivning. Dessa ska stå till grund för en 

kommande nationell standard, liknande den Norge lanserade 2013 som finns ytterligare 

beskriven i empiriavsnittet, där standarden skall fungera som en form av kvalitetssäkring.  

 

Sigtuna har som mål att i framtiden bli en koldioxidneutral destination och är noga med vilken 

energi de använder, ställer krav på leverantörer och arbetar för att deras anläggningar ska bli så 

miljövänliga som möjligt. 

 

I Sigtuna satsar man mycket ekonomiskt på hållbar utveckling och hållbar turism och är ett stort 

fokus inom nätverket. Aktörerna i Nätverket gör både satsningar gemensamt och enskilt. De 

verkar ha insett vikten av ett långsiktigt perspektiv och anser att de ekonomiska satsningar de gör 

i dagsläget kommer de vinna på i framtiden.  

 

Nätverket i Sigtuna är noga med att både se till sin personal och hålla dem uppdaterade på hur 

företaget arbetar med hållbarhet men ger även tillbaka socialt på andra sätt som genom olika 

ideella organisationer. Att de både ser till det sociala inom sina egna organisationer och i 

lokalsamhället är något som bidrar till en trevligare miljö att vistas i för de iblandade och bidrar 

även till en mer positiv image av företaget i sig. Dock är den sociala dimensionen den som 

nätverket inte skapat några direkta satsningar inom. De projekt som skapats för social hållbarhet 

är inom de egna organisationerna.  

 

5.2 Hållbarhetsnätverk 

 

Som tidigare nämnts har Sverige inget klart och officiellt styrande organ för att styra ett  

hållbarhetsarbete inom landet samt att samordna de olika aktörerna. Som Forsyth skriver finns 

det stora problem med att bilda hållbarhetsnätverk inom turismbranschen då den är spridd över 

ett flertal andra branscher. Sveriges satsning på Swedish Welcome och projektet Hållbar 

Utveckling innebär att utomstående konsulter besöker enskilda företag och analyserar dess 

arbeten. Alltså kan projektet ses som en knytpunkt för dessa företag och organisationer i deras 

arbete mot hållbar utveckling. Det är dock inte ett regelrätt nätverk då företagen och 

organisationerna inte samarbetar emellan sig för att dela kunskap och planering. 

 

Bristen på ett samlat organ som kärna för hållbar utveckling i Sverige är med största sannolikhet 

en bidragande faktor till att inte fler aktörer ännu valt att arbeta mer intensivt med hållbarhet. 

Sverige har de förutsättningar och verktyg som krävs för att bli ännu bättre hållbarhetsmässigt 

och om det fanns en tydligare plan eller mall för hur man som organisation startar och bygger 
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upp ett hållbart arbete så skulle säkerligen fler adaptera det i sin verksamhet. Genom nätverk kan 

aktörerna dessutom inspirera varandra, dela information och stötta varandra. Givetvis är det ett 

stort uppdrag som dessutom är extremt komplext att utveckla då det är svårt att ta fram en plan 

som passar organisationer i olika storlekar och med olika förutsättningar både ekonomiskt samt 

geografiskt. Bristen av samarbeten mellan kommun och branscher kan också vara en bidragande 

faktor till att Sverige inte utvecklats mer. Hållbarhet är ett fenomen som, enligt samtliga forskare 

vars litteratur bidragit till denna uppsats, bäst genomförs genom samarbeten, inte av enskilda 

aktörer även om komplexiteten är stor. Om flera valde att arbeta som nätverket i Sigtuna, att 

lägga konkurrensen åt sidan och inse att de skulle vinna på det både ekonomiskt, etiskt samt pr-

mässigt i framtiden så skulle resultaten med stor sannolikhet bli betydligt större. 

