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Sustainable Tourism in Kiruna 
Something for the Future? 
 
Emelie Yahia 
 
Abstract 
The purpose of this report has been to answer the following questions: 
- To what degree do visitors in Kiruna, take their environmental impact into caution when 
travelling? 
- In what way does ecotourism have an impact on the local ecosystems? 
- What does the future look like in terms of sustainable tourism in Kiruna? 
This report initially starts by explaining the meaning of ”Sustainability” and the subject is 
then being placed in relation to tourism. A web-based survey was sent to people who visited 
Kiruna during the winter 2015/2016. The visitors answered questions regarding their choices 
of transportation, accommodation and activities during their stay. A survey did also take 
place among the tourism companies within Kiruna. The participants answered questions 
regarding sustainable tourism. The results shows that the environment is not being 
prioritized in any further extent. However, European travelers and travelers from outside of 
Europe tend to prioritize their environmental impact in a higher grade than Swedish 
travelers. The interest in sustainable tourism among companies in Kiruna was shown to be 
high. However, in the present time, it is not being practiced in a large scale. When it comes to 
sustainability, the companies are requesting better marketing and information from the 
municipality. Even though the interest of participating in sustainable tourism has shown to 
be low among the visitors, a bright future can still be seen in the area. 
 
Key words: Sustainable tourism; Eco tourism; Environmental behavior.
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1. Inledning och bakgrund 
 
Den totala turismkonsumtionen ökar årligen i Sverige. Mellan år 2000-2014 ökade 
omsättningen från drygt 150 miljarder kr till 268 miljarder kr (Tillväxtverket 2016 c). Under 
år 2014 ökade turismens totala omsättning med 13,2 miljarder kr. Den utländska 
konsumtionen ökade i landet med 10,7 miljarder kr under samma år (Tillväxtverket 2016 a). 
Turism definieras som “... människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser 
utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften” 
(Tillväxtverket 2016 d). Enligt Lundmark, Marjavaara och Müller (2011) inkluderar 
definitionen därmed platsen; var besökaren befinner sig, tiden; under hur lång tid besökaren 
uppehåller sig på platsen och syftet; av vilken anledning besökaren reser till platsen. Till 
turismen räknas dessutom i stort sett all form av konsumtion som är direkt kopplad till 
resandet. Detta kan exempelvis vara ett restaurangbesök eller ett stopp på den lokala 
bensinstationen för att tanka och köpa förnödenheter inför den fortsatta bilresan (Lundmark, 
Marjavaara och Müller 2011). 
 
De utländska besökarna lockas av friheten att kunna utöva aktiviteter i den orörda naturen. 
Enligt Flygt, Fors och Wall-Renius (2010) är norra Sverige är den mest attraktiva delen av 
landet och den mest populära reseformen är kortare paketresor med lärorika inslag. Så 
kallade “Nature-light-resor”, där lokal mat, natur och kultur är av stor betydelse, hör till en av 
de reseformer som blir allt mer populära (Flygt, Fors och Wall-Renius 2010). Turism som 
utövas i en naturmiljö, med fokus på en naturmiljö eller för bevarandet av en naturmiljö, är 
att betrakta som naturturism (Emmelin m.fl. 2010). Enligt Naturvårdsverket (2013) är 
naturturism en del av turismen som, om den bedrivs under speciella omständigheter, anses 
bidra till samhällets hållbara utveckling både ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. För att 
turismformen ska kunna benämnas som naturturism måste den enskilde friluftsutövarens 
önskan om orörd natur och tystnad uppfyllas (Naturvårdsverket 2013). Undersökningar visar 
på att den naturbaserade turismen även kommer att öka i framtiden (Ardoin m.fl. 2015). 
Enligt Balmford m.fl. (2009)  står den totala turismkonsumtionen globalt sett för ca 10 % av 
BNP. Studier har visat att utomhusaktiviteter, ofta i skyddade naturområden, är de som ökar 
mest. Det totala besöksantalet ökade i 75 % av de länder varifrån data undersökts (Balmford 
m.fl. 2009).  
 
1.1 Kiruna - Bakgrund och historia 
Kiruna är Sveriges nordligaste kommun och omfattar 19 477 km2 av landets yta (Lindgren 
2013 a). Lindgren (2013 b) menar att fornlämningar visar på att de första människorna kom 
till Kirunaområdet för mer än 6000 år sedan. Kiruna som stad räknar år 1900 som sitt 
födelseår och år 1910 hade staden 7500 invånare. Antalet invånare var flest under 70-talet, då 
de uppmättes till 31 000 personer (Lindgren 2013 b). Den 31 december 2015 hade 
kommunen 23 178 invånare (SCB 2016 b). I kommunen finns cirka 6000 sjöar, sex älvar och 
530 000 hektar (26 %) av kommunens yta består av skyddad natur i form av nationalparker, 
naturreservat samt djur- och växtskyddsområden (Lindgren 2013 a). Kiruna är en del av 
landområdet Sápmi, som sträcker sig över Nordkalottens norra del, från ryska Kolahalvön i 
öster, till det svenska landskapet Dalarna i söder. Begreppet Sápmi innefattar både 
landområdet Sápmi och folket samerna, vilka räknas som Sveriges urbefolkning (Samer 
2016). Enligt Ljungdahl (2016) omfattar det samiska kulturlandskapet stora delar av norra 
Sveriges yta och de lämningar som återfinns är ofta diskreta, då de tillverkats av 
naturmaterial vilka sedan brutits ned och återgått till naturen. Vidare menar Ljungdahl 
(2016) att Samerna från början var jägare och fiskare, men har därefter ägnat sig åt bland 
annat nybyggen och småbruk. Tamrenskötseln kom att bli som störst under 1600-1800-talet 
och övergick på 1900-talet till en mer extensiv renskötsel i stor skala. Fjällsamerna flyttade 
under ett årligen återkommande mönster med renarna mellan skog eller kust till fjäll. Idag 
har samhällsutvecklingen bidragit till att de flesta renskötande samer är bofasta under större 
delen av året (Ljungdahl 2016). 
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Lindgren (2013 b) menar att den samiska och finsktalande kulturen verkat tillsammans i 
regionen under lång tid. Under 1600-talet kom nybyggare och gruvarbetare till 
Kirunaområdet. Den tidigaste inflyttningen skedde till kommunens sydöstra del, där den 
första järngruvan öppnades år 1647. I mitten av 1880-talet började de första 
provborrningarna i berget Kiirunavaara, där staden sedan kom att byggas. Järnvägen, 
“Malmbanan”, med sträckning från Luleå, via Gällivare och Kiruna, till Narvik vid den norska 
kusten, blev färdigställd år 1903. Som mest arbetade 4000 rallare med järnvägsbygget, vilken 
sedan kom att bli avgörande för gruvdriftens framgång i regionen (Lindgren 2013 b). 
 
1.1.1 Gruvverksamheten och den pågående stadsomvandlingen 
Kiruna är idag den plats där världens största underjordiska järnmalmsgruva är belägen 
(LKAB 2016 b). I och med gruvdriften påverkas marken i Kiruna centralort och stora delar av 
staden måste därmed flyttas (LKAB 2016 a). Enligt Nordmark (2016) medför den 
brytningsmetod som används till att hålrum uppstår i berget efter att malmen förts bort. 
Dessa hålrum fylls sedan igen med överblivet material som faller ned ovanifrån och detta 
påverkar slutligen markytan i form av markdeformationer. Vidare menar Nordmark att detta 
i stadens befintliga centrum fram till år 2030-2035 kommer påverka cirka 450 000 
kvadratmeter lokaler, vilket bidragit till en pågående stadsomvandling. Inom området finns 
bostäder, hotell, offentliga institutioner, skolor, sjukhus, kyrka, badhus och flertalet 
kommersiella verksamheter. Det hela kommer i längden att påverka 1000 arbetsplatser och 
6000 personer, vilka i dagsläget är boende i den nuvarande stadskärnan och måste flytta. 
Dessa invånare omfattar 33 % av Kiruna tätorts befolkning (Nordmark 2016). 
 
1.1.2 Infrastruktur 
Kiruna flygplats utgör en del av Kiruna kommuns infrastruktur. Flygplatsen har avgångar till 
exempelvis Stockholm, Umeå och London. Till staden finns också tågförbindelser på sträckan 
Narvik-Kiruna-Gällivare-Luleå (Lundgren 2014, Swedavia 2016). Genom kommunen går 
även Europaväg 10, vilken trafikeras av länstrafiken på sträckan Luleå-Kiruna (Länstrafiken i 
Norrbotten 2016). Europaväg 10 är en olycksdrabbad väg, där 49 personer skadades eller 
dödades i olyckor under åren 2011-2013 (Jones 2015). Den tio mil långa sträckan mellan 
Gällivare och Kiruna bedöms vara en av de fem farligaste vägarna i landet (Eklundh 2013). 
Trafikverket arbetar med att förbättra standard och säkerhet på sträckan i såväl pågående 
som kommande projekt (Trafikverket 2015 c). Till följd av gruvbrytningen påverkas 
Europaväg 10 i Kiruna centralort och planeras under år 2016-2018 att byggas om och få en ny 
sträckning norr om stadens nuvarande centrum (Trafikverket 2015 a). Se bilaga 1. 
 
