
 

Tillsammans för en hållbar 
destinationsutveckling 
En studie om samverkan för hållbar turism 

Författare: Malin Steigert 
 Joel Sundholm 

Handledare: Vladimir Vanyushyn 
 

Student 
Handelshögskolan 
Vårterminen 2017 
Examensarbete, 30 hp 



 
 

II 

	

	
  



 
 

III 

	
Förord	
Detta examensarbete har genomförts på Handelshögskolan vid Umeå universitet som 
den avslutande delen av Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service 
Management. Vi skulle vilja rikta ett stort tack till vår handledare Vladimir Vanyushyn 
som med sitt lugna, tillmötesgående och engagerande sätt uppmuntrat och väglett oss 
genom studien. Vi vill även passa på att tacka Torbjörn Lahti som tog sig tid att vägleda 
och inspirera oss mot detta intressanta ämne. Vidare vill vi tacka Dan Jonasson på 
Region Västerbotten som gett oss tillgång till värdefull information för studien och våra 
tre respondenter, Annika Sandström, Johan Jansson och Angela Ekman-Nätt som alla 
bidragit med sin tid och kunskap. Till sist riktar vi ett tack till varandra och våra 
respektive familjer som stöttat och anpassat sig efter oss under denna tidskrävande 
skrivperiod. 
 
Umeå, 2017-05-12 
 
Joel Sundholm     Malin Steigert 
Epost: joelsundholms@gmail.com  Epost: malinsteigert@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV 

 

	
  



 
 

V 

Sammanfattning	 	 	 	 	 	
 
Turismen är globalt sett den snabbast växande sektorn idag vilket innebär att fler och 
fler människor reser allt mer och allt längre. En ökad turism innebär ofta en växande 
ekonomi för samhället då dessa turister spenderar en del av sina pengar på besöksmålet i 
stället för i hemtrakterna. Men en ökad turism innebär också ökade utsläpp, ökad 
konsumtion och många andra påfrestningar bland annat på miljön. Baksidan av den 
växande turismen är alltså de klimatförändringar och exploateringar som tydligt visar 
tecken på att drastiska åtgärder krävs för att människan inte ska äventyra sin egna och 
andras framtida existens. 
 
Med detta som grund såg vi tydliga indikationer på att turismen måste ta en allt mer 
hållbar riktning och därmed var ett intressant område att söka djupare förståelse i. Vi 
såg ett gap i forskningen kring hållbar turism i relation till samverkan och valde att 
genomföra en kvalitativ studie inom ämnet. Vi valde att utgå från perspektivet vad 
turistföretag har för utmaningar ut ett hållbarhetsperspektiv för att sedan se om 
samverkan skulle kunna vara ett bra hjälpmedel framåt. Det gjorde vi genom att svara 
på forskningsfrågan; Hur kan samverkan bland små och medelstora företag inom 
turistnäringen överbrygga eventuella barriärer för en hållbar 
destinationsutveckling? Vidare ville vi också förstå hur en sådan samverkan eventuellt 
skulle kunna se ut. För att svara på frågan genomfördes tre semistrukturerade intervjuer 
som skapar ett material på ca 3 timmar, med respondenter som på något sätt berör 
studiens teman från verksamhetsområdena,  offentlig sektor, näringsliv och akademi. 
Utöver det har vi också analyserat 27 stycken, redan befintliga företagsrapporter som 
sammanlagt skapar ett omfattande material på ca. 140 sidor och redogör för vilka 
barriärer turistföretag i länet har att verka mer hållbart. Rapporterna bygger på 
intervjuer som gjorts vid företagsbesök hos turistföretag i regionen där syftet var att 
undersöka hur de lever upp till Global Sustainable Tourism Councils kriterier för hållbar 
turism. 
 
Resultaten av studien visar att turistföretagen i länet huvudsakligen lider av resursbrist 
som kan härledas från det faktum att dessa ofta är säsongsberoende. Denna barriär för 
hållbarhet har visat sig i allt från bristande strategiarbete och svårigheter inom extern 
kommunikation till ren kunskapsbrist bland företagen. För att ta sig förbi dessa barriärer 
har vi utifrån teorier kring hållbarhet, turism och samverkan samt studiens empiri 
kunnat konstatera att samverkan är en bra väg framåt. Detta exempelvis i form av 
samverkan genom branschorganisationer som möjliggör för företagen att nätverka och 
utbyta kunskaper. Det kan också innebära att de bättre kan ta tillvara på resurser i form 
av tid och pengar. Vidare har vi dock sett att företagare inom turistnäringen ofta drivs av 
inre motivationsfaktorer som bland annat autonomi och kontroll över sin livssituation. 
Det är ett faktum som måste tas hänsyns till när samarbeten och samverkansprojekt ska 
utvecklas. 
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1.	Introduktion		 	
“Act only according to that maxim whereby you can, at the same time will, that it 
should become a universal law without contradiction.” – Immanuel Kant, Groundwork 
of Metaphysic of Morals    

1.1	Hållbarhet	
I vår tid matas vi i princip varenda dag med nyheter kring de direkta klimatförändringar 
som pågår. Nätverket the Global Footprint Network (2016) meddelade exempelvis att vi 
den 8 augusti 2016 hade gjort av med hela det årets ekologiska budget, alltså använt upp 
resurserna i en högre takt än vad planeten hinner förnya dem och vi levde de 
kvarstående fem månaderna på lånat naturkapital. 2014 var detta datum 20 augusti. 
Detta stärker WWFs (2008) påstående att överanvändandet av jordens resurser är 
fullkomligt ohållbart. Enligt WWFs rapport krävs det redan år 2030 två jordklot för att 
försörja mänskligheten om vi fortsätter resursanvändandet i samma takt. Med denna 
information i beaktning anser WWF (2008) att det endast finns två alternativ. Antingen 
fortsätter vi i samma takt och ser allt falla samman eller så agerar vi och tar till de 
nödvändiga förändringar som krävs för att vända den negativa trenden.  
 
Avlonas & Nassos (2013, s. 6-15) nämner i sin bok: Practical Sustainability Strategies 
överkonsumtion, användning av fossila bränslen, klimatförändringar, och 
befolkningstillväxt som de största orosmoment som finns gällande miljön just nu. Fyra 
problem som alla tydligt visar vikten av att vi måste ta riktning mot en mer hållbar 
utveckling. 
 
Klimatförändringarna har även indirekta effekter. Det finns exempelvis experter som 
hävdar att det pågående kriget i Syrien till viss del beror på klimatet, då 5 års torka i 
regionen har lett till att omkring 3 miljoner syrier drivits in i extrem fattigdom (Silver & 
Grönberg, 2015). Bristen på livsmedel och den låga livsstandarden menar författarna i 
sin tur har lett till ett enormt missnöje mot den dåvarande/nuvarande regimen vilket 
skapat stora konflikter inom landet. Klimatförändringar har alltså bevisligen stor 
påverkan på både ekonomi och samhälle.  
 
Det inledande citatet i rapporten innebär ungefär att en ska agera utifrån det en tror är 
rätt, inte bara för en själv utan för hela världen. Med en sådan etisk hållning som 
moralisk kompass kan det vara lättare att navigera genom de handlingar en gör, både 
som individ och som organisation. 
 
Miljöfrågor och hållbarhet har diskuterats fram och tillbaka på olika politiska nivåer 
under många års tid med målet att komma överens om vilka åtgärder som bör 
genomföras. I september 2015 gick exempelvis Förenta Nationerna (FN) ut med 17 nya 
utvecklingsmål mot en mer hållbar värld 2030 (UN, 2015). Bland målen finns förutom 
de mer generella såsom ingen fattigdom och rent vatten och sanitet även hållbara städer 
och samhällen, hållbar produktion och konsumtion och hållbar industri, innovationer 
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och infrastruktur. Att FN sätter hållbarhet så högt på sin agenda som de faktiskt gör är 
en tydlig indikation av vikten av att en förändring sker.  
 