 

I Sigtuna har de satsat på ett nätverk där konkurrenter inom en specifik delbransch samarbetar 

mot hållbarhet. I nätverket ingår endast hotell och konferensanläggningar, bortsett från 

Destination Sigtuna och Arlanda. Som tidigare nämnt är ett av de största problemen med nätverk 

inom turismbranschen bredden på företagen och produkterna som säljs. Alltså har Sigtuna löst 

detta problem genom att endast fokusera på en delbransch. Problemet är att de största utsläppen i 

kommunen, enligt Koman-André, kommer från transporter och inte hotellen. Alltså skulle fler 

aktörer inom transportbranschen behöva anslutas till nätverket för ge större effekt.  

Som tidigare nämnts i uppsatsen menar Posch att hållbarhetsnätverk bör ha satt gemensamma 

strategiska, operativa samt mätningsbara målsättningar inom nätverket. Sigtunas 

hållbarhetsnätverk arbetar i dagsläget fram en miljödeklaration där nätverket gemensamt sätter 

mål att arbeta mot. För att arbeta effektivt inom ett hållbarhetsnätverk bör även leverantörer samt 

andra intressenter vara iblandade. Sigtunas hållbarhetsnätverk arbetar aktivt med dessa frågor 

genom till exempel deras dialog med Fortum samt genom deras byte till ekologisk kaffe på alla 

anläggningar. 

 

5.3 Planering för hållbarhet 

 

Enligt litteraturen fungerar samarbeten som grund för hållbar utveckling. Om en aktör vill 

minimera sin påverkan på omgivningen så bör de slå sig ihop med andra för att maximera den 

effekten. Det underlättar att flera aktörer ställer samma krav på leverantörer och andra 

samarbetspartners än om en enskild gör det. Det gäller inte bara turismbranschen utan egentligen 

alla branscher. Dagens samhälle verkar har insett att påverkan som görs måste planeras för att 

kommande generationer ska ha samma möjligheter som de i dagsläget men det är inget som kan 

lösas snabbt utan är något som kräver grundlig planering över en längre tidsperiod. Många av de 

mer miljövänliga valen för företag när det kommer till hållbarhet är ofta dyrare än andra, men det 

gäller att inse att de hållbara alternativen är ofta de som i längden blir de mest ekonomiska. 

Givetvis måste arbetet hos en organisation hållas affärsmässig och att de värnar om sin ekonomi, 

men att investera i hållbara alternativ är något som kommer spara pengar i framtiden samt spara 

på miljön. 

 

Grundtankarna med planering för hållbart arbete verkar enligt litteraturen vara samarbete, 

långsiktighet samt att involvera lokalsamhället dels för att skapa bättre ekonomisk miljö men 

även för att undvika konflikter som kan uppstå mellan dem och turister. I teorin känns detta 

delarna av planering för hållbarhet relativt självklara, även fast de i praktiken kanske åsidosätts 

för att det krävs mer tid och engagemang samt kanske inte generar lika mycket pengar på samma 
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tid. Just tanken med långsiktighet är något som man som organisation bör ta åt sig tidigt, att det 

handlar om att göra skillnad under en längre tid och med mer permanenta resultat och inte 

småändringar som kanske ger ett snabbt utslag men som inte lämnar några bestående spår. I 

litteraturen som studerats för den här uppsatsen så verkar författarna vara överens om att det är 

ett komplext fenomen att planera för hållbart arbete och att det inte är något man gör bäst på 

egen hand och att det är svårt att konkret visa vad som krävs. Det går lite hand i hand med att de 

tre dimensionerna i begreppet hållbarhet inte heller går att dela på då de tillsammans skapar 

hållbarhet, inte ensamma. Tanken att allt arbete inom en organisation måste vara hållbart är den 

som på ett sätt bäst förklarar hur svårt planeringsarbetet blir. Är organisationen inte beredd på att 

tänka hållbart till så många procent som möjligt så kommer inte heller önskat resultat att uppnås. 

Hållbarhet måste bli organisationen, inte bara något organisationen gör. 

 

Som Ardeleanu skriver i sin artikel finns det ett par punkter som underlättar vid planering av 

hållbarhet, författarna har gjort en sammanfattning på de mer avgörande punkterna: 
 

 Att se över de befintliga attraktionerna och ta fram nya med klar koppling till lokalsamhället för 

att bättre gynna ekonomin. Involverar man kulturarv kan känslan av destinationen förbättras 

väsentligt. 