1.1.3 Turism inom kommunen idag 
Enligt turistbyrån i Kiruna (2016) har turismen i kommunen två så kallade högsäsonger, där 
besöksantalet är övervägande högre än under resterande delar av året. Dessa omfattar 
sommarmånaderna juni-augusti samt vintermånaderna december-mars. Under sommaren är 
besökarna övervägande fjällvandrare och campingturister från Norden och övriga delar av 
Europa, medan det under vintern kommer allt mer långväga besökare från exempelvis Asien 
och USA (Kiruna turistbyrå, muntl.). Vinterbesökarna intresserar sig i huvudsak för den 
lokala naturen och kulturen och deltar i stor utsträckning i kommersiellt arrangerade 
aktiviteter. De mest populära aktiviteterna under vintern baseras på samisk kultur, 
hundspannsåkning och norrsken. Sommarbesökarna är mer benägna att ensamma utöva 
aktiviteter i naturen, men även då finns kommersiellt arrangerade aktiviteter. Dessa är 
exempelvis turridning till häst, naturvandringar, fiske samt stadsguidningar (Kiruna 
turistbyrå, muntl.). Turismen i Kiruna har en omsättning på 575 miljoner kr årligen och 
sysselsätter 563 personer året runt. Antalet dagsbesökare är i kommunen 230 000 personer. 
Av besökarna är 30 % utländska och totalt genererar turismen 45 miljoner kr i skatteintäkter 
(Kiruna Lapland 2016). 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Det personliga intresset för naturbevarande och naturturism har lagt grunden för detta 
arbete. Det övergripande syftet med arbetet har varit att klargöra för huruvida så kallad 
”hållbar turism” har någon potentiell framtid i Kiruna kommun. Syftet har också innefattat 
att redogöra för i vilken utsträckning besökare i Kiruna tänker på sin miljöpåverkan när de 
reser. Arbetet har avgränsats till turismföretag och besökare inom Kiruna kommun. 
Följande frågeställningar besvaras i rapporten: 
- I vilken utsträckning utgår besökare i Kiruna från sin miljöpåverkan i sitt resande? 
- På vilket sätt påverkar ekoturism de lokala ekosystemen? 
- Vad innebär begreppet ”hållbar turism” och hur ser framtiden ut för denna turismform i 
Kiruna kommun? 
 

2. Material och metoder 
 
2.1 Enkätundersökning bland besökare 
En grundläggande förutsättning för att besvara frågeställningarna i denna rapport har varit 
att få tillgång till aktuella och väl uppdaterade data. Därför genomfördes en 
enkätundersökning bland besökare som rest till Kiruna under perioden 2015-12-14 till 2016-
03-31. Enkäten inkluderade frågor rörande resenärernas transportval när de tog sig till och 
från Kiruna, samt de transport-, boende- och aktivitetsval de gjorde när de befann sig på 
destinationen. Undersökningen gjordes i samarbete med ett hotell i Kiruna centralort som 
även bedriver aktivitetsförsäljning. Enkäten, som var webbaserad, skickades till besökares e-
post och svar insamlades under cirka tre veckors tid. Enkäten skickades till totalt 304 
personer, där 122 svar inkom under perioden. Dessa sammanställdes sedan och utifrån 
svaren fastställdes ett resultat som presenteras under punkt 3.3.1. Enkätfrågorna återfinns i 
sin helhet i bilaga 2.  
 
2.2 Enkätundersökning bland företag 
Inom Kiruna kommun finns totalt nio företag som är medlemmar i Ekoturismföreningen 
(Ekoturismföreningen 2016 b). Svenska Ekoturismföreningen vill samla alla som är 
intresserade av ekoturism och koppla samman turism med naturskydd och genom 
verksamheten vill de sedan utveckla glesbygden, miljöanpassa turismen och göra Sverige till 
ett attraktivt resmål (Ekoturismföreningen 2016 a). En webbaserad enkät skickades efter 
etablerad kontakt med medlemsföretagen ut via e-post till tre av dessa företag. Samtliga 
svarade under de två veckor enkäten var aktiv. Se intervjufrågor i bilaga 3. För att det hela 
skulle generera i ett tillförlitligt resultat genomfördes även en enkätundersökning bland 
turismföretag i kommunen, vilka i dagsläget inte har någon uttalad koppling till att bedriva 
hållbar turism. Dessa enkätfrågor återfinns i bilaga 4. Enkäten skickades ut till 47 företag och 
totalt inkom 13 svar. Enkäten var aktiv och kunde besvaras under två veckors tid. Syftet med 
dessa båda enkäter var att redogöra för intresset för att bedriva hållbar turism bland 
företagare inom kommunen samt vilka fördelar företagen upplever med att vara helt eller 
delvis ekoturismcertifierade. 
 
2.3 Litteraturstudier och insamling av tidigare data 
Genom grundlig litteratursökning har fakta samt data innehållande turismens omfattning i 
Kiruna och övriga delar av världen insamlats. Data har inhämtats från bland annat 
Tillväxtverket, SCB och Kiruna Lapland Ekonomisk Förening. Tidigare genomförda studier 
inom hållbar turism har använts som ett komplement till den egna genomförda 
enkätundersökningen. Faktamaterial bestående av rapporter, artiklar och tidigare 
genomförda studier har inhämtats från bland annat Web of Science samt 
turismforskningsinstitutet ETOUR. Utöver detta har även trycka källor i bokform samt 
Internetkällor använts under arbetets gång. Se fullständig referenslista under punkt 5. 
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3. Resultat 
 

3.1 Hållbar utveckling - Ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
Hållbar utveckling är i dagsläget ett begrepp som de flesta känner till. Begreppet används för 
att beskriva en önskvärd utveckling av samhället. En av de vanligast förekommande 
definitionerna av begreppet kommer från rapporten "Vår gemensamma framtid", (Our 
Common Future), som publicerades år 1987: 

“Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det innehåller två 
grundläggande koncept: behov, och speciellt de grundläggande behoven hos världens 
fattiga för vilka prioritet ska ges, och de begränsningar av ekosystemens möjligheter att 
tillgodose nuvarande och framtida behov som också bestäms av teknologi och social 
organisation” (World Commission on Environment and Development 1987). 
Hållbar utveckling ses utifrån tre dimensioner: ekologiskt, socialt och ekonomiskt, vilka 
tillsammans utgör grunden för begreppet (KTH 2015 a).  
 
Den ekologiska hållbarheten innefattar jordens bio-geo-kemiska system. Det vill säga: 

 Vatten (ex. föroreningar, grundvattennivåer, och temperatur) 
 Luft (ex. föroreningar, partiklar, ozonlagret och klimatsystem) 
 Land (ex. föroreningar, erosion, landanvändning och främmande arter) 
 Biodiversitet (ex. arter och habitat) 
 Ekosystemtjänster (ex. pollinering, fotosyntes och vattenrening) 

 
Väsentligt för den ekologiska hållbarheten är att dess bärförmåga inte får överskridas på ett 
sätt så att naturens resurser inte hinner återskapas (KTH 2015 b). Den sociala 
hållbarhetsdimensionen syftar på att tillgodose individens behov, såväl fysiska som 
psykologiska, samt dennes mål och drömmar och samtidigt jordens möjlighet att uppfylla 
dem på global nivå (KTH 2015 d). Enligt KTH (2015 c) har ekonomisk hållbarhet två 
definitioner. I den första av dessa två förklaras ekonomisk hållbarhet som en utveckling 
vilken inte medför negativa konsekvenser för de övriga två hållbarhetsaspekterna (ekologiska 
och sociala). Ökningen av det ekonomiska kapitalet får inte resultera i en minskning av det 
ekologiska eller sociala kapitalet. I den andra definitionen kan ett ökat ekonomiskt kapital 
tillåtas att ske på bekostnad av en minskning av andra tillgångar. Detta då ekonomisk 
hållbarhet likställs med ekonomisk tillväxt, vilket innebär att hållbarhet uppnås då den totala 
mängden kapital ökar (KTH 2015 c). 
 
3.1.1 Hållbar turism 
Hållbar turism definieras som “…turism som respekterar både lokalbefolkningen och 
resenären, kulturarvet och miljön” (Calder m.fl. 2010). Hållbar turism blir därför en direkt 
tillämpning av hållbar utveckling inom turismsektorn och ska därmed “…tillgodose dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” 
(Weaver 2008). Hall (2008) menar att den avgörande skillnaden mellan hållbar utveckling 
och hållbar turism är de båda begreppens omfattning. Hållbar utveckling omfattar en större 
skala, vilken involverar alla aspekter av mänsklig interaktion med världens miljö. Hållbar 
turism berör endast turismindustrin och dess relaterade ekonomiska, miljömässiga samt 
sociala effekter (Hall 2008). 
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Hållbar turism består enligt 
Mowforth och Munt (2008) av fyra 
huvudprinciper. Se figur 1. Dessa 
principer är: 
 
Ekologisk hållbarhet – Behovet 
av att minimera den miljömässiga 
påverkan genom utövandet av 
turistiska aktiviteter.  
Social hållbarhet – Samhällets 
förmåga att absorbera en större 
mängd människor under olika 
tidsperioder utan att detta leder till 
konflikt eller social förändring.  
Ekonomisk hållbarhet – De 
ekonomiska vinster som utvinns 
från turistisk verksamhet. Dessa 
vinster måste vara nog omfattande 
för att täcka de kostnader som  
uppkommer vid utövandet av turistiska  
aktiviteter samt för att mildra de  
effekter vilka kopplas till turistens närvaro.  
Kulturell hållbarhet – Lokalbefolkningens möjligheter till att bibehålla unik kultur och 
identitet. 
 
3.1.2 Ekoturism 
The International Ecotourism Society (TIES) (2015) definierar ekoturism som "Ansvarsfullt 
resande till naturområden som bevarar miljön och förbättrar välbefinnandet hos 
lokalbefolkningen”. Enligt Lisberg Jensen (2016) omfattar begreppet den form av turism som 
fokuserar på upplevelser av lokala ekosystem och lokal kultur. Vidare påpekar Lisberg Jensen 
(2016) att ekoturism oftast utspelas på platser med höga naturvärden, till skillnad från en 
mer traditionell form av turism. För att turismformen ska kunna benämnas som ekoturism 
krävs att den ska minimera miljöpåverkan, skapa medvetande om och respekt för miljö- samt 
kulturfrågor. Turismformen ska också vara positiv till exempelvis naturskydd samt öka 
medvetenheten om det politiska, sociala och ekonomiska klimatet på platsen för utövandet 
(Lisberg Jensen 2016). 
 