Klimathotet är överväldigande och ofta svårt att ta in för den enskilda individen. Någon 
som valt att uppmärksamma goda initiativ är Simon Anholt. Anholt (2016) är en politisk 
rådgivare och hedersprofessor vid East Anglia Universitetet i Storbritannien som har 
arbetat med stads- och regeringschefer i över 50 länder. Han har utvecklat ett index som 
mäter vad varje land, utifrån sin storlek och ekonomi bidrar med till det gemensamma 
bästa för mänskligheten och planeten inräknat deras negativa påverkan. Indexet kallas 
för “The good country” och baseras på genomsnittet av sju olika kategorier. 
Kategorierna är uppdelade i global påverkan genom Vetenskap & Teknologi, Kultur, 
Fred & Säkerhet, Bidrag till världsordningen, Planet & Klimat, Välstånd & 
Jämställdhet samt Hälsa och Välbefinnande. De senaste resultaten som färdigställts 
2016 baserades på data från 2011 och inkluderar 163 olika länder (The good country, 
2016). Sverige ligger enligt listan på första plats.  
 
Att Sverige ligger på första plats tyder på att landet på många områden utvecklas åt rätt 
håll och därmed har möjligheten att inspirera och vara en förebild för andra länder. 
Enligt Environmental Performance Index (2017) som är ett rankningssystem för miljö 
och vitala ekosystem finner vi även här Sverige som ett föredöme på tredje plats av 
totalt 180 länder. Att ligga bra till i dessa typer av rankningssystem innebär förstås inte 
per automatik att arbetet inom dessa frågor är klart. Snarare är hållbarhet något som 
kontinuerligt behöver jobbas med i takt med utvecklingen. Detta då definitionen 
tydliggör att hållbarhet inte är ett mål vi måste uppnå utan snarare ett sätt att leva 
(WCED, 1987). 

1.2	Turism	
UN (2010, s. 1) definierar turism som “sociala, kulturella och ekonomiska fenomen 
kopplade till resor till länder eller platser utanför sin vanliga omgivning, ofta kopplade 
till nöje.” 
 
Något som kan ha stor påverkan på ett lands eller en regions ekonomi och därmed också 
hållbara utveckling är turismen. Detta då turismen globalt sett är en av de mest växande 
ekonomiska sektorerna (UNWTO, u.å. a). Den svenska besöksnäringen förväntas 
fördubblas under det här decenniet (Tillväxtverket, 2017a) och har därmed blivit en allt 
starkare faktor i den nationella ekonomin. Det är till och med så att besöksnäringen gått 
om både läkemedelsindustrin och stålindustrin och var 2015 uppe i 113 miljarder 
svenska kronor i omsättning (Visitsweden, 2016). 14,6 miljarder är direkta 
momsintäkter till statskassan (Tillväxtverket, 2016a, s. 4) och det är i princip den enda 
exportbranschen i Sverige som genererar momsintäkter (Tillväxtverket, 2013).  
 
Fördelarna med en växande turism är flera. Enligt en studie i Centralamerika, kunde 
Vanegas (2014) se ett signifikant samband mellan ökad turism och minskad fattigdom i 
området. Vidare hävdar Pedromo (2016) att turism kan skapa en ömsesidig förståelse 
mellan människor vilket i sin tur blir ett bidrag till fred. Det finns även fler som 
argumenterar för att turism bidrar till fredliga relationer. Till exempel så menar Ketabi 
(1996, refererad i Askjellerud, 2003, s. 151) att turism kan ena olika etniska grupper. 
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Även om turism ibland kan låta som en enkel modell för fred så menar Wohlmuther & 
Wintersteiner (2014, s. 31) att det kanske inte är orsaken till fred men att det 
tillsammans med andra fredsfrämjande aktiviteter åtminstone bidrar till fred. Turism 
kan alltså vara bra för relationsbyggande och ge en bredare bild av ett land och ett 
samhälle.  

1.3	Problembakgrund		
En växande turistnäring kan alltså tillföra olika positiva effekter. Problematiken är dock 
enligt Gössling & Peeters (2015) att en ökad turism bidrar till en allt större belastning på 
och användning av naturens resurser. Författarna nämner bland annat turismens 
negativa påverkan i faktorer såsom förlorade landytor, ökade koldioxidutsläpp samt 
ökad förbrukning av mat, vatten och energi.  
 
Omvänt lider självklart även turismen av de miljöförändringar som sker (UNWTO, u.å. 
b). Något som ger ytterligare incitament för företag inom turistnäringen att vilja jobba 
mer hållbart. Några exempel på negativa effekter är smältande skidbackar på grund av 
en stigande medeltemperatur och förhöjda havsnivåer vilket kommer dränka både kuster 
och öar som i många fall är populära turistdestinationer.  
 
Hållbar turism handlar enligt Sustainable Tourism (2014) om att människan måste börja 
tänka mer långsiktigt, och anpassa sig efter den förändring som sker. Detta för att 
säkerställa att vi hittar en balans så att den växande turismen går att hantera. Vidare 
måste intresset för och insikten om vikten av hållbar turismutveckling finnas hos alla, 
från regeringsnivå till samhällsnivå och även bland turister. Då turistnäringen bevisligen 
har allt större påverkan på vårt lands ekonomi kan det ses som ett relevant steg i arbetet 
mot hållbar utveckling att jobba med att se till att den växande turismen hanteras på ett 
hållbart sätt. Detta resonemang understryks av det faktum att FN (2015) i december 
2015 gick ut med att 2017 ska vara det internationella året för utvecklingen av hållbar 
turism. De menar att en väl fungerande turism är inte bara viktigt för varje enskild 
destination, det påverkar också aspekter som förståelse för andras situationer och 
relationer mellan länder.  
 
Tittar man på nationell nivå, så gav regeringen i början av 2012 Tillväxtverket i uppdrag 
att tillsammans med VisitSweden under tre års tid jobba för att utveckla hållbara 
destinationer runt om i landet (Tillväxtverket, 2014). De destinationer som valdes ut att 
medverka i projektet var Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. 
Uppdraget gick ut på att hjälpa dessa destinationer att bli mer hållbara och var inte på 
något sätt ett övergripande transformations-arbete för landets turism, utan snarare ett 
försök att kunna statuera goda exempel. I slutrapporten kring projektet framkommer 
bland annat vikten av gemensamma strategier, långsiktiga perspektiv och tydlig 
rollfördelning inom destinationerna (Tillväxtverket, 2016b, s. 27-28). Det framkommer 
också att målsättningen med själva rapporten är att den ska “utgöra underlag för 
forskare och studenter att beforska och fördjupa sig i”. Efter projektet gick tillväxtverket 
vidare och har nu under 2016-2019 i uppdrag av regeringen att fokusera på Hållbar 
produktutveckling inom turism och besöksnäringen (Tillväxtverket, 2017b, s. 70).  
 
Även om allt fler övergripande initiativ tas både globalt av EU och FN men också 
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nationellt av regeringen så finns det förstås mycket som kan göras även på regional nivå 
och lokalt bland privata företagare.  
 
Turismnäringen består till stor del av SMEs (Tillväxtverket, 2014, s. 5) och står enligt 
en rapport skapad av ETOUR (u.å, s. 7) “för ett litet, men ändå påtagligt, bidrag till den 
lokala utvecklingen” vilket visar på vikten av att dessa verksamheter engagerar sig i 
hållbarhetsarbete. I rapporten framkommer också att turismen i norra Sverige ses som 
en varaktig resurs och därmed används som en lokal utvecklingsstrategi. 
 