 

Destination Sigtuna använder sig av lokala leverantörer och baserar sitt arbete för hur 

destinationen i sig kan utvecklas mer hållbart. Genom nätverket involveras ett flertal aktörer som 

tillsammans arbetar för en bättre miljö på destinationen. 

 

 Att inte ändra miljön på destinationen allt för mycket så den tappar personlighet. Bevara känsliga 

områden både för att bevara känslan av destinationen men samtidigt för att visa respekt för 

lokalbefolkningen. 

 

Val av energikälla har gjorts med tanke på miljön på destinationen och att den ska hållas så ren 

som möjligt. De satsningar som görs har ingen direkt påverkan av miljön på destinationen i sig 

utan ska ha en inverkan på den affärsmässiga delen och inte naturen. 

 

 Inför ett system för att mäta den hållbara utvecklingen i området. För att detta skall bli 

framgångsrikt är det med fördel en långsiktig utvärdering som införs. 

 

Genom bland annat Svanenmärkningen görs mätningar för hur det hållbara arbetet framskrider 

samt klimatberäkningar som görs årligen så ser Destination Sigtuna över hur arbetet utvecklas. 
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6. Resultat 

 

6.1 Slutsats 

 

Sverige arbetar med hållbar utveckling och hållbar turism framförallt genom de satsningar som 

görs för att skapa ett kvalitetssäkringssystem som ska fungera på nationell nivå. Genom att 

konsulterna tar kontakt med enskilda företag missas chansen att på ett tidigt stadium skapa 

nätverk för hållbar utveckling. Då missar man kunskapsutbytet mellan aktörer och 

organisationerna fortsätter att vara konkurrenter i stället för att med gemensamma krafter bidra 

till en mer hållbar bransch.  

 

Med tanke på de miljömärkningar som används och den medvetenhet som Sverige som land 

arbetar med har landet kommit långt i de tre dimensionerna inom hållbar turism.  Dock finns 

möjligheterna att komma mycket längre bara fler av de involverande och styrande aktörerna 

inser vikten av långsiktig planering och att även om det i dagsläget kan vara stora utgifter så 

kommer de vinna på det i längden ju längre arbetet pågått. Någonting som kan styrka Sveriges 

hållbara turismarbete idag är en gemensam nationell strategi och en operativ målsättning samt 

arbeta mer inom nätverk. De främsta skillnaderna mellan destinations- och nationellnivå är att 

det i många fall går snabbare att göra förändringar, eftersom det är en kortare reaktionskedja från 

idé till genomförande. I Sigtunas fall finns det en grupp som ansvarar för hållbarhetsfrågor och 

ser till att de förslag som godkänns tillslut genomförs. På nationell nivå i Sverige finns inget 

sådant i dagsläget, vilket bidrar till att arbetet med hållbar turism blir spretigare. 

 

Sigtunas hållbarhetsnätverks   u dl     de t  ke      m  bete,  tt ”t ll  mm     ö     

 k ll  d”. De        ett  tt ko ku  e te  k     bet    d  vid sida utan att någon förlorar på det, 

samt satsar mycket på de tre dimensionerna inom hållbar utveckling både inom sina enskilda 

organisationerna och kommunen de agerar i. Att hållbar utveckling är något som kräver tid och 

grundläggande planering är även det en tydlig del i arbetet för hållbarhet för nätverket i Sigtuna. 

Målet är att hållbarhet ska genomsyra verksamheten från alla aspekter. Problemet som finns 

inom nätverket är att kommunen i dagsläget står utanför och att endast en del av besöksnäringen 

är involverad.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

 

För Sveriges vidareutveckling inom arbetet med hållbart arbete och hållbar turism bör det 

funderas över om man på något sätt kan ta fram mer konkreta riktlinjer för detta. Att ta lärdom 

av till exempel Danmark och vara mer transparent med det arbete man genomför skulle 

antagligen hjälpa utvecklingen framåt. Få ansatser är bättre än inga, men redovisas de inte tydligt 

så kan få ta lärdom av dem. Med tanke på den starka tillväxten som turismindustrin genererar så 

borde en del av inkomsterna användas för att satsa på att göra det hållbara arbetet en kärna i så 

många organisationer som vill och kan. Med ekonomisk och stödjande hjälp skulle mindre 

organisationer kunna starta hållbarhetsnätverk inom sina regioner och på ett lättare sätt få 

hållbarhet till en del av det vardagliga arbetet. 