Emmelin m.fl. (2010) menar att ekoturism består av fem grundprinciper. Den ska vara 
naturbaserad och därmed utövas i natur- och kulturlandskapet samt bygga på 
naturupplevelser. Därtill ska den vara hållbar. Det vill säga: likaväl ekologiskt och 
ekonomiskt som socialt. Upplevelsen som ekoturismen genererar ska vara lärande samt öka 
besökarens kunskaper om resmålets natur och kultur. Den ska också vara värdeskapande, 
vilket betyder att den ska involvera de lokalsamhällen som finns på resmålet. Upplevelsen 
ska slutligen vara tillfredsställande för besökaren, på ett sätt så att denne upplever god 
kvalitet (Emmelin m.fl. 2010). Enligt Ardoin m.fl. (2015) har turism som utspelar sig i 
naturen i vissa fall visat sig vara ett verktyg för att förändra miljöbeteendet hos besökare, då 
de tenderar att bli nöjda med sina turistiska aktiviteter när dessa innehåller 
utbildningsmässiga budskap. Genom platsbaserade aktiviteter där besökaren kommer i 
kontakt med naturen menar Ardoin (2015) att besökaren kan bli inspirerad och få ett ökat 
intresse för ämnesområdet. 
 
I en rapport skriven av Fredman, Lundberg och Wall-Renius (2009), framkom att flertalet 
former av turism, vilka inte gör anspråk på begreppet “ekoturism” för sin verksamhet, också 
kan bedriva turism i enlighet med ekoturismens riktlinjer. Vidare menas att kriteriet, som 
innebär att ekoturism ska vara naturbaserad, ger en tydlig avgränsning mot turism som 

Figur 1. De fyra grundprinciperna; ekologisk, social, 

ekonomisk och kulturell hållbarhet, vilka tillsammans 

resulterar i hållbar turism (Mowforth och Munt 2008). 
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bedrivs i urbana miljöer. I rapporten framkom också att ekoturism i generell bemärkelse kan 
betraktas som ett förhållningssätt till resande. Kritik har riktats mot ekoturismen, både som 
begrepp och företeelse. Detta då kritiker menar att begreppet saknar en meningsfull innebörd 
och i vissa fall missbrukas inom turistnäringen för att skapa ett kortsiktigt vinstsyfte. Kritiken 
involverar också anklagelser om att ekoturismen exploaterar störningskänsliga naturmiljöer, 
vilka tidigare varit förhållandevis opåverkade. Detta genom att öppna upp dem för utveckling 
av en storskalig och mindre hänsynstagande turism (Fredman, Lundberg och Wall-Reinius 
2009). Buckley (2009) menar att ekoturismens huvudsakliga uppgift är att göra minsta 
möjliga negativa påverkan då den utövas, samtidigt som den i olika aspekter ska bidra 
positivt till lokalsamhället. Denna turismform resulterar i vissa fall ändå i en negativ 
påverkan på miljön. Detta kommer av exempelvis långdistansresande, direkt miljöpåverkan 
och felaktigt utfärdade miljöcertifieringar som bidrar till falsk marknadsföring (Buckley 
2009).  
 

3.2 Turismindustrins utveckling, bidrag till och påverkan på samhället 
Under år 2015 ökade turismens omfattning i världen med 4,4 %. I Europa var ökningen 
under samma tid 5 %, enligt FN:s världsturismorganisation (Tillväxtverket 2016 c). Enligt 
uppgifter från WTCC (2016) stod turismsektorn för 1/11 av det totala antalet arbetstillfällen i 
världen under samma år. Detta motsvarar 2,5 miljoner nya tjänster. WTCC (2016) menar att 
turismsektorn, sett till antalet ökande arbetstillfällen under år 2015, överträffade finansiella 
tjänster, utbildning- samt hälso- och sjukvårdssektorn. Ökningen av BNP översteg i 
turismsektorn flertalet av de stora ekonomiska sektorerna, bland dem såväl 
tillverkningsindustrin som detaljhandeln (WTCC 2016). Den totala turismkonsumtionen har 
i Sverige ökat stadigt mellan år 2000-2014 (Tillväxtverket 2016 b). Se figur 2. I Sverige 
uppgick antal övernattningar år 2015 till 60,4 miljoner. Detta är en ökning med drygt fyra 
miljoner eller 7,1 % i jämförelse med år 2014. De totala logiintäkterna steg därmed med 
knappt 1,8 miljarder kronor (Tillväxtverket 2016 c). Tillväxtverket (2016 c) uppger att antalet 
utländska övernattningar under år 2015 ökade med 10,5 % i landet. Vidare rapporteras att 
antalet långväga besökare från länder utanför Europa ökade med drygt 20 % från det 
föregående året. Totalt sett ökade antalet övernattningar i Sverige med 7,1 % under år 2015. 
Enligt statistiken reste flest besökare till Stockholm och Västra Götaland, men besöksantalet 
ökade i nästan samtliga regioner i landet. Bland de utländska besökarna var Norge och 
Tyskland de enskilt största marknaderna. Antalet övernattningar från asiatiska länder, såsom 
Kina och Indien, ökade med 28,5 % respektive 17,9 %. Besöksantalet från Japan visade på en 
minskning med 2 %. Allt fler besökare kom under 2015 från USA, från vilka antalet 
övernattningar ökade med 5,6 % i jämförelse med föregående år (Tillväxtverket 2016 c). 
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Figur 2. Den årliga turismkonsumtionen (angett i miljoner kr) i Sverige mellan år 2000-2014  (Tillväxtverket, 
2016 b) 
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Turismindustrin visar även en tillväxt på regional nivå (Mattson 2016). Mellan år 2010 och 
2014 ökade antalet kommersiella gästnätter i Kiruna kommun från cirka 519 000 till omkring 
600 000 (Svonni, muntl.). Se figur 3. År 2015 ökade antal gästnätter i Kiruna med 4 % i 
jämförelse med föregående år (Mattson 2016). Se tabell 1. Enligt statistik från UNWTO 
(2016) har turismen under de senaste decennierna kommit att bli en av de störst växande 
ekonomiska sektorerna världen över. I dagsläget kan turismsektorns omfattning jämföras 
med den globala oljeexporten. Destinationerna blir allt fler och bidrar därmed också till nya 
arbetstillfällen (UNWTO 2016).  
 

 

 
Sustainable Tourism Online (2016) menar 
att turismindustrin bidrar till samhället i 
flera aspekter. Dels ekonomiskt genom att 
generera i intäkter, men också socialt och 
kulturellt genom att utveckla samhället, 
bevara den lokala kulturen och resultera i 
fler arbetstillfällen. Miljömässigt bidrar 
turismindustrin till att skapa medvetenhet 
samt genom bevarande av natur- och 
kulturmiljöer (Sustainable Tourism Online 
2016). Enligt Ceron m.fl. (2004) påverkar 
den snabbt växande turismindustrin 
omvärlden i många aspekter. En studie har 
visat att turismen inte nödvändigtvis är mer 
miljömässigt fördelaktig än andra 
ekonomiska aktiviteter. Vidare har det 
framkommit att variationer har påvisats 
beroende på destination, turistkultur och 
den miljön som valts för ändamålet 
(exempelvis urban miljö, fjällmiljö etc.). 
Resandet med flyg har den högsta negativa 
inverkan på miljön. Denna variant av 
långdistansresande växer allt mer, samtidigt 
som reseformen är den minst fördelaktiga 
när det kommer till hållbarhet (Ceron m.fl. 
2004). Långdistansresande i kombination 
med en förlängd vistelse på destinationen 
anses i studien däremot kunna väga upp mot de  
negativa miljöeffekterna som uppkommer vid  
resandet (Ceron m.fl. 2004). 

Tabell 1. Förändringen i antal gästnätter år 2015 i 
jämförelse med föregående år. Angett i % (Mattson, 
2016). 

Haparanda  +19% 

Jokkmokk  +16% 

Gällivare  +16% 

Luleå  +15% 

Älvsbyn  +14% 

Sorsele  +11% 

Arjeplog  +7% 

Kiruna  +4% 

Skellefteå  +4% 

Överkalix  +1% 

Arvidsjaur  -1% 

Pajala  -1% 

Piteå  -2% 

Kalix  -11% 

Boden  -12% 

Övertorneå  -21% 

Totalt  +6% 
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Figur 3. Antal kommersiella gästnätter i Kiruna kommun under åren 2010-2014  (Svonni, muntl.). 



8 
 

3.2.1 Hållbar turism i norra Sverige 
Turismsektorn var en av de första sektorerna att etablera definitioner och principer inom 
hållbarhet (Budeanu m.fl. 2015). Mihalic framför i en artikel från 2014 att diskussionen kring 
hållbarhet har bidragit till den uppmärksamhet som dragits till behovet av balans mellan 
ekonomiska och miljömässiga intressen inom turismen. Vidare beskriver Mihalic att det i 
studier har visats vara enklare att som stort företag anta någon form av miljöpolicy inom 
verksamheten, i jämförelse med mindre, privata, företag. Små företag har visats vara 
långsammare i arbetet med miljömässiga och sociokulturella hållbarhetsaspekter. Mindre, 
privata, verksamheter uppger att låg efterfrågan från kunder samt att besökare är ovilliga att 
betala mer för miljövänliga alternativ är bidragande orsaker till att de inte satsar på hållbar 
turism i någon vidare utsträckning (Mihalic 2014). I en rapport av Brouder (2014) framkom 
att de flesta turismföretagen i norra Sverige är små och att regionen sedan länge varit 
beroende av exogen utveckling. Exempelvis inom gruvnäringen, där ett externt företag 
etablerat sig i lokalsamhället. Turismindustrin är i dagsläget mestadels endogen, vilket 
betyder att de lokala aktörerna har en större möjlighet till påverkan inom lokalsamhället. 
Detta kan i sin tur bidra till mer hållbara samhällen på regional nivå. Vidare redogör Brouder 
(2014) för att turism inom avlägsna områden, som exempelvis norra Sverige, har visats 
genomgå en långsam förändring i en positiv riktning. Dessa områden står inför unika 
utmaningar och möjligheter för utvecklingen av hållbar turism på regional nivå. Majoriteten 
av turismen är i detta område naturbaserad. En stor skala av de etablerade företagen inom 
industrin är inriktade på boende och/eller aktiviteter. De små företagen är de som inbringar 
majoriteten av den ekonomiska tillväxten inom regionen och dessa företag har en stor 
säsongsvariation när det kommer till arbetstillfällen (Brouder 2014). 
 