Att det är relevant att studera hållbar turism inom den privata sektorn styrks även av 
UNWTOs generalsekreterare Rifai (UNWTO, 2011) som menar “If responsible tourism 
is to become a tangible reality in our world, it is essential that the private sector, like 
their counterparts in public institutions, embrace the principles of ethical, sustainable, 
and universally accessible tourism”.  
 
En destination som inspirerat med sitt arbete inom hållbarhet och som kan ses som ett 
gott exempel är Sigtuna som är Sveriges 4:e största hotelldestination (Hållbar 
Destination, 2016). Sedan starten 2009 är det nu 15 hotell och konferensanläggningar 
som genom samverkan med varandra och tillsammans med Stockholm Arlanda Airport 
och destination Sigtuna arbetar mot en hållbar destination. Med den gemensamma 
visionen “Tillsammans gör vi skillnad” arbetar de bland annat genom 
kunskapsspridning i form av kampanjer, de har satt krav på el-taxibilar till alla sina 
hotellgäster, de serverar endast ekologiskt/kravmärkt kaffe och bananer. De 
klimatkompenserar även för sina utsläpp genom trädplantering i Malawi (Hållbar 
Destination, 2016). 
 
Sammantaget ser vi vikten av en hållbar turismutveckling samtidigt som det trots de 
goda initiativ som vi beskrivit ändå inte räcker till, vi måste alla göra mycket mer för att 
en vända den negativa klimattrenden. Vad finns det för barriärer bland turistföretag att 
till en högre grad arbeta med hållbarhetsfrågor och kan de överbryggas genom 
samverkan i likhet med exemplet destination Sigtuna? 

1.4	Val	av	ämne	
Efter att inom ramen för vår utbildning inom Civilekonomprogrammet med inriktning 
mot Service Management kommit i kontakt med hållbarhetsfrågor i olika kontexter har 
intresset för hållbarhet gradvist ökat för oss båda. Detta då vi båda insett vikten av att 
strukturella förändringar sker i vårt samhälle då vår aktuella livsstil inte alls är hållbar.  
Vi har valt att ta ett företagsperspektiv med motiveringen att vi finner det intressant att 
undersöka hur företag kan underlätta för sina kunder att välja hållbart. Ett annat skäl 
som ligger bakom valet av perspektiv är det faktum att vi som företagsekonomer har ett 
stort intresse för företagsutveckling. Genom att kombinera dessa två intressen var det ett 
självklart val att genomföra en studie som förhoppningsvis indirekt kan användas som 
underlag för att hjälpa företag i regionen att ta en mer hållbar riktning. 
 
Det var med detta som grund som vi tog kontakt med hållbarhetskonsulterna Esam AB 
med mål att inspireras inför vårt val till ämne till denna uppsats. Efter ett längre samtal 
med Torbjörn Lahti som är grundare och hållbarhetskonsult på Esam kom vi fram till att 
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hållbar turism kan vara intressant att studera då det kan fungera som ett nyckelverktyg 
för arbetet för en hållbarhetsutveckling i vårt samhälle. Detta är den enda inblandning 
Esam haft i denna studie förutom att en av respondenterna delvis arbetar som konsult 
där. Det utbyte vi ser är att vi har fått inspiration till ett relevant och intressant område 
och Lahti menar vi med denna studie kan inspireras till eventuella framtida projekt inom 
ämnet.  

1.5	Forskningsgap	
Vart står vi då kunskapsmässigt i ämnet och vad säger forskningen? Vi vet att det finns 
en hel del studier om hållbar turism och hållbarhet överlag. Vi vet att Region 
Västerbotten, som jobbar på uppdrag av kommunerna och landstinget i Västerbotten för 
den regionala utvecklingen har projekt igång för en hållbar turismutveckling i länet 
(Boström, J., 2016; Visit Västerbotten, 2016). När Bramwell et al. (2016) summerar 25 
år av forskning inom hållbar turism konstateras att studierna i Journal of sustainable 
tourism haft ett skiftande fokus genom åren. Till en början handlade forskningen 
mycket kring svårigheterna i att hantera konsumenters attityder, beteenden och val. 
Därefter fick studierna fokus på hur vanor och social praxis påverkar hållbar turism och 
hur man kan förändra dessa. Detta mynnade vidare ut i studier som visade att rutiner 
ofta leder till preferenser. Ett exempel på detta är att människan ofta tar liknande val på 
turistorten som om man vore hemma (Bramwell et al., 2016, s. 3). Under åren har även 
fokus legat på vikten och behovet av styrsystem och regimer som styr samhället åt rätt 
håll och intresset för en helhetssyn har nu på senare år växt fram. Det som enligt 
författarnas studie nu betonas allt mer är vikten av komplexa sammanlänkningar runt 
sociala system och mellan naturliga och mänskliga system. En studie av Mai & Smith 
(2015) beskriver exempelvis sambandet mellan turismutveckling och systemtänkande-
teorier, i ett försök att identifiera de underliggande systemstrukturer som påverkar 
turismutvecklingen i Vietnam mot en hållbar riktning. 
 
Bramwell et al. (2016, s. 7-8) konstaterar att det under 2016 dykt upp ett uppmuntrande 
antal fallstudier som tittar på hållbar turism genom flertalet destinationer men mycket 
färre än vad det finns för enskilda destinationer. Dessa typer av studier ser författarna 
övergripande som relevanta men de betonar de att det krävs kollektiva åtgärder för att 
en systemförändring ska kunna ske. De menar också att individuella akademiker har ett 
utmärkt läge att influera debatter och argumentera för hållbara samhällen och visa vad 
turismen kan bidra med i denna fråga. Då de utifrån tidigare forskning anser att det mest 
effektiva sättet för att nå en mer hållbar turism är genom samverkan som når inte bara 
mellan olika discipliner utan också mellan sektorer i ekonomin, olika nivåer av 
regeringen samt praxis i samhället ser vi det som intressant att dyka djupare i detta 
påstående.  
 
Vidare önskar Street & Cameron (2007, s. 254) studier som visar på hur SMEs kan 
skapa värde genom externa relationer. D’Angella & Go (2009, s. 438) menar att 
forskning kring samverkan bland turistföretag som diskuterar marknadsföringsstrategier 
och sociala relationers påverkan på destinationsorganisationer saknas. Även Framke 
(2002, s. 106) vill se forskning som visar på hur interaktionen ser ut bland turismens 
intressenter och om samarbetets betydelse har för turismen. Vi är medvetna om att dessa 
studier har några år på nacken men då vi inte lyckats finna några konkreta studier som 
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berör samverkan och turism i enlighet med vad som nämns ovan ser vi det relevant att 
söka djupare förståelse i detta teoretiska gap.  
 
Sammanfattningsvis ser vi att en studie som undersöker barriärer för hållbar 
turismutveckling ur ett samverkansperspektiv saknas. 

1.6	Forskningsfråga	
Som nämnt i problembakgrunden har alltså turismens tillväxt en negativ inverkan på 
miljön men då turismen är en så pass stor sektor som ständigt växer så innebär det också 
att hållbara strategier kan skapa en stor positiv påverkan. Då den allra senaste 
forskningen mycket handlar om systemtänk och då vi sett ett gap gällande forskning 
som relaterar hållbar turism med samverkan för att överbrygga de barriärer som 
företagen eventuellt upplever för en hållbar verksamhet har vi valt att undersöka 
följande forskningsfråga: 
 
Hur kan samverkan bland små och medelstora företag inom turistnäringen 
överbrygga eventuella barriärer för en hållbar destinationsutveckling?  
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1.7	Syfte	och	bidrag	
Syftet med studien är att skapa en förståelse för om och hur samverkan kan användas 
för att ta sig förbi en del av de barriärer som kan finnas bland små och medelstora 
företag inom turismnäringen ur ett hållbarhetsperspektiv. Det teoretiska bidraget ämnar 
att minska det kunskapsgap som finns angående relationen mellan hållbar 
turismutveckling och samverkan. Rent praktiskt så hoppas vi att förståelsen indirekt kan 
bidra till att destinationsutvecklingen i region Västerbotten tar en allt mer hållbar 
riktning.  