 

När det kommer till Sigtunas nätverk anser vi att det kan vara klokt att i framtiden fokusera även 

på till exempel transportbranschen och kanske skapa ett alternativt nätverk för dessa aktörer. 



34 
 

Som Forsyth nämner är turismbranschen som helhet för bred för att kunna samarbeta i nätverk 

kring hållbarhetsfrågor. Mindre nätverk indelade i delbranscher tror vi kan vara en lösning där 

konkurrenter delar information, resurser och erfarenheter för att komma fram till mer 

hållbarhetseffektiva medel. Man kan ifrågasätta ifall det är kommunen som ska leda och ta 

initiativ till dessa nätverk. Destination Sigtuna är en kommersiell aktör med sina motiv där 

hållbarhet inte endast är deras fokus inom deras verksamhet. Givetvis är transporter en del av 

branschen som påverkar Destination Sigtuna men drivs i grund och botten statligt och med tanke 

på det så man kan fundera över om ägarna inte bör vara de som drar det största lasset för att se 

till att förbättringar genomförs. Om Destination Sigtuna ska uppnå sitt mål att bli en koldioxidfri 

destination måste kommunen stödja mer och bidra med fler resurser samt att fler parter bör bli 

involverade i hållbarhetsarbetet.  
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Visit Sweden 2010 Hållbarhet- en tillgång för Sverige 

http://partner.visitsweden.com/Global/Om%20oss/H%C3%A5llbarhet/VISIT_hallbarhet_101119

.pdf?epslanguage=sv (Hämtad: 2013-04-27) 

 

Visit Sweden 2012 Hållbarhets redovisning 

http://partner.visitsweden.com/Global/V%C3%A5rt%20arbete/VisitSwedens%20h%C3%A5llba

rhetsredovisning,%20130328.pdf?epslanguage=sv (Hämtad:2013-05-09) 

 

http://denmark.dk/en/green-living/
http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2009-726/at_download/publicationfile
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?id=1234
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/besoksnaring/projektsatsningar.4.74f57d0f1283a4f88ff800014119.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/besoksnaring/projektsatsningar.4.74f57d0f1283a4f88ff800014119.html
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/visitnorway/pressrelease/view/norge-lanserar-ny-standard-foer-haallbar-turism-854295
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/visitnorway/pressrelease/view/norge-lanserar-ny-standard-foer-haallbar-turism-854295
http://partner.visitsweden.com/Global/Om%20oss/H%C3%A5llbarhet/VISIT_hallbarhet_101119.pdf?epslanguage=sv
http://partner.visitsweden.com/Global/Om%20oss/H%C3%A5llbarhet/VISIT_hallbarhet_101119.pdf?epslanguage=sv
http://partner.visitsweden.com/Global/V%C3%A5rt%20arbete/VisitSwedens%20h%C3%A5llbarhetsredovisning,%20130328.pdf?epslanguage=sv
http://partner.visitsweden.com/Global/V%C3%A5rt%20arbete/VisitSwedens%20h%C3%A5llbarhetsredovisning,%20130328.pdf?epslanguage=sv
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Västsvenska turistrådet 2013 F å  ”ok” t ll    ld kl   : Be ök       e    S e   e utm     

konkurrenterna i världen med ett unikt system för blågul hållbarhet och kvalitet. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vastsvenska-turistradet/pressrelease/view/fraan-ok-

till-vaerldsklass-besoeksnaeringen-i-sverige-utmanar-konkurrenterna-i-vaerlden-med-ett-unikt-

system-foer-blaagul-haallbarhet-och-kvalitet-770815 (Hämtad: 2013-05-21) 