Brouder (2014) menar att klimatförändringarna är ett ständigt återkommande ämne inom 
turismen, såväl som inom andra sektorer. I nordliga områden är dessa betydande även för 
överlevnaden. Brouder förutser en fortsatt ökande efterfrågan inom turismen samt att det 
kan komma bli allt mer kostsamt att utöva turism inom nordliga områden. Det väntas även 
bli mindre socialt acceptabelt att färdas till avlägset belägna platser för att utöva turism. 
Klimatförändringarna bidrar på sikt till allt kortare och mindre pålitliga vintersäsonger och 
förväntas därmed att påverka turismindustrin i norra Sverige. Vidare menar Brouder att 
vinterturismen i norra Sverige genererar i arbetstillfällen samt en ökad turistström från den 
södra delen av landet, övriga Skandinavien och andra delar av världen. Regionen är därför 
beroende av en stabil vintersäsong och påverkas även av mindre klimatmässiga variationer. 
Turismföretagens klimatpåverkan generaliseras i många fall, enligt Brouder. Genom att 
identifiera specifika områden och verksamheter inom turismen samt fokusera på effekter 
som kan uppstå av att hjälpa sårbara verksamheter kan en mer verklighetstrogen 
kartläggning göras över turismföretagens klimatpåverkan (Brouder 2014). 
 

3.2.2 Hållbar destinationsutveckling 
År 2012-2015 genomförde Tillväxtverket ett projekt vid namn “Hållbar 
destinationsutveckling”, där fem destinationer med stor potential att på ett hållbart sätt 
utvecklas mot den internationella marknaden utsågs (Tillväxtverket 2014). Enligt 
Tillväxtverket (2014) var Kiruna en av de fem destinationerna som valdes ut för projektet. 
Respektive destination arbetade under projektets gång med att förlänga säsonger, förbättra 
det strukturella arbetet, utveckla värdskap samt med att engagera företag i kvalitets- och 
hållbarhetsutveckling. Syftet med projektet var att attrahera fler internationella besökare 
tillförlängda vistelser och ökad konsumtion samtidigt som detta genererade i ökad tillväxt på 
ett miljömässigt och socialt hållbart sätt (Tillväxtverket 2014) 
 
Kiruna Lappland Ekonomisk Förening (KLEF) är en samlad medlemsorganisation som 
representerar besöksnäringen i Kiruna kommun (KLEF 2015). KLEF har varit ansvariga för 
projektet “Hållbar destinationsutveckling” och har i samband med detta utvecklat en så 
kallad “Masterplan” som omfattar år 2015-2020. I Masterplanen påpekar KLEF vilka 
utvecklingsmöjligheter och brister som i dagsläget finns inom olika områden kopplade till 



9 
 

turismen i regionen och hur dessa kan genomföras respektive åtgärdas. Vidare tas även 
strategier för hur arbetet med fortsatt destinationsutveckling ska fortgå på ett hållbart sätt 
upp i denna plan. I Masterplanen nämns bland annat förbättringsmöjligheter inom 
infrastruktur, markplanering och kvalitetsstandarder (KLEF 2015). 
 
 
 
3.3 Enkätundersökningar 
 
3.3.1 Besökare  
Besöksenkäten besvarades av 
personer från 26 olika nationer 
världen över. Av dem uppgav 34 % 
Sverige som hemland, 10 % 
Storbritannien, följt av Australien, 
USA och Frankrike som alla 
representerade 6 % vardera av de 
deltagande i undersökningen. Utöver 
ovan nämnda nationer 
representerades ytterligare 21 länder i 
undersökningen. Se tabell 2.  
 
Av de 122 svarade uppgav 35 % att de 
tillhörde åldersgruppen 29-39 år. 
Åldersgruppen 40-50 år motsvarade 
24,5 % av de svarande, följt av 19 % 
som uppgav att de var 18-28 
respektive 51-61 år. Åldersgruppen 
62-72 år motsvarade 2,5 % av 
deltagarna. Ingen av de svarande 
uppgav att de tillhörde någon av de 
två äldre åldersgrupperna 73-83 år 
samt 84 år och uppåt. Se tabell 3. Av 
alla svarande uppgav 92,5 % att 
huvudsyftet med deras resa var nöje. 
Därefter reste 5,7 % till destinationen 
för arbete och resterande 1,8 % för att 
besöka släkt eller vänner. 
 
Beträffande besökares transportval 
till och från destinationen var det 
avsevärt fler som valde att resa med 
flyg i jämförelse med andra transportmedel. Se figur 5. Bidragande orsaker till  
besökarnas val var främst restiden och komforten. Priset och miljöpåverkan graderades lägre 
i deras val. Se tabell 4. Andra faktorer som spelade in i besökarnas val var 
ankomsttid/avgångstid för valt transportmedel, tillgången till biljetter samt utsikten över de 
skiftande landskapen under resan (vid val av tåg som transportmedel). 
 
I valet av boende på destinationen var komforten den faktor som spelade in i allra högsta 
grad. Därefter hade närhet till natur, priset och närhet till stadens centrum också en 
betydande faktor. Miljöpåverkan och eventuell miljömärkning av boendet visades vara av 
lägst betydelse. Se tabell 4. Tillgänglighet, utseende, aktivitetsutbud på boendeanläggningen 
och tidigare gästbetyg var andra faktorer som spelade in i valet av boende.  
 
 

Tabell 2. Översikt över de 122 besökarnas härkomst. Hemland 
är angett i vänsterspalten och antal besökare i högerspalten. 
Totalt deltog besökare från 26 olika nationer. 

Land Antal Land Antal  

Australien 7 Malaysia 1 

Belgien 1 Nederländerna 4 

Brasilien 1 Norge 5 

Canada 1 Saudiarabien 1 

Colombia 1 Singapore 5 

Danmark 3 Spanien 1 

Frankrike 7 Storbritannien 12 

Förenade Arabemiraten 2 Sverige 41 

Irland 1 Sydafrika 2 

Italien 1 Sydkorea 1 

Kina 5 Tyskland 3 

Japan 2 USA 7 

Jersey (Kanalöarna) 1 Qatar 1 

Totalt 122 

Tabell 3. Åldersfördelningen bland de 122 besökarna angett i 
antal. Åldersgruppen anges i vänsterspalten och antal 
besökare anges i högerspalten. 

18-28 år 23 

29-39 år 43 

40 - 50 år 30 

51-61 år 23 

62-72 år 3 

73-83 år 0 

84 år och uppåt 0 

Totalt 122 
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Av de 122 svarande deltog 73,7 % (90 
personer) i någon form av kommersiellt 
arrangerade aktiviteter, medan 26,3 % av 
besökarna inte gjorde detta. I valet av 
aktiviteter var det innehållet i  
aktiviteten samt koppling till lokal natur och 
kultur som hade störst inverkan på besökarnas 
val. Här spelade inte priset eller miljöpåverkan 
in desto mer. Se tabell 4. En faktor som 
spelade in, utöver de fasta svarsalternativen, 
var tillgängligheten bland de aktiviteter som 
erbjöds. Om exempelvis förstahandsvalet av 
aktivitet inte var tillgängligt under besökarens 
vistelse så valdes istället ett annat alternativ 
utan att hänsyn togs till tidigare nämnda 
faktorer.  
 
 
 
 
 

 
 
I en uppdelning av resultatet av enkätundersökningen framkom att besökare från olika delar 
av världen prioriterat olika i sina val. Detta framkom i samtliga tre kategorier vilka 
undersökningen omfattade (transport, boende och aktiviteter). Återkommande i resultatet 
var att svenska resenärer prioriterar miljön i lägre utsträckning än resande från Europa samt 
övriga delar av världen. Svenskar prioriterar också närheten till lokal natur och kultur i lägre 
grad än Europeiska resenärer samt resande från övriga delar av världen. Priset visade sig 
prioriteras högre av Europeiska och utomeuropeiska resenärer i samtliga kategorier i 
förhållande till de svenska resenärerna. Komforten prioriterades högst av de Europeiska 
resenärerna i valet av transport och boende. Närhet till natur och stadens centrum 
prioriterades av Europeiska resenärer och resenärer från övriga delar av världen i högre grad 
än av svenska resenärer. Se figur 6, 7 och 8. 

Tabell 4. Sammanställning av samtliga 122 besökares enkätsvar gällande inverkan på deras beslut i valet av 
transport, boende samt aktiviteter. Svarsalternativen angavs i en skala mellan 1 och 5, där 1 motsvarade låg 
inverkan och 5 hög inverkan på besökarens val. 

 Komfort Miljöpåverkan Pris Restid Annat  

Transport 3,8 2,2 3,3 4 

Ankomsttid, 
utsikt, 
begränsat 
utbud 
 

 

 
Komfort 
och 
faciliteter 

Miljöpåverkan/ 
Miljömärkning 

Pris 
Närhet till 
natur 

Närhet till 
stadens 
centrum 

Annat 

Boende 4 2,7 3,4 3,8 3,1 

Betyg, 
aktivitetsutbud, 
utseende, 
tillgänglighet 
 

 Innehåll 
Miljöpåverkan/ 
Miljömärkning 

Pris 
Koppling 
till lokal 
natur 

Koppling 
till lokal 
kultur 

Annat 
 

Aktiviteter 4,4 2,5 2,9 4,2 4,1 Tillgänglighet 

Figur 5. Procentuell fördelning av de 122 

besökarnas transportval till/från Kiruna.  