1.8	Avgränsningar	
På grund av den tidsbegränsning som denna studie innebär är avgränsningar 
nödvändiga. Till att börja med så kommer vi avgränsa arbetet till den geografiska ytan 
av Västerbottens län. Anledningarna till detta är först och främst att vi båda som utför 
den här studien lever och är verksamma i Västerbotten vilket ger oss dels större 
kontaktytor men också mindre kostsamma resor och utgifter vid insamlandet av data. Vi 
har också en personlig drivkraft att se vår region bli mer hållbar, därav ser vi det som ett 
naturligt val att se över hur hållbarhetsarbetet i regionen kan underlättas. Bramwell et 
al. (2016 s. 7) efterfrågar inom hållbar turism longitudinella studier eller studier som 
baseras på en större mängd data. Vi hade gärna genomfört studier i denna form men har 
med tanke på tidsbegränsningen inte sett det som möjligt. Vi är medvetna om att ifall 
den här studien ämnade säga någonting om till exempel Sveriges destinationsutveckling 
så hade samplet behövt vara mycket större och insamlat över hela landet för att få 
samma trovärdighet. Tyvärr så finns inte resurserna för en större studie i dagsläget. 
 
Vidare är Västerbotten intressant ur ett hållbart turism-perspektiv av flera anledningar. 
Först och främst är turismen en viktig del av näringen i länet (Jernelius, 2017) och det 
finns en bred repertoar i naturen i och med att Västerbotten både har fjäll och kust, 
norrsken och tydliga skillnader mellan årstiderna. Utöver det jobbar också Umeå 
kommun, som är länets största stad, mot att bli Europas miljöhuvudstad 2018 
(Sandström & Wård Edwall, 2017).  
 
I denna studie har vi fått tillgång till en betydande andel data från region Västerbotten 
och deras projekt mot en hållbar destinationsutveckling. Denna data består av 
företagsrapporter från företag som erbjuder boende, mat och aktiviteter och är därmed 
avgränsad till företag som själva agerar inom turismnäringen och vill jobba med att 
bedriva en mer hållbar verksamhet inom dessa verksamhetsområden. Vi ser detta som 
positivt då vi vill förstå om och hur samverkan kan underlätta för företag som visat 
intresse för hållbarhet. En annan anledning till att studien riktar in sig på små och 
medelstora företag (SME) är att Tillväxtverket (2014, s. 5) hävdar att turistnäringen till 
väldigt stor del består av just denna kategori företag. Vi vill även på grund av tidsbristen 
förenkla för oss själva genom att endast prata om en viss typ av företag.  
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1.9	Definitioner		
Tabell 1. Definitionstabell. 
 

Corporate Social Responsibility 
 

Ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver 
och tar frivilligt hänsyn till sociala och 
miljömässiga aspekter i sin dagliga 
affärsverksamhet. (Europeiska Kommissionen, u.å.) 
 

Creating Shared Value  
 

Hållbarhet som en integrerad del av företags 
lönsamhet och konkurrenskraftiga position. (Porter 
& Kramer, 2011, s. 64-76) 

Destinationer 
 

En destination är en unik plats som finns på olika 
grafiska nivåer men utan tydliga gränser. Den är 
strukturerad av processer, upplevs genom sociala 
handlingar och består av summan av intressen, 
aktiviteter, anläggningar, infrastruktur och 
sevärdheter (Framke, 2002, s. 105). 

Greenwashing Företag målar upp en bild av sig som 
ansvarstagande för miljön i själva verket inte lever 
upp till olika certifieringar och regelverk som finns 
för hållbarhet (Paetzold, 2010, s. 46). 

Hållbarhet Development that “meets the needs of the present 
without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs” (World 
Commission on Environment and Development, 
1987, s. 16)  

SMEs EU definierar små och medelstora företag 
gemensamt som företag med färre än 250 
medarbetare och med en årsomsättning på mindre 
än 50 miljoner euro och/eller en balansomslutning 
på högst 43 miljoner euro (Europeiska 
kommissionen, 2006, s. 4). 

Triple Bottom Line 
 

En grundmodell för hållbarhet som bygger på att 
företag och organisationer likvärdigt bör värdera 
ekonomi, samhälle och miljö. (Elkington,1999, s. 
69-94) 

Turismen  Turism karaktäriseras av resande som genererar 
besökare till en viss destination (Bohlin & Elbe, 
2007, s. 13-18). 
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1.10	Presentation	av	Esam	AB	
Insikten att pengar inte betyder allt är en av de viktiga gemensamma nämnare som fick 
Torbjörn Lahti och Gunnar Brundin att 1990 tillsammans grunda Esam AB, med målet 
att förändra världen. Esam är en paraplyorganisation som erbjuder konsulttjänster för 
hållbar utveckling och som under åren genomgått många och stora omstruktureringar. 
Idag arbetar ett 20-tal fristående konsulter på Esam som erbjuder konsulttjänster i form 
av analyser, processledning och utbildning (Esam, 2017). 
 
Till en början såg det dock lite annorlunda ut, då låg nämligen fokus på att utveckla 
Ekokommuner vilket var något som både Brundin och Lahti jobbat med tidigare. Det 
gemensamma arbetet med dessa frågor ledde till att Esam 1992 hade samlat ihop ett 20-
tal nordiska ekokommuner som var med och visade upp sig och influerade FN-
konferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 (Riokonferensen). 
Konsulttjänsterna bestod då av föreläsningar om hållbar utveckling, lokal demokrati och 
helhetssyn. Föreläsningar som 1997 tog sig så långt som till USA och den dåvarande 
Vicepresidenten Al Gores ledningsgrupp i Vita huset. Efter några år kom dock den 
nästan obefintliga ekonomin i kapp Esam och de tvingades bredda sin målgrupp mot 
småföretagare. I och med omstruktureringen tillkom tjänster inom ledningssystem och 
nätverkscertifiering vilket har lett Esam till där de är idag, nämligen en av Sveriges 
“Pionjärer” inom hållbar utveckling med kontor i Umeå, Stockholm och Malmö (Esam, 
2017; T. Lahti, personlig kommunikation, 26 Januari 2017). 
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2.	Vetenskaplig	metod	
I detta kapitel kommer vi inledningsvis redogöra för den förförståelse och de eventuella 
värderingar som skulle kunna påverka eller färga vår studies resultat. Därefter redogör 
vi för de ontologiska och epistemologiska frågeställningar vi baserar vår studie på. Vi 
beskriver sedan vår valda forskningsstrategi och forskningsdesign för att till sist 
redogöra för valda källor samt kritiskt granska dessa. 

2.1	Förförståelse		
Att påstå att denna studie är helt objektiv vore en brist på självinsikt. Bryman (2013, s. 
43) menar att en forskares egna värderingar kommer att påverka studien på ett eller 
annat sätt. Han hävdar att även om forskaren beslutat att vara objektiv så kommer 
värderingarna dyka upp inom ett annat område där hen är oförberedd på det. Vi förstår 
att redan vid valet av ämne har våra värderingar präglat studien då vi valt utifrån 
intressen och personliga drivkrafter. Även utformning av forskningsdesign, 
frågeställning och syften har gjorts under påverkan av våra personliga världsbilder och 
sätt att tolka vår omgivning. Bryman (2013, s. 44-45) menar att istället för att förneka 
det som påverkar en studie bör forskaren försöka synliggöra sina avtryck på bästa sätt så 
att läsaren ser och kan tolka resultatet utifrån det. Dock hävdar Ejvegård (2009, s. 19) 
att det kan vara svårt för den enskilde forskaren att se sin egen påverkan på studien då 
det till exempel kan vara dolda förutfattade meningar. 
 