 

World tourism organization 2011Tourism satellite account- why do we have it and what does it 

do?  

http://statistics.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_tsa_1.pdf (Hämtad: 2013-05-04) 

 

Wonderful Copenhagen 2013 Eco 

http://www.visitcopenhagen.com/ecopenhagen (Hämtad 2013-05-24) 

 

 

Muntliga källor: 

 

Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna, Intervju 2013-04-05 

 

Björn Jonzon, ägare Hotell Stora Brännbo och Sigtunahöjden, Intervju 2013-04-11 

 

Elif Koman-André, hållbarhetsansvarig Sigtuna kommun, Intervju 2013-04-25 

 

Jens Johansson, U&WE, Intervju 2013-04-10 

 

Pernilla Olsen, ägare Hotell Kristina, Intervju 2013-04-16 

 

Johan Svensson, VD Clarion Hotell Arlanda, Intervju 2013-04-23 

 

Maria Wiklund, HR ansvarig Radisson Blu SkyCity Hotel & Radisson Blu Arlandia Hotel, 

Intervju 2013-04-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vastsvenska-turistradet/pressrelease/view/fraan-ok-till-vaerldsklass-besoeksnaeringen-i-sverige-utmanar-konkurrenterna-i-vaerlden-med-ett-unikt-system-foer-blaagul-haallbarhet-och-kvalitet-770815
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vastsvenska-turistradet/pressrelease/view/fraan-ok-till-vaerldsklass-besoeksnaeringen-i-sverige-utmanar-konkurrenterna-i-vaerlden-med-ett-unikt-system-foer-blaagul-haallbarhet-och-kvalitet-770815
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vastsvenska-turistradet/pressrelease/view/fraan-ok-till-vaerldsklass-besoeksnaeringen-i-sverige-utmanar-konkurrenterna-i-vaerlden-med-ett-unikt-system-foer-blaagul-haallbarhet-och-kvalitet-770815
http://statistics.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_tsa_1.pdf
http://www.visitcopenhagen.com/ecopenhagen
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Bilagor 

 

Bilaga: Intervjufrågor till samtliga respondenter 
 

Hu  l   e          bet t med  ållb   tu   m? 

 

Hur reagerar era leverantörer på de krav ni ställer? Är de positiva eller motsträviga? 

 

  d    eb   be  eppet  ållb   ut eckl    fö  e ?  

 

  d    eb   be  eppet  ållb   tu   m fö  e ?  

 

Hur kommer det sig att ni arbetar med hållbar turism?  

 

  d    e          kt    t   dett    bete?  

 

Arbetar ni med att hitta balans mellan dimensionerna som ingår i begreppet hållbar turism? 

(ekonomiskt, socialt och ekologiskt och kulturellt)?  

 

Hur gör ni detta konkret? 

 

Finns risken att det kan uppstå konflikter mellan de fyra dimensionerna? Vilka? 

 

 ö     uppföl      på e t  ållb   et   bete oc   u     å f ll? 

 

Har ni någon förebild? 

 

Hur ser samarbetet med U&WE ut? 

 

Hur tycker ni att nätverket fungerar? 

 

Tycker ni att olika miljömärkningar är positivt? 

 

Hur kommunicerar ni ert hållbarhetsarbete till era anställda? 

 

        e e  ök d efte f å    bl  d e      te   tt   l   m l ö   l    p odukte ?  

 

Vilken struktur bör detta arbete ha och vilka roller ska tilldelas? 

 

Finns det en tillsatt avdelning/arbetsgrupp hos er som arbetar med hållbar utveckling? 

- har ni någon policy för det arbetet? 
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Vilka visioner har ni för ert hållbara arbete? 

 

 

 

Tilläggfrågor till Radisson Blu Arlanda samt Claron Hotell Arlanda: 
 

Hur deltar ni som stor aktör i destinationens hållbarhets arbete? 

 

Hur tror ni att ni påverkar destination ur ett hållbart perspektiv? 

 

Hur påverkas ni av destinationen? 

 
 