Bil
12%

Flyg
68%

Buss
2%

Tåg
18%
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Av besökarna uppgav 77 % att de vid något tillfälle under vistelsen åt lokalt producerad mat. 
Majoriteten gjorde detta för att uppleva den lokala kulturen. Ett fåtal besökare uppgav att det 
ingick i deras paketresa och en besökare valde lokal mat av rent miljömässiga skäl. 
Anledningar till att ett fåtal av besökarna valde att inte prova på lokalt producerad mat under 
vistelsen i Kiruna var att de ansåg priset vara dyrt eller för att de upplevde utbudet som litet 
då de föredrog specialkost (exempelvis vegetariskt). Minnen från den lokala kulturen, 
naturen, miljön, lugnet och tystnaden uppgav besökarna att de bar med sig efter sin vistelse i 
Kiruna. Majoriteten av besökarna var av åsikten att Kiruna som destination på det stora hela 
hade mycket att erbjuda. 
 

3,8 3,9
3,6

2 2

2,7

3,1 3,2
3,5

3,8
4 4

Sverige: 41 Europa: 43 Övriga: 38

Komfort Miljöpåverkan Pris Restid

4
4,2

3,9

2,3
2,7

3
3,3

3,5 3,6
3,3

4,2
4

2,8

3,3 3,4

Sverige: 41 Europa: 43 Övriga: 38

Komfort och faciliteter Miljöpåverkan/Miljömärkning Pris

Närhet till natur Närhet till stadens centrum

Figur 6. De 122 besökarnas gradering efter vad de tagit hänsyn till i valet av transport. Besökarna är uppdelade 

utifrån deras hemland och har graderat sina svar på en skala mellan 1 och 5 där 1 motsvarar låg inverkan och 5 

hög inverkan i deras val. Antalet deltagare från Sverige var 41, Europa 43 och Övriga delar av världen 38. 

Figur 7. De 122 besökarnas gradering efter vad de tagit hänsyn till i valet av boende. Besökarna är uppdelade 

utifrån deras hemland och har graderat sina svar på en skala mellan 1 och 5 där 1 motsvarar låg inverkan och 5 

hög inverkan i deras val. Antalet deltagare från Sverige var 41, Europa 43 och Övriga delar av världen 38 
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3.3.2 Ekoturismföretag 
Samtliga av de tre svarande företagen bedriver aktivitetsbaserad turism och innehar 
miljömärkningen “Naturens Bästa” på hela eller delar av verksamheten. I undersökningen, 
som besvarades med deltagarnas egenvalda ord, framkom att bakomliggande orsaker till att 
företagen valt att engagera sig inom ekoturismen är för att visa hänsynstagande för naturen 
på ett hållbart sätt samt för att det underlättar vid kommunikation med exempelvis 
myndigheter och arrangörer inom turismbranschen.  
 
Efterfrågan bland två av företagens aktiviteter upplevs som oförändrad i jämförelse med före 
och efter certifieringen. Ett av företagen beskriver en större efterfrågan från mer 
miljömedvetna kunder, vilka ställer krav på hur aktiviteterna genomförs. En fördel med att 
bedriva en miljöcertifierad verksamhet uppgavs vara att företaget till följd av certifieringen i 
vissa fall blir förstahandsvalet i valet av arrangör. Ekoturismen uppgavs i undersökningen i 
dagsläget inte vara tillräckligt synliggjord och för att detta ska uppnås krävs mer och bättre 
marknadsföring. Turismformen anses behöva värdesättas högre så att fler vill engagera sig 
och ta ett större ansvar. 
 
Två av de svarande företagen rekommenderar andra företag att bedriva ekoturism. Det 
uppgavs i undersökningen finnas en stor potential för denna turismform inom kommunen då 
besökare, enligt två av de svarande företagen, tenderar att bli allt mer miljömedvetna. En 
certifiering av guider är någonting som idag saknas och det uppgavs vara en anledning till 
varför ett av företagen inte vill rekommendera andra företag inom Kiruna kommun att 
engagera sin verksamhet i ekoturism. Ekoturism är en kundfråga, vilket betyder att om 
besökaren själv aktivt söker efter företag som bedriver ekoturism så kan kvaliteten på 
verksamheten samt prisnivån höjas, menar ett av de svarande företagen. De lokala aktörerna 
inom branschen måste tänka mer på naturen, vilken är den största resursen som används, 
och sedan arbeta därefter. För att ekoturism ska vara lönsamt att bedriva på lokal nivå krävs 
att researrangörer runtom i världen också arbetar för detta, anser ett av företagen. 
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Innehåll Miljöpåverkan/Miljömärkning Pris Koppling till lokal natur Koppling till lokal kultur

Figur 8. Av de 122 deltagande uppgav 90 av dem att de hade deltagit i kommersiellt arrangerade aktiviteter under 

sin vistelse. Ovan finns en sammanställning över hur besökarna graderade vad de tagit hänsyn till i valet av 

aktiviteter. Besökarna är uppdelade utifrån deras hemland och har graderat sina svar på en skala mellan 1 och 5 

där 1 motsvarar låg inverkan och 5 hög inverkan i deras val. Antalet deltagare från Sverige var 25, Europa 34 och 

Övriga delar av världen 31. 
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3.3.3 Turismföretag 
Resultatet av enkätundersökningen bland turismföretag i kommunen visar att samtliga av de 
13 informanterna har någon form av ledande ställning inom företaget, vilket innebär att de 
också har god insyn i verksamhetens eventuella hållbarhetsarbete. I undersökningen uppgav 
deltagarna vilken typ av turistisk verksamhet de bedriver. De möjliga svarsalternativen var: 
boende, aktiviteter, konferens, restaurang, detaljhandel och övrigt. Möjligheten fanns för de 
deltagande att ange flera svarsalternativ. Av deltagarna uppgav 54 % att de bedriver boende 
och/eller aktiviteter. Konferens- och/eller restaurangverksamhet bedriver 31 % av de 
svarande. Detaljhandel bedrivs av 15 % av de svarande och 23 % av de svarande uppgav att de 
bedriver andra verksamheter utanför de möjliga svarsalternativen. Se figur 9.  
 

 
 

 
 
Av de 13 svarande företagen uppgav 
åtta av dem att de i dagsläget inte 
arbetar med någon form av 
hållbarhetsarbete. Se figur 10. Av 
dessa åtta företag uppgav hälften att 
de är intresserade av att arbeta 
hållbart. Bidragande orsaker till att 
verksamheterna inte bedriver någon 
form av hållbarhetsarbete angavs 
vara tidsbrist, att verksamheten ska 
avvecklas samt att kunderna inte har 
detta krav. Av de fem företag som 
har hållbarhetsarbete som en del av 
verksamheten uppgavs att arbete 
pågår med bland annat miljömärkta 
varor och att man inom företaget ser 
på möjligheter för eventuella 
miljöcertifieringar. I enkäten 
framkom också att man arbetar 
hållbart genom att ingen 
motoriserad turism bedrivs inom 
verksamheten, att energisparande  
åtgärder vidtas samt att verksamheten bedrivs på ett respektfullt sätt där inga spår lämnas i 
naturen efter exempelvis utövande av aktiviteter. 
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Övrigt

Detaljhandel

Restaurang

Konferens

Aktiviteter
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Figur 10. Procentuell fördelning över de 13 turismföretagens 

etablering av hållbarhetsarbete inom verksamheten. 

Figur 9. Fördelningen av antalet verksamhetstyper vilka de 13 svarande turismföretagen bedriver. Flera 

verksamheter kan bedrivas inom samma företag. 

38%

62%

Bedriver hållbarhetsarbete inom verksamheten

Bedriver inte hållbarhetarbete inom verksamheten



14 
 

I enkäten besvarade företagen i vilken utsträckning de höll med i olika påståenden. 
Svarsskalan var 1 till 5, där 1 motsvarade ”Tar helt avstånd ifrån” och 5 ”Instämmer helt”. 
Samtliga 13 deltagare höll i stor utsträckning med om att miljöcertifiering är ett bra verktyg 
för att motivera arbete med hållbar turism. Större delen av de svarande ansåg att mer 
information och marknadsföring behövs inom området. Hållbar turism anses bland 
deltagarna bidra positivt till den lokala ekonomin och flera av dem anser att det bör införas 
krav på att bedriva en hållbar turismverksamhet. Merparten av företagen höll med om att de 
har ansvar för verksamhetens påverkan på den lokala miljön samt att hållbar turism kan 
påverka den lokala ekonomin i positiv bemärkelse. Se tabell 5.  
 

 
Begreppet “Hållbar turism” anses bland de svarande vara svårdefinierat samt att tydligare 
riktlinjer och hjälp från exempelvis kommunen kan tydliggöra hur ett företag bör arbeta för 
att bedriva denna form av turism. Majoriteten av de svarande tycker att de viktigaste 
faktorerna för att bedriva hållbar turism är att värna om naturen och miljön samt att man 
som företag har ett stort engagemang och tar eget ansvar. Av de svarande uppgav 70 % att 
hållbar turism har en god framtidsutsikt i Kiruna kommun. En av deltagarna beskrev hållbar 
turism som: “Att lämna minsta möjliga avtryck i omgivningen/miljön men lämna största 
möjliga positiva intryck till gästen, de avtryck man ger skall ge förutsättningar för att 
långsiktigt kunna bedriva verksamheten”. 
 
 

4. Diskussion 
 
4.1 Enkätundersökningar 
Inledningsvis vill jag här påpeka att utfallet av enkätundersökningen som besvarats av 
besökare inte bör ses som ett definitivt resultat. Dels för att undersökningen endast omfattar 
ett visst segment av besökare, vilka har vistats i Kiruna under en begränsad period under 
året, men också för att det (enligt SCB 2016 a) i enkätundersökningar finns risk för bortfall, 
vilka kan uppstå av olika anledningar. Exempelvis genom att en eller flera individer av någon 
anledning avstår från att svara, vilket i slutändan kan ge ett felaktigt resultat (SCB 2016 a). 
Med detta sagt menas inte att så är fallet, men det är en aspekt som är värd att ha i åtanke vid 
utläsandet av resultatet. I de två undersökningar som besvarats av turismföretag deltog 
personer med erfarenhet inom branschen och en ledande befattning inom verksamheten. 
Dessa resultat bör därför kunna anses som tillförlitliga. 
 