Vi är medvetna om att vi många gånger kommer att vara subjektiva under processens 
gång med studien, även om vi har för avsikt att vara så objektiva som möjligt. En risk 
som högst troligt kommer påverka studien är våra känslor som kommer uppstå för 
studiens respondenter. Vare sig vi får empati, avsky eller allt däremellan så tror vi att 
det kommer påverka hur vi sedan tolkar datan. Det finns också risker för att vi i 
forskningsteamet kommer att skapa en gruppmentalitet där vi tillsammans påverkar 
varandra att tolka datan på olika sätt. I team finns risk för att grupptänk uppstår och 
Mori & Arai (2010, s. 395-396) fann i sin studie en mänsklig fallenhet för konformitet. 
Då denna studie utförs under några intensiva månader finns det alltså en stor risk för 
konformitet mellan oss och att det påverkar våra tolkningar.  
Bryman (2013, s. 45-46) menar vidare att det är av vikt att vara medveten om att 
anpassa metodval så att det matchar syftet och genererar resultat som kan svara på 
frågeställningen. Då vi tagit detta i beaktning har vår problemformulering och syfte 
därmed i hög grad påverkat vårt metodval. 
 
Något som med säkerhet kommer att prägla vår studie är vår akademiska bakgrund. Vi 
läser båda Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management där 
hållbarhet varit en del av grundutbildningen. Under studietiden vi dock valt att 
specialisera oss på olika ämnen. Malin har huvudsakligen läst kurser inom management 
och hållbarhet medan Joel specialiserat sig inom marknadsföring. Denna bredd av 
kunskaper tror vi gynnar studiens i form av att vi kan komma med input från lite olika 
perspektiv inom företagsekonomin. Då vi båda läst kurser inom etik och hållbarhet, 
ekonomi, management och marknadsföring tror vi att dessa teoretiska kunskaper 
kommer att påverka studiens utgångspunkter och utfall. De redan befintliga 
kunskaperna inom hållbarhet kan till stora delar ses som drivkraften bakom detta arbete. 
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Detta då vi anser oss förstått vikten av att en förändring måste ske och då vi vill göra allt 
vi kan utifrån vår position som studenter för att underlätta för en allt mer hållbar 
utveckling i regionen. Våra kunskaper kan alltså ses som bra hjälpmedel i denna studie 
om än något färgande. 

2.2	Forskningsfilosofi	
Epistemologi handlar enligt Bryman (2013, s. 29-35) om vilken syn forskaren har på 
vad som kan anses vara kunskap. Han menar att forskaren antingen har ett positivistiskt 
synsätt eller ett interpretativistiskt tolkande synsätt. Den huvudsakliga skillnaden mellan 
dessa förklaras som att interpretativismen, eller hermeneutiken som den också kallas, 
vill skapa förståelse genom tolkning medan positivismen handlar om att objektivt 
förklara samband genom empiriskt testad data (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 62). Då vi i 
denna studie vill skapa en djupare förståelse snarare än att förklara exakt hur något ser 
vill vi argumentera för att vi har ett interpretativistiskt synsätt på kunskap. Bryman 
(2013, s. 32) menar vidare att detta synsätt innebär att forskaren måste förstå och tolka 
sådant som kan sägas mellan raderna, alltså den subjektiva innebörden av ett svar och 
att det finns ett värde i handlingarna som människor gör vilket positivismen inte förmår 
mäta. 
 
Svårigheter med denna forskningsfilosofi kan dock vara att upprepa studien i ett annat 
sammanhang (Bryman, 2013, s. 35). Han menar att en studie som denna innebär 
tolkningar i flera led. Dels ska den insamlade datan tolkas och dels ska den teoretiska 
referensramen tolkas, som i flera fall också utgått från en tolkningsmetodik. Detta 
tolkningsperspektiv och denna forskningsfilosofi gör det svårt att göra studiens resultat 
generaliserbart. Vår tanke med denna studie är i enlighet med detta alltså inte att skapa 
förståelse för hur samverkan kan användas för att underlätta för turistföretag att blir mer 
hållbara nationellt eller globalt, utan är som avgränsningen tydliggör avsedd för en 
specifik region nämligen Västerbotten. Vi ser dock möjligheter och förhoppningar att 
studien kan mynna ut till inspiration och att faktiska åtgärder tas inom regionen vilket 
indirekt kan sprida ringar på vattnet och inspirera andra regioners arbete med hållbar 
destinationsutveckling. 
 
Studien utgår från den ontologiska ståndpunkten konstruktionism som enligt Bryman 
(2013, s. 37) innebär att den studerade verkligheten inte ska ses som slutgiltig såsom 
den alternativa ståndpunkten objektivism föreslår, utan något som kommer att utvecklas 
vidare och förändras med tiden. Detta då vi ser och förstår att studiens resultat kan 
upplevas som en sanning för nuet men att kunskapen och den sociala verkligen som 
förmedlas genom denna studie vidare kan komma att förändras i och med reaktioner av 
insikterna och nya aktivitetsplaner. En likadan studie om några år kan med andra ord ge 
ett annat resultat eftersom företagen och organisationerna då har gjort åtgärder som gör 
dagens problem och situation inaktuella.  

2.3	Forskningsstrategi	och	design	
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen används i huvudsak två angreppssätt som 
berör förhållandet mellan teori och praktik (Bryman, 2013, s. 26). Dessa kallas för 
induktiv eller deduktiv strategi. Vi har valt att i första hand ta ett induktivt angreppssätt i 
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denna studie men tar hänsyn till att uppfattningen kring förhållandet mellan teori och 
praktik enligt Bryman (2013, s. 28-29) bör ses som tendenser snarare än entydig 
distinktion som alltid gäller. Det induktiva angreppssättet förklaras av författaren som 
teorigenerering genom observationer eller analyser av resultat. Vår valda strategi 
innebär med andra ord att vi genom resultaten av vår studie i huvudsak vill skapa nya 
teorier kring om och hur samverkan kan användas för att hjälpa turistföretag i 
västerbotten ta sig förbi en del av de barriärer som finns för att bli mer hållbara. Vi är 
dock medvetna om delar av studien kan visa på deduktiva tendenser, exempelvis då det 
krävs en genomgång av teorier för att kunna skapa oss en bild av eventuella gap i 
forskningen. Studien ämnar dock inte att testa befintliga teorier genom exempelvis 
hypotesprövning såsom det alternativa, deduktiva angreppssättet föreslår (Bryman, 
2013, s. 26-29) utan snarare skapa ny kunskap inom ämnesområdet. Patel & Davidson 
(2011, s. 23-24) menar att detta angreppssätt kan vara problematiskt då forskaren på 
förhand inte vet om det finns lämpliga teorier att applicera studien på och att 
undersökningens resultat därför i vissa fall kan vara svåra att analysera. En annan 
problematik som kan kopplas till den induktiva strategin är att man inte kan vara helt 
säker på att resultaten från en induktiv studie är sanningen utan snarare bör uppfattas 
som generaliserade slutsatser (Bryman, 2013 s. 28). Vi är alltså medvetna om strategins 
svårigheter men ser dem som utmaningar att försöka ta sig förbi snarare än ett problem. 
 
En annan viktig forskningsstrategi berör metodologiska frågeställningar. Bryman (2013, 
s. 39-40) menar att forskare vanligtvis skiljer på kvalitativa och kvantitativa studier där 
den huvudsakliga skillnaden vid insamling och analys av data ligger i om vikt läggs vid 
ord och förståelse eller vid kvantifiering och kartläggning. En liknande definition på 
kvalitativ metod föreslås av Larsson (2011, s. 7) som att man vill gestalta något och 
beskriva dess egenskaper eller hur det är beskaffat. Då vi i denna studie vill skapa en 
djupare förståelse för om och hur samverkan kan underlätta för privata turistföretag i 
länet att bli mer hållbara har vi valt att genomföra en kvalitativ studie. Vidare menar 
Bryman (2013, s. 26-29) att en kvalitativ metod oftast kombineras med en induktiv 
strategi, ett tolkande synsätt och den konstruktionistiska ståndpunkten. En tydlig 
indikation på att våra valda strategier passar väl ihop. 
 