Tabell 5. Påståenden gällande hållbarhetsarbete, där de 13 deltagande företagen uppgav i vilken utsträckning de 
höll med dessa. Svarsskalan angavs i 1-5, där 1 motsvarade ”Tar helt avstånd ifrån” och 5 ”Instämmer helt”. 
Medeltalet av dessa svarsresultat redovisas i högerspalten. 

I Sverige finns flertalet miljöcertifieringar, (t ex. Svanen, Naturens Bästa, Gröna nyckeln), för 
företag som är verksamma inom turismbranschen. Miljöcertifieringar är ett bra verktyg för att 
motivera arbete med hållbar turism. 

3,8 

Inom vår verksamhet är hållbarhetsarbete en viktig del. 4,3 

Det bör införas krav på att bedriva en hållbar verksamhet inom turismbranschen. 3,7 

Det är ingen mening med att vår verksamhet bedriver hållbar turism om inte andra företag också 
gör det. 

1,9 

Att bedriva turismverksamhet har ingen negativ inverkan på den lokala naturen och miljön. 2,3 

Att bedriva hållbar turism har en positiv inverkan på den lokala ekonomin. 4,4 

Som verksamt företag inom turismbranschen har vi inget ansvar för hur vår verksamhet påverkar 
den lokala naturen och miljön. 

1,6 

Det behövs mer information och bättre marknadsföring till verksamma företag inom 
turismbranschen om hur man bör arbeta för att bedriva hållbar turism. 

4,2 
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4.1.1 I vilken utsträckning utgår besökare i Kiruna från sin miljöpåverkan i sitt 
resande? 
I undersökningen framkom att besökarna inte utgått från sin miljöpåverkan i någon vidare 
utsträckning under deras vistelse i Kiruna. I valet av transport och boende var det snarare 
komforten som prioriterades högst. Vid besökarnas val av aktiviteter prioriterades dess 
innehåll samt kopplingen till lokal natur och kultur högst. I figur 6, 7 och 8, där besökarna 
delades in i olika kategorier utifrån deras hemland, framkom att svenskar i samtliga tre 
kategorier, tenderar att utgå från sin miljöpåverkan i lägre grad än resenärer från Europa och 
övriga delar av världen. Där framkom också att svenskar inte i lika stor utsträckning 
prioriterar närheten till naturen. Vid aktivitetsval prioriterades även koppling till lokal natur 
och kultur lägre än det gjordes av utländska gäster. Priset prioriterades högst av resenärer 
från övriga delar av världen i samtliga kategorier. 
 
Att svenskar prioriterar närheten till natur och koppling till lokal kultur i lägre utsträckning 
än utländska gäster kan anses förståeligt. Naturen i norra Sverige kan tänkas upplevas mer 
exotiskt för besökare från andra delar av världen än för besökare från Sverige, vilka 
förmodligen redan är bekanta med både den lokala naturen och kulturen. Det geografiska 
hindret för att utöva denna nordliga typ av turism är för svenskar inte lika stort som för 
resenärer från Europa och övriga delar av världen, vilka måste transportera sig en avsevärt 
längre sträcka för att nå destinationen. Att exempelvis komforten på destinationen 
prioriteras högt av Europeiska och utomeuropeiska besökare blir därmed förståeligt då de 
har rest en längre sträcka än de svenska resenärerna. Att priset prioriterades högst av de 
utomeuropeiska besökarna kan rimligtvis bero på att det är mer kostsamt att resa till en 
avlägsen destination och den totala kostnaden för resan blir i och med den långa distansen 
högre än för en besökare som bor närmare destinationen.  
 
Resultatet av undersökningen tyder på att man vill ”äta kakan och samtidigt ha den kvar”. I 
det här fallet vill man uppleva den norrländska naturen och kulturen, utan att egentligen 
tänka på de miljömässiga konsekvenserna som uppstår i och med resan. Enligt Brouder 
(2014) är naturen den största resursen inom turismen i norra Sverige, men ändå 
bortprioriteras miljöaspekten i besökarnas resande. Anmärkningsvärt och värt att poängtera 
är att besökare från övriga delar av världen, enligt resultatet av undersökningen, anser sig 
prioritera miljöaspekten i sina val högre än både svenska och Europeiska besökare. 
Majoriteten (68 %) av besökarna uppgav sig i undersökningen ha rest till Kiruna med flyg. 
Med tanke på det geografiska avståndet, är sannolikt merparten av dessa besökare från 
Europa och övriga delar av världen. Hur kan man anse sig prioritera miljön i sitt val av 
transport när man reser med långdistansflyg till en avlägsen destination som är belägen på 
andra sidan jorden? Varför prioriteras inte miljöpåverkan i någon vidare utsträckning? Är det 
på grund av ignorans och att det personliga behovet sätts i första hand, eller kan det helt 
enkelt bero på okunskap inom området? Kanske är det marknadsföringen för mer 
miljömässigt fördelaktiga val som måste förbättras för att inställningen hos besökare ska 
förändras. 
 
4.1.2 På vilket sätt påverkar ekoturism de lokala ekosystemen? 
En form av hållbarhetsarbete som tillämpas inom turismen är begreppet ”Ekoturism”, en 
turismform som ska vara naturbaserad, hållbar, lärande och tillfredsställande för 
besökaren (Emmelin m.fl. 2010). Ekoturismens huvudsakliga uppgift är att göra minsta 
möjliga negativa påverkan då den utövas, samtidigt som den i olika aspekter ska bidra 
positivt till lokalsamhället (Buckley 2009). En del kritik har riktats mot ekoturismen, både 
som begrepp och företeelse. Kritiker menar att begreppet i vissa fall saknar en meningsfull 
innebörd och kan missbrukas inom turismnäringen för att skapa ett kortsiktigt vinstsyfte 
(Fredman, Lundberg och Wall-Reinius 2009). Ekoturism är ett begrepp som etablerats för 
att bevara och värna om lokal natur och kultur (Lisberg Jensen 2016). Denna turismform 
påverkar trots detta de lokala ekosystemen även negativt. Att bedriva och/eller utöva 
ekoturism i ett känsligt naturområde, som inte tidigare varit exponerat för mänsklig 
påverkan i någon vidare utsträckning, kan ge stora konsekvenser för de lokala ekosystemen 
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(Fredman, Lundberg och Wall-Reinius 2009). En ökad turistström utsätter exempelvis 
markytan för slitage, vilket kan leda till att vissa växt- och djurarter far illa samt att 
populationsståndet minskar. Om området för utövandet är beläget avlägset från startpunkten 
och kräver transport med motorfordon genererar detta i utsläpp, som sedan bidrar till en 
ökad klimatpåverkan (Buckley 2009). Detta påverkar inte bara lokalklimatet då det även har 
en inverkan globalt sett. På sikt påverkas också de lokala ekosystemen i och med de 
förändrade väderförhållandena. Detta resulterar exempelvis i högre temperatur. Den högre 
temperaturen bidrar i sin tur till förändrad nederbördsmängd samt förändringar av 
årstidernas längd och karaktär.  
 
Givetvis påverkar också ekoturismen de lokala ekosystemen i positiv bemärkelse. Enligt 
Ardoin m.fl. (2009) kan naturbaserad turism skapa kunskap och uppmuntra till att värna om 
den lokala naturen och miljön. Detta kan i vissa fall resultera i en beteendeförändring och ett 
fördelaktigt ”miljötänk” hos besökaren. De nya kunskaperna bär besökaren med sig hem och 
kan komma att tillämpa även där (Ardoin m.fl. 2015). Därmed kan ekoturism i många fall 
vara ett användbart verktyg för att öka miljömedvetenheten bland besökare världen över. 
Begreppet ”Ekoturism” kan också vara problematiskt. En verksamhet kan mycket väl bedriva 
turism i enlighet med ekoturismens grundprinciper utan att göra anspråk på begreppet 
(Fredman, Lundberg och Wall-Renius 2009). Detta är någonting som också bör komma till 
besökarens kännedom inför dennes val under och innan resandet. Det kan visserligen tyckas 
ligga under den enskilda verksamhetens ansvar att kommunicera till omvärlden, men med 
hjälp från exempelvis kommun och organisationer på lokal nivå kan även dessa företag lyftas 
fram i en positiv bemärkelse. 
 
4.1.3 Vad innebär begreppet ”hållbar turism” och hur ser framtiden ut för 
denna turismform i Kiruna kommun? 
Efter en genomgående litteraturunderstudie samt enkätundersökningar har det visats vara 
problematiskt att reda ut och definiera de många begreppen inom hållbarhet. Den vanligast 
förekommande definitionen för uppfyllandet av hållbarhet tycks vara den som publicerades i 
”Vår gemensamma framtid” år 1987. Det vill säga att hållbarhet: “… tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” (World 
Commission on Environment and Development 1987). De gemensamma nämnarna för 
hållbarhet, oavsett bransch, har visats vara de tre aspekterna: ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt, som alla måste uppfyllas för att hållbarhet ska kunna uppnås (KTH 2015 a). Denna 
definition och dess hållpunkter är relevanta oavsett i vilket eller vilka sammanhang och 
branscher de tillämpas. Flera av de verksamma turismföretagen inom Kiruna kommun anser 
det vara problematiskt att särskilja de olika begreppen inom ”Hållbar turism” åt. Det har 
framkommit att det i dagsläget inte bedrivs tillräcklig marknadsföring inom området för att 
engagera aktörer och besökare i någon vidare utsträckning. 
 