Den kvalitativa forskningsmetoden kommer i denna studie bestå av två olika delar. Dels 
insamling och analys av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med yrkespersoner som 
vi anser har god kunskap och förståelse för alla eller något av områdena  hållbarhet, 
turism, SMEs och/eller samverkan. Den andra delen kommer bestå av analys av redan 
befintliga företagsrapporter som härstammar från intervjuer med ett stort antal 
turistföretag i länet och som berör de barriärer de har för att verka mer hållbart utifrån 
GSTCs kriterier (Se appendix 1) för hållbar turism. Denna vinkling anser vi viktig för 
att få en helhetsbild över vilka barriärer som finns utifrån de olika perspektiven och 
bidra till en djupare förståelse för om företagen kan ta sig förbi dem genom samverkan. 
Vi har  aktivt valt att inte själva intervjua några SMEs då vi anser att de 27 
sammanställda rapporterna ger oss en tillräckligt djup förståelse för vilka barriärer 
företagen brottas med för att kunna bli mer hållbara. Vi vill också ta vara på det arbete 
som redan gjorts. För att få ett annat perspektiv men också för att fördjupa vår kunskap 
och förståelse för ämnet genomför i stället intervjuer med personer som kan hjälpa oss 
att förstå eventuella övergripande barriärer och bakomliggande faktorer till barriärerna 
men också idéer som kan hjälpa oss svara på forskningsfrågan. Syftet är ju inte att ta 
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reda på vad företagen tycker om en eventuell samverkan för hållbarhet, utan snarare 
utreda om en samverkan skulle kunna hjälpa dem förbi barriärerna för att bli mer 
hållbara. 
 
Vidare kommer vi söka gemensamma teman i de olika materialen och genom den 
övergripande förståelsen vi får av dessa hoppas vi kunna söka svar på vår 
problemformulering. Fördelarna med att inkludera redan befintlig sekundärdata, det vill 
säga företagsrapporterna är enligt Bryman (2013, s. 301-305, s. 535) att resultaten kan 
bli mer representativa för urvalet samt att materialet kan utnyttjas till fullo. De 
begränsningar som nämns är att kvaliteten kan variera och att det kan ta tid och vara 
svårt att förstå material som man inte är bekant med. Vi kommer att ta tidsaspekten i 
beaktning likväl vara försiktiga med att dra slutsatser enbart baserat på 
företagsrapporterna. 
 
Vi är medvetna om att ett alternativt syfte och därmed en alternativ forskningsstrategi 
och design av vissa kan uppfattas som mer relevant och praktisk. Detta genom att 
exempelvis kartlägga vilka barriärer små och medelstora företag inom turistnäringen har 
för att kunna bli hållbara. En sådan form av studie hade kunnat bli mer generaliserbar 
och användbar av destinationer i hela landet. Problemet enligt oss är att vi anser att den 
information vi hade kunnat samla in genom en sådan strategi inte är tillräckligt djup för 
den förståelse vi vill åt. Då vår förhoppning är att denna studie ska hjälpa oss och andra 
att på djupet förstå hur destinationsutvecklingen ska kunna ta en allt mer hållbar 
riktning har vi därför valt strategier som ger utrymme för just tolkning. Då det enligt 
Bryman (2013, s. 46) är troligare att få mer genomtänkta och djupa svar om 
respondenten känner tillit och ett positiv relation till forskaren har även detta påverkat 
vårt val av metod. Genom att välja en metod som ger utrymme för tolkning adderas 
enligt oss ytterligare en dimension där vi hoppas kunna utröna djupare tankar och idéer.  
 

2.4	Val	av	teorier	
Här redogör vi för vilka huvudsakliga teorier studien vilar på och argumentera för dess 
relevans. För tydlighetens skull är de strukturerade under tre huvudkapitel. 

2.4.1	Hållbarhet	
Det inledande teorikapitlet handlar om hållbarhet och börjar med en presentation av the 
Triple Bottom Line (TBL). Detta då den av många forskare anses vara grundmodellen 
för hållbarhet. Vi börjar med att beskriva modellens olika beståndsdelar för att få en 
ökad förståelse för vad hållbarhet är och innebär. Vidare kommer vi att använda oss av 
TBL i teorins övriga kapitel och på så sätt återkoppla till hållbarhet då det är det 
övergripande temat för denna studie. För att kunna diskutera hållbarhet ur ett 
företagsperspektiv redogör vi för Corporate Social Responsibility (CSR) och Creating 
Shared Value (CSV), två olika strategier företagare kan använda vid 
hållbarhetsutveckling. Därefter redogör vi för ett alternativt synsätt på ekonomin som 
tar hänsyn till hållbarhet, nämligen Cirkulär ekonomi. Detta för att förstå alternativa sätt 
att tänka vid utveckling av hållbara turistdestinationer och samverkan mellan olika 
verksamheter och organisationer. Till sist redogör vi för vad som krävs för att en 
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verksamhet ska anses hållbar genom användandet av miljöledningssystem och 
miljöcertifieringar och tittar lite extra på GSTC kriterierna då dessa är mallen för 
företagsrapporterna.  

2.4.2	Turism	
Vårt andra teorikapitel fokuserar på teorier kring turism och hållbar turismutveckling. 
Först tittar vi på vad som karaktäriserar turism och SMEs då turismen till stor del består 
av denna kategori företag. Med detta vill vi skapa en större förståelse för turismnäringen 
och företagens specifika karaktärsdrag då vi tror att det är av vikt för vidare analys och 
diskussion. Därefter undersöker vi vad det finns för incitament och barriärer att arbeta 
med hållbarhet inom näringen och tittar på var vi idag befinner oss i arbetet med hållbar 
turismutveckling och hur utvecklingen framåt ser ut. Med denna information hoppas vi 
få en bättre förståelse för turistnäringens relation till hållbarhet så att vi kan diskutera 
denna i relation till våra övriga kapitel och insamlade data. 

2.4.3	Samverkan	
Vårt sista teorikapitel har fokus på teorier kring företagssamverkan och nätverkande. 
Detta då vi vill skapa en förståelse för om och hur samverkan i någon form skulle kunna 
ses som ett verktyg för att hjälpa SMEs inom turistnäringen med sitt hållbarhetsarbete. 
Vi börjar med att presentera generella modeller för samverkan för att förstå 
övergripande argumentationer för och emot samverkan inom SMEs. Därefter tittar vi 
specifikt på hur samverkan relaterar till hållbarhet och turismnäringen. 

2.5	Litteratursökning	och	Källkritik	 	 	
Vid skapandet av vår teoretiska referensram har vi huvudsakligen använt artiklar från 
databaserna Scopus och Ebsco Business Source Premier som finns att tillgå via Umeå 
Universitetsbiblioteks hemsida. Vi har utöver detta även använt Google Scholars 
sökverktyg för vetenskapliga artiklar. Bryman (2013, s. 116) nämner vikten av 
nyckelord vid litteratursökning för att få fram relevanta teoretiska studier. Grundat på 
detta valde vi att till en början använda mer övergripande sökord som Sustainable 
Tourism, Clean tourism, Ecotourism, Circular Economy, Sustainable destinations, 
Hållbar turism, Hållbar destinationsutveckling, Green destinations, Networking, 
Samverkan, Cooperation samt andra liknande ordkombinationer. I slutskedet 
kompletterades studien med ett antal artiklar där vi använde mer specifika 
kombinationer av ord såsom exempelvis Networking and SMEs eller tourism and 
cooperation. 
 
Vidare har vi genomgående använt funktioner i databaserna som tillåter att även 
relaterade sökord kommer upp. Detta gav oss nya idéer för sökord och hjälpte oss att 
lättare navigera bland artiklar. Vi har även tittat på relevanta artiklars referenslistor för 
att försöka säkerställa att vi inte missat några intressanta vinklar. Vidare har vi även 
använt några vetenskapliga böcker samt källor från ofta citerade rapporter som har 
producerats av betrodda institutioner och vissa miljöorganisationer. Då dessa 
organisationer kan ge en subjektiv bild till vår studie har vi i dessa fall försökt att följa 
upp och titta på andra källor för att se om de har kommit fram till samma slutsats och 
också ta in källor som har en annan synpunkt. 
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Ejvegård (2009, s. 71-73) menar att litteratur i en vetenskaplig studie bör källgranskas 
utifrån fyra olika krav. De två första kraven innebär att forskare bör försöka nyttja de 
senaste artiklarna inom ett område och vara medveten om att en artikels styrka avtar 
med åren. Detta har vi tagit hänsyn till vid val av teorier genom att exempelvis titta på 
sammanfattande studier som visar på den senaste forskningen inom området. Vid 
användning av äldre studier och teorier har vi försökt komplettera med något nyare 
studier som berör samma sak och på så sätt styrker de äldre studierna. 
 
Vidare menar Ejvegård (2009, s. 71-73) att forskare av en studie bör granska källornas 
äkthet och se till att refereringen sker på ett korrekt sätt samt att vara noga med att 
inkludera förstahandskällor. Dessa krav har vi haft i baktanke under hela studien gång. 
Vi har därmed kontinuerligt under arbetet kritiskt granskat de valda artiklarna. 
Majoriteten av källorna i vårt teorikapitel är förstahandskällor. De kan finnas några 
enstaka sekundärkällor som använts på grund av begränsad tid och tillgång till artiklar. I 
dessa fall har vi försökt säkerställa att det ligger i linje med övrig forskning.  
 
En problematik värd att nämna som kan påverka studiens utfall är det faktum att 
hållbarhet är väldigt komplext och innefattar många olika dimensioner. Det finns många 
gånger inte ett tydligt svar eller en tydlig definition utan måste alltid tolkas för den 
aktuella kontexten. Det kan därmed uppfattas olika av olika personer. Denna 
problematik gör att vi kan känna en viss osäkerhet om vi lyckats komma åt de mest 
relevanta teorierna eller forskningen. Dock har vi förstås gjort vårt bästa för att få en så 
objektiv bild av ämnet som möjligt.  
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3.	Teoretisk	referensram		
I detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensram vi anser vara väsentlig för 
denna studie. Vi har valt att forma kapitlet utifrån vår studies tre övergripande teman. 
Först presenterar vi teorier kring hållbarhet. Därefter kommer en redogörelse för 
turism och hållbar turismutveckling. Till sist en genomgång av teorier inom 
företagssamverkan och dess relation till hållbarhet. 
 

 
 

Figur 1. Översikt över forskningsprocessen del 1. 

3.1	Hållbarhet	
Då hållbarhet är ett övergripande tema för denna studie är det av vikt att förstå 
innebörden av begreppet och de olika aspekter som ligger bakom. Vid försök att 
definiera begreppet blir det snabbt tydligt hur komplext hållbarhet faktiskt är. Kates et 
al. (2012, s. 20) nämner till exempel att det genom åren har uppkommit hundratals olika 
definitioner på hållbarhet. Detta menar författaren kan leda till problem och vara en 
bidragande faktor till att verksamheter ibland skapar en bild av sig som hållbara utan att 
egentligen vara det. Detta kallas för greenwashing och innebär att företag målar upp en 
bild av sig som ansvarstagande för miljön men i själva verket inte lever upp till olika 
certifieringar och regelverk som finns för hållbarhet (Paetzold, 2010, s. 46). Vidare 
menar Kates et al. (2012, s. 20) att jakten på en slutgiltig definition av hållbarhet även 
kan ses som något positivt i bemärkelsen att dialogen kring begreppet främjar 
utvecklingen och öppnar upp för kreativt tänkande. Begreppets formbarhet ses som 
gynnsamt då det är anpassningsbart i olika utmaningar, områden och nivåer, lokalt som 
globalt.  
 
En av de äldsta och mest vanligt förekommande definitionerna av hållbarhet 
härstammar från rapporten World Commission on Environment and Development 
(1987, s. 16) och lyder: “Humanity has the ability to make development sustainable—to 
ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.” Hållbarhet handlar alltså enligt definitionen inte 
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bara om klimat och miljö utan om att leva på ett sätt som gör att vi inte äventyrar 
framtida generationers levnadsvillkor. Denna rapport skrevs av världskommissionen för 
miljö och utveckling på uppdrag av FN. Några av huvudargumenten för arbete med 
hållbar utveckling var att kommissionen såg en ny ekonomisk era av tillväxt som måste 
baseras på miljön och att öka vår jords resursbas för att kunna vara hållbar. Detta genom 
att balansera och ta hänsyn till både ekologi, ekonomi och samhälle. Vidare nämns att 
hållbarhet inte är ett fixerat läge av harmoni, snarare en process av förändring där 
användandet av resurser, utveckling av teknologi, investeringar med mera måste ta 
hänsyn till dagens likväl som morgondagens behov. 

3.1.1	The	Triple	Bottom	Line	
Då denna studie har ett företagsperspektiv så har vi valt att förklara hållbarhet enligt 
The Triple Bottom Line (TBL). I Cannibals with forks förklarar Elkington (1999, s. 69-
94) modellen som bygger på att företag och organisationer inte endast kan fokusera på 
hur man uppnår ekonomiska vinster utan likvärdigt bör värdera och ta hänsyn till både 
människan och planeten. Dessa tre delar måste alla balanseras och värderas lika för att 
något ska anses som hållbart. Bortses någon av delarna är risken stor att försöken till 
förändring inte består över tid, vilket innebär att försöken alltså inte är hållbara. 
 
Med Bottom Line menar Elkington (1999, s. 74) grundstommen som verksamheten 
vilar på. På första nivån finns ekonomisk hållbarhet som handlar om ekonomiskt 
kapital, redovisning och alla de andra delar som traditionellt sett kopplas ihop med 
ekonomi. De frågor han anser att företag bör ställa sig är om deras kostnader är 
konkurrenskraftiga. Om efterfrågan på varor och tjänster är hållbara, om verksamhetens 
innovationskraft långsiktigt kan anses som konkurrenskraftig, om verksamheten kan 
säkerställa att humankapital och intellektuellt kapital stannar kvar och om 
vinstmarginalerna är hållbara. Jackson et al. (2011, s. 56) sammanfattar det som att 
verksamheter bör jobba för finansiella resultat, flöde av kapital och ekonomisk 
engagemang i samhället. 
 
Elkington (1999, s. 84-85) menar att social hållbarhet handlar om humankapital i form 
av folkhälsa, kompetens och utbildning. Även samhällets välmående och potential för 
välstånd ingår. Han menar att företag bör tänka igenom vilka avgörande former av 
socialt kapital verksamheten behöver för att bli hållbar och förstå vilka underliggande 
trender som finns bland dessa. Vidare måste verksamheten förstå sin roll i samhället för 
att kunna behålla humant och socialt kapital. De måste också vara medvetna om i vilken 
utsträckning rättvisa och jämlikhet kan förändra sättet vi idag ser på och mäter socialt 
kapital. Waage et al. (2005, s. 1149) menar att social hållbarhet handlar om allt från 
arbetsvillkor till löner och tillgång till nödvändigheter såsom mat och vatten. Likaväl 
ingår rätt till hälsa, utbildning och finansiell trygghet. Det handlar inte bara om anställda 
på ett företag utan även samhället i stort och hur en verksamhet påverkar omgivningen. 
Jackson et al. (2011, s. 58) menar att den sociala dimensionen handlar om företags 
påverkan på de anställda och de sociala systemen inom samhället.  
 