Enligt Brouder (2014) är de flesta turismföretagen i norra Sverige småskaliga och det har i 
studier visats vara enklare att som stort företag anta någon form av miljöpolicy inom 
verksamheten. De mindre företagen tenderar att vara långsammare i utvecklingen. De 
bidragande orsakerna uppges vara låg efterfrågan av denna typ av verksamhet bland kunder 
och researrangörer samt en ovilja att betala mer för ett mer miljövänligt alternativ (Mihalic 
2014). Detta är i viss mån förståeligt. Som verksam företagare vill man gå med vinst i sin 
verksamhet oavsett inom vilken bransch företaget är verksamt. Samtidigt borde detta inte få 
ske på naturens bekostnad. Naturen som resurs är i många fall den grundläggande 
förutsättningen för att verksamheten ska kunna bedrivas. Om det inte vore för de 
naturresurser som finns inom regionen idag, skulle inte naturturism vara möjlig att bedriva. 
Enligt Brouder (2014) är de ständigt pågående klimatförändringarna särskilt betydande i 
nordliga områden, då även små temperaturförändringar kan generera i stora konsekvenser. I 
takt med den ökade efterfrågan inom turismen i norra Sverige blir vintersäsongen allt mer 
instabil och mindre förutsägbar. Denna är beroende av en säker vintersäsong för att kunna 
fortskrida (Brouder 2014). Då turismindustrin visar på en utveckling inte bara regionalt utan 
också lokalt (Mattson 2016, Svonni, muntl.), kan rimligtvis antas att detta resulterar i ökade 
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klimatförändringar. Detta om inte mer miljövänliga transportsätt förbättras till, från och i 
Kiruna. I kommunen bedrivs just nu projektet ”Hållbar destinationsutveckling” som delvis 
har som mål att öka miljömedvetenheten hos verksamma aktörer i kommunen (KLEF 2015). 
I och med projektets genomförande kan kunskapsnivån inom hållbar turism antas höjas 
bland kommunens aktörer och därefter resultera i en hårdare konkurrens aktörerna emellan 
allt eftersom verksamheterna utvecklas.  
 
I enkäten som skickades ut till turismföretagen framkom att hållbarhetsarbete är en viktig 
del i företagens verksamheter. Detta tyder på att det finns en vilja att bland kommunens 
företagare arbeta med och utveckla ett hållbarhetsarbete inom verksamheten. Om ett företag 
inom turismbranschen inte följer hållbarhetsutvecklingen kommer det troligtvis att 
bortprioriteras när framtida besökare eller researrangörer ska välja aktör. I och med 
utvecklingen kan antas att en bättre marknadsföring kommer att krävas av turismföretagen, 
för att de ska kunna nå ut till potentiella kunder och samarbetspartners.  

 
4.2 Slutsats 
Är det verkligen ”hållbar turism” när besökare färdas med långdistansflyg för att uppleva 
lokal natur och kultur? Är det möjligt för långväga turism att vara hållbar ur ett ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt perspektiv samtidigt? För att turismen ska anses som hållbar krävs 
att den är det såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt som kulturellt (Mowforth och Munt 
2008). Med dessa hållpunkter kan långväga turism inte vara hållbar på alla plan, oavsett 
vilka kompensationer man som besökare än gör för sin resa. En långdistansresa kan gynna 
den lokala ekonomin och bidra till fler arbetstillfällen (Brouder 2014), men den har ändå en 
negativ inverkan på miljön (Ceron m.fl. 2004). Hållbar turism antas därmed kunna bedrivas i 
större utsträckning på nationell, regional och lokal nivå, där även den ekologiska faktorn kan 
uppfyllas i högre grad. Distanserna är där betydligt kortare och transportalternativen är fler i 
jämförelse med hur det ser ut för internationell turism. Detta antas därmed resultera i en 
lägre miljöpåverkan.  
 
En lösning för att bedriva en mer hållbar form av turism i Kiruna kommun skulle kunna vara 
att i större utsträckning, via marknadsföring, styra turismen till den nationella marknaden 
snarare än den internationella. Detta alternativ är å andra sidan inte ekonomiskt hållbart i 
längden, då den nationella marknaden är avsevärt mindre än den internationella 
(Tillväxtverket 2016 c). Undersökningar visar på att paketresor blir mer populära (Flygt, Fors 
och Wall-Renius 2010) och därför är en annan möjlighet att erbjuda denna typ av resa, med 
syfte att förlänga vistelsen på destinationen. Resenären kan samtidigt ges möjlighet att göra 
en klimatkompensation för de utsläpp som denne medverkar till under sin resa. Vid en 
klimatkompensation räknas ut hur mycket koldioxid resenären beräknas förbruka under 
resan och denne gör därefter en ekonomisk kompensation för detta (Transportstyrelsen 
2016). En ekonomisk kompensation kan göras till olika organisationer eller direkt till 
resebolaget med vilket man bokat resan (Transportstyrelsen 2016).  
 
Hållbar turism kan för mig, oavsett vilka kompensationer man som resenär gör, inte bedrivas 
i stor skala. Det vill säga; som massturism, där stora mängder besökare reser till och vistas på 
samma plats, då detta skulle rasera den ekologiska faktorn inom hållbarhetsbegreppet (KTH 
2015 b). Vegetationen slits ned, utsläppen ökar i och med en ökad konsumtion på platsen, 
ekosystem störs och kan i värsta fall slås ut helt (KTH 2015 b). Det som tycks krävas för att 
kunna nyttja naturområden på ett långsiktigt och hållbart sätt är turism i mindre skala.  
Detta då den ekologiska faktorn inte tar skada i lika stor utsträckning. Å andra sidan 
resulterar småskalig turism i en mindre ekonomisk vinning och i färre arbetstillfällen för 
lokalbefolkningen (Brouder 2014). Den ”perfekta” balansen mellan hållpunkterna för 
hållbarhet är hårfin. Kanske är den till och med omöjlig att uppnå? Om man exempelvis 
deltagit i en flygresa som sträcker sig över halva jorden, så har man också bidragit till de 
koldioxidutsläpp som denna resa medför. Dessa utsläpp går inte att ”ta tillbaka” i efterhand. 
Det kan därför tyckas underligt att göra en så kallad ”klimatkompensation”, som ju faktiskt 
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inte tar bort de utsläpp som redan gjorts. Är det så att besökare slutändan måste 
bortprioritera långväga turism och turism i stor skala till förmån för den ekologiska 
hållbarheten? Även om turismen kommer med positiva bidrag såväl ekonomiskt som socialt, 
kan den ändå aldrig vara enbart till godo med utgångspunkt från den ekologiska aspekten, 
som ju trots allt är den grundläggande förutsättningen i sammanhanget (KTH 2015 b). Utan 
en stabil och väl fungerande grund raserar i slutändan hela konstruktionen. 
 
Bortsett från mina egna åsikter kring huruvida långväga turism kan anses vara hållbar genom 
klimatkompensation, tycks det ändå finnas potential för att bedriva en hållbar form av turism 
inom kommunen. Det har i denna rapport visats ett vagt intresse att från besökares sida vara 
en del av hållbar turism. Trots detta kan framtidsutsikten för att i större utsträckning bedriva 
hållbar turism i Kiruna ändå anses vara god. Detta då intresset i dagsläget upplevs vara 
växande bland verksamma aktörer inom branschen. Då kunskapen antas öka hos aktörerna, 
samtidigt som en större konkurrens därmed kan komma att uppstå, kan också 
marknadsföringen för mer hållbara alternativ inom turismen komma att förbättras inom 
kommunen. Om också KLEF:s pågående förbättringar inom kommunen inräknas, kan 
slutsatsen dras att hållbar turism i slutändan ändå har god potential för att vidareutvecklas 
inom Kiruna kommun. 
 
4.3 Förslag till vidare studier 
Som en fortsättning till denna studie skulle en årsomfattande variant kunna genomföras för 
att se om resebeteendet skiftar under de olika delarna av året. För att få en helhetsbild över 
huruvida framtiden för hållbar turism kan utvecklas positivt kan en mer ingående 
undersökning göras där besökare i större utsträckning får besvara frågor om varför de inte 
prioriterar miljön högre i sina val. Vidare kan också undersökas vilka åtgärder som behöver 
vidtas av verksamma aktörer inom turismbranschen, kommun och organisationer för att 
intresset för ett mer miljövänligt resebeteende ska kunna uppnås hos besökare i Kiruna.  
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Bilaga 1 
Planerad ny sträckning av Europaväg 10 
 
 

 
 
Ny dragning av väg E10 genom Kiruna centralort. Befintlig väg är markerat i rött och ny väg är markerat i gult 
(Trafikverket 2015 a). 
 

 
 
 

  



2 
 

Bilaga 2 
Enkätfrågor till besökare 
 
Din vistelse i Kiruna under vintern 2015/2016 
Denna undersökning är anonym och tar cirka 5 minuter att genomföra. Syftet med undersökningen är att ta 
reda på hur du som besökare använde dig av transport, boende och aktiviteter när du vistades i Kiruna. Genom 
ditt deltagande kan vi bättre förstå vad besökare är ute efter när de uppehåller sig i Kiruna.  Det är därför 
viktigt att du är ärlig i dina svar. 
 

Avsnitt 1 

1. Ange ditt hemland 
(Möjlighet till eget formulerat svar) 
 
2. Ange din ålder 
□ 17 år eller yngre 
□ 18-28 år 
□ 29-39 år 
□ 40-50 år 
□ 51-61 år 
□ 62-72 år 
□ 73-83 år 
□ 84 år eller äldre 
 
3. Av vilken anledning besökte du Kiruna? 
□ För nöje 
□ För arbete 
□ För att besöka släkt/vänner 
□ Övrigt (Möjlighet till eget formulerat svar) 
 
4. Hur reste du till/från Kiruna? (Flerval möjligt) 
□ Flyg 
□ Buss 
□ Tåg 
□ Bil 
□ Övrigt (Möjlighet till eget formulerat svar) 
 
5. Var bodde du under din vistelse i Kiruna? (Flerval möjligt) 
□ Hotell 
□ Vandrarhem 
□ Bed & Breakfast 
□ Stuga 
□ Privat 
□ Övrigt (Möjlighet till eget formulerat svar) 
 

Avsnitt 2 – Transportmedel 
I följande del kommer påståenden där du anger i vilken grad dessa faktorer spelade in i ditt val av 
transportmedel. 
 
6. När jag reste till Kiruna valde jag transportmedel utifrån dess: 
 
Komfort (ex. smidigt sätt att resa, nära till hemmet) 
Inte alls  1                        2                        3                        4                        5      Helt avgörande 
 
Miljöpåverkan (ex. utsläpp) 
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Inte alls   1                        2                        3                        4                        5       Helt avgörande 
 
Pris (det verkade prisvärt) 
Inte alls    1                        2                        3                        4                        5       Helt avgörande 
 
Restid 
Inte alls    1                        2                        3                        4                        5       Helt avgörande 
 
Annat (ange nedan) 
(Möjlighet till eget formulerat svar) 
 

Avsnitt 3 – Boende 

I följande del kommer påståenden där du anger i vilken grad dessa faktorer spelade in i ditt val av boende. 
 
7. När jag bokade boende i Kiruna valde jag utifrån dess: 
 
Komfort och faciliteter (ex. WIFI på rummet, restaurang, gym) 
Inte alls    1                        2                        3                        4                        5       Helt avgörande 
 
Miljöpåverkan/Miljömärkning 
Inte alls    1                        2                        3                        4                        5       Helt avgörande 
 
Pris (det verkade prisvärt) 
Inte alls    1                        2                        3                        4                        5       Helt avgörande 
 
Närhet till natur 
Inte alls    1                        2                        3                        4                        5       Helt avgörande 
 

Närhet till stadens centrum 
Inte alls    1                        2                        3                        4                        5       Helt avgörande 
 
Annat (ange nedan) (Möjlighet till eget formulerat svar) 
 
 

Avsnitt 4 – Aktiviteter 

I följande del kommer påståenden där du anger i vilken grad dessa faktorer spelade in i ditt val av aktiviteter. 
 
8. Deltog du i någon form av kommersiellt arrangerad aktivitet under din vistelse i Kiruna? (Om inte: Välj 
"Nej" och hoppa över detta avsnitt) 
□ Ja 
□ Nej 
 
9. När jag bokade aktiviteter för min vistelse i Kiruna, valde jag utifrån dess: 
 
Miljöpåverkan/miljömärkning (ex. utsläpp, miljöcertifiering) 
Inte alls    1                        2                        3                        4                        5       Helt avgörande 
 
Pris (det verkade prisvärt) 
Inte alls    1                        2                        3                        4                        5       Helt avgörande 
 
Innehåll (ex. det verkade intressant, lärorikt, roligt) 
Inte alls    1                        2                        3                        4                        5       Helt avgörande 
 
Koppling till lokal natur 
Inte alls    1                        2                        3                        4                        5       Helt avgörande 
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Koppling till lokal kultur 
Inte alls    1                        2                        3                        4                        5       Helt avgörande 
 
Annat (ange nedan) 
(Möjlighet till eget formulerat svar) 
 

Avsnitt 5 – Övriga frågor 

I denna del kommer några avslutande frågor gällande din vistelse i Kiruna. 
 
10. Hur förflyttade du dig under din vistelse i Kiruna? (Flerval möjligt) 
□ Bil 
□ Buss 
□ Tåg 
□ Taxi 
□ Till fots 
□ Övrigt (Möjlighet till eget formulerat svar) 
 
11. Varför valde du detta/dessa transportsätt? 
(Möjlighet till eget formulerat svar) 
 
12. Om du åt på restaurang under din vistelse, valde du då lokalproducerad mat i första hand? 
□ Ja 
□ Ibland 
□ Nej 
□ Vet ej 
□ Jag åt inte på restaurang under mitt besök 
 
13. Varför gjorde du/gjorde du inte detta? 
(Möjlighet till eget formulerat svar) 
 
14. Vad kommer du att minnas från din vistelse i Kiruna? 
(Möjlighet till eget formulerat svar) 
 
15. Har du några övriga synpunkter eller någonting att tillägga till denna undersökning? 
(Möjlighet till eget formulerat svar) 
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Bilaga 3 
Enkätfrågor till ekoturismföretag 
 

Ekoturism i Kiruna kommun 
Begreppet "Ekoturism" har en mängd olika tolkningar. En av de mest välkända lyder: ”Ekoturism är ansvarsfullt 
resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande”. I mitt examensarbete 
arbetar jag med hållbar turism och undersöker från olika perspektiv om det finns en framtid för detta i Kiruna 
kommun. 
 

Avsnitt 1 

1. Vad heter ert företag och vilken typ av verksamhet bedriver ni? 
Svar: 
 
2. Vad heter du och vilken position har du vid företaget? 
Svar: 
 
3. Vill ni vara anonyma i denna intervju? 
□ Ja  □ Nej 
 
4. Varför är er verksamhet medlem i Ekoturismföreningen? 
Svar: 
 
5. Har er verksamhet någon form av ekoturismcertifiering (ex. Naturens Bästa)?I så fall vilken typ av 
certifiering och vilken /vilka del/delar av er verksamhet? (Om nej, fortsätt med nästa avsnitt) 
Svar: 
 
6. Är det någon skillnad på efterfrågan av era produkter/tjänster sedan ni blev certifierade? I så fall, på vilket 
sätt? 
Svar: 
 
7. Vilka fördelar anser ni er ha i jämförelse med företag som inte är ekoturismcertifierade? 
Svar: 
 

Avsnitt 2 

8. Hur arbetar ni inom er verksamhet för att bedriva ekoturism? 
Svar: 
 
9. Upplever ni att det saknas någonting inom ekoturismen? (Exempelvis krav för uppfyllande av certifiering, 
bättre marknadsföring, att man bör genomföra kontroller av certifierade företag etc). 
Svar: 
 
10. Hur upplever ni att ekoturismens framtidsutsikt i Kiruna ser ut? 
Svar: 
 
11. Rekommenderar ni andra företag inom kommunen att satsa mer på ekoturism och i så fall, varför? 
Svar: 
 
12. Har ni några övriga synpunkter eller någonting att tillägga som rör ekoturism? 
Svar: 
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Bilaga 4 
Enkätfrågor till turismföretag 

 

Har hållbar turism någon framtid i Kiruna kommun? 
Hållbar turism, ekoturism, grön turism; begreppen för hållbarhetsarbete inom turismbranschen är många. 
Hållbar turism definieras som “tourism that respects both local people and the traveller, cultural heritage and 
the environment”. Hållbar turism blir därför en direkt tillämpning av hållbar utveckling inom turismsektorn och 
ska därmed “tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov”. Givetvis kan turismverksamhet bedrivas i enlighet med denna definition utan att man gör anspråk 
på just begreppet "hållbar turism". Den här undersökningen skickas ut till turismföretag inom Kiruna kommun 
med syfte att undersöka inställningen bland kommunens företagare till att bedriva så kallad “hållbar turism”. 
Undersökningen tar 8-10 minuter att genomföra och innehåller frågor där svarsalternativen är klickbara samt 
frågor som besvaras med egna ord. Stort tack för er medverkan! 
 
1. Vilken typ av verksamhet bedriver ert företag? 
□ Boende  □ Aktiviteter   □ Konferens 
  
□ Restaurang  □ Detaljhandel  □ Annat 
 
2. Vilken position har du inom verksamheten? 
Svar: 
 
3. Engagerar sig er verksamhet i någon form av hållbarhetsarbete? (CSR, ekoturism, grön turism etc.) 
□ Ja  □ Nej 
 
4. Om ja, i så fall vilken typ av arbete och på vilket sätt arbetar ni med detta? 
Svar: 
 
5. Om nej, är ni intresserade av att engagera er i någon form av hållbarhetsarbete? 
□ Ja  □ Nej 
 

6. Om nej, av vilken anledning engagerar ni er inte i någon form av hållbarhetsarbete? 
Svar: 
 
7. Följande avsnitt innehåller påståenden där ni anger i vilken grad ni håller med dessa.  
 
I Sverige finns flertalet miljöcertifieringar, (t ex. Svanen, Naturens Bästa, Gröna nyckeln), för företag som är 
verksamma inom turismbranschen. Miljöcertifieringar är ett bra verktyg för att motivera arbete med hållbar 
turism. 
1            2                         3        4                           5 
Tar helt avstånd från    Instämmer helt 
 
Inom vår verksamhet är hållbarhetsarbete en viktig del. 
1            2                         3        4                           5 
Tar helt avstånd från    Instämmer helt 
 
Det bör införas krav på att bedriva en hållbar verksamhet inom turismbranschen. 
1            2                         3        4                           5 
Tar helt avstånd från    Instämmer helt 
 
Det är ingen mening med att vår verksamhet bedriver hållbar turism om inte andra företag också gör det. 
1            2                         3        4                           5 
Tar helt avstånd från    Instämmer helt 
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Att bedriva turismverksamhet har ingen negativ inverkan på den lokala naturen och miljön. 
1            2                         3        4                           5 
Tar helt avstånd från    Instämmer helt 
 
Att bedriva hållbar turism har en positiv inverkan på den lokala ekonomin. 
1            2                         3        4                           5 
Tar helt avstånd från    Instämmer helt 
 
Som verksamt företag inom turismbranschen har vi inget ansvar för hur vår verksamhet påverkar den lokala 
naturen och miljön. 
1            2                         3        4                           5 
Tar helt avstånd från    Instämmer helt 
 
Det behövs mer information och bättre marknadsföring till verksamma företag inom turismbranschen om 
hur man bör arbeta för att bedriva hållbar turism. 
1            2                         3        4                           5 
Tar helt avstånd från    Instämmer helt 
 
8. Vad anser ni att bedriva “hållbar turism” innebär? 
Svar:  
 
9. Hur upplever du att framtiden för att bedriva “hållbar turism” ser ut i Kiruna kommun? 
Svar: 
 
10. Har ni några övriga tankar och åsikter gällande begreppet “hållbar turism”? 
Svar: 
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