Den tredje och sista delen, Ekologisk hållbarhet handlar enligt Elkington (1999 s. 79-
80) om naturkapital, det vill säga alla naturtillgångar som stödjer ekosystemens 
funktioner. Vad som anses vara naturkapital menar författaren ses som något väldigt 
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komplext och en definition som ständigt är under utveckling. Han förklarar att 
ekologisk hållbarhet bland annat handlar om att ta vara på de begränsade vattenresurser 
som finns och om att minska utsläpp av växthusgaser samt skydda vår flora och fauna.  
Vidare förklarar Elkington (1999 s. 79-80) att naturkapital kan delas upp i kritiskt och 
förnybart kapital. Kritiskt kapital innebär naturligt existerande resurser som är 
essentiella för fungerande ekosystem och liv på jorden. Förnybart kapital är sådant som 
kan förnyas, repareras eller som det finns av människan skapade substitut. Här menar 
författaren att företag bland annat måste se till att förstå vilka former av naturkapital 
som påverkas av deras pågående och kommande verksamhet och om denna användning 
anses hållbar. Jackson et al. (2011, s. 56-57) förklarar genom en nyare och mer 
sammanfattande definition ekologisk hållbarhet som att företag måste ta ansvar för hur 
de använder och påverkar sina lokala, nationella och internationella resurser, både 
kvalitativt och kvantitativt  
 
För att ta reda på hur hållbar en verksamhet är används integrerade mått för modellens 
tre delar, antingen i form av redovisning, revision eller miljörapporter (Elkington, 1994, 
s. 92-94). Författaren understryker dock att kopplingen till hållbarhet snarare 
generaliseras än tydligt definieras vid användningen av dessa mått. Ett sätt att i siffror 
uppskatta nivån på verksamhetens hållbarhet är genom att prissätta tjänster eller varor 
utifrån alla kostnader som kan kopplas ihop med denna, inklusive miljö och 
samhällskostnader. Detta är dock väldigt svårt med tanke på att det i dagsläget inte finns 
några direkt satta numerära värden på samhälle och miljö. Författaren hävdar att man 
därmed väldigt sällan kommer att kunna säga om en verksamhet är helt hållbar eller inte 
men åtminstone få en guidning om relativa värden och om verksamheten går åt rätt håll.  
 
Fördelarna med TBL är enligt Jackson et al. (2011, s. 56-57) att det kan ses som ett 
överenskommelse mellan samhället och företag att verka hållbart. Med hjälp av 
guidningen från TBL kan verksamheten få en överblick över vad de redan gör bra och 
vad de bör förbättra för att på lång sikt kunna finnas kvar. Författaren understryker dock 
problematiken med att det inte finns någon enighet om vilka exakta dimensioner som 
ska mätas för att leva upp till Elkingtons TBL. Han menar att mest vanligt 
förekommande dimensioner är en sammanlagd prestandamätning av företags påverkan 
på samhället som helhet både nu men också i framtiden. 
 
Det finns även kritiska röster angående the Triple Bottom Line vars åsikter vi tar hänsyn 
till i försök att få en övergripande förståelse för hållbarhet och dess komplexitet. Barter 
(2015, s. 197) hävdar exempelvis att det sätt som teorin implementeras på i verkligheten 
bland företag fungerar mer som självbedrägeri. Författaren förklara detta som att den 
ekonomiska aspekten får störst prioritet och kunskapen om hållbarhet för miljön är inte 
tillräckligt stor för att kunna göra verkligt hållbara beslut för miljön. Ehrenfeld (2004, s. 
1-2) hävdar att TBL inte handskas med de verkligt stora problemen så som den stigande 
konsumtionen. Han menar att det är fel ände att börja i att fokusera på företag som inte 
är hållbara när det är den starka konsumtions-kraften som är det stora hotet.  
 
Vanliga argumentationer emot TBL tror Jackson et al. (2011, s. 57-58) bland 
verksamheter handlar om rädslan för förändring och känslan av att tappa kontrollen. 
Andra är rädda för den tid, de resurser, förväntningar och risker de tror att en förändrad 
strategi innebär. Om en verksamhet är öppen med sitt arbete för hållbarhet eller för 
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tidigt påstår sig vara en hållbar verksamhet är det väldigt lätt att man drar till sig kritiker 
som direkt uppmärksammar etiska problem som framkommit under 
förändringsprocessen och anklagar verksamheten för greenwashing. 
 

3.1.2	Företags	hållbarhetsarbete	
För att komplettera TBL perspektivet har vi valt att titta på hur företag kan arbeta med 
hållbarhet. Ett välkänt sätt att inom företag arbeta med samhälls- och miljöfrågor är 
genom Corporate Social Responsibility (CSR) som av EU-kommissionen (u.å.) innebär 
att ansvarsfulla företag gör mer än vad lagen kräver och tar frivilligt hänsyn till sociala 
och miljömässiga aspekter i sin dagliga affärsverksamhet. CSR ses som ett verktyg för 
att minska risker och kostnader, skapa konkurrensfördelar, skapa ett gott 
rykte/legitimitet och genom samverkan skapa värde och win-win situationer (Carroll & 
Shabana, 2011, s. 85-105). Författarna menar vidare att olika företag kan drivas att 
använda CSR av olika motivationsfaktorer, där vissa drivs av de långsiktiga ekonomiska 
fördelarna medan andra motiveras av etiska aspekter såsom viljan att göra “rätt”. 
 
Enligt Porter & Kramer (2011, s. 64) anses företag orsaka allt mer sociala, miljömässiga 
och ekonomiska problem. Författarna menar att många företag tar allt mer ansvar men 
har också fått ta allt mer skuld i takt med att dessa typer av problem uppmärksammas i 
exempelvis media. Vidare hävdar de att företagare har hamnat i en ond cirkel där de blir 
låsta av att använda ett utdaterat tillvägagångssätt som ser värdeskapande allt för smalt. 
Ett tillvägagångssätt som innebär att företag optimerar kortsiktiga finansiella resultat 
som i en bubbla men missar de viktigaste, kundernas behov och ignorerar de bredare 
influenser som avgör deras långsiktiga framgång. Författarna hävdar vidare att företag 
måste börja se socialt ansvar som en integrerad kärna i verksamheten, inte bara något 
som finns i periferin. 
 
Lösningen finns enligt Porter & Kramer (2011, s. 64-76) i att gå ifrån idéer såsom CSR 
och istället anta idén om Creating Shared Value (CSV) som innebär att man ser 
hållbarhet som en integrerad del av företags lönsamhet och konkurrenskraftiga position. 
CSV innebär enligt författarna att företag skapar ekonomiskt värde på ett sätt som också 
gynnar samhällets behov och utmaningar. Vidare menar de att CSV är både effektivare 
och mer hållbart än majoriteten av de alternativ som finns för att jobba med dessa 
frågor. Ett exempel är att företag som använder sig av CSV kommer ta mer aktiva och 
seriösa åtgärder för miljön då de verkligen förstår vikten av att samhället men också att 
verksamheten i sig ska kunna finnas kvar även i framtiden. Detta menar författarna 
driver och motiverar företag på ett helt annat sätt än att jobba med hållbarhet bara för att 
det ska kännas bra och se bra ut i omvärldens ögon. Hållbarhet menar de på så sätt blir 
ett kärnvärde i verksamheten och något som involverar samtliga anställda på alla nivåer.  
 
CSV bygger på att företag och samhället är beroende av varandra (Porter & Kramer, 
2011, s. 66). Författarna menar att företag behöver en efterfrågan på sina produkter och 
en stöttande miljö för verksamheten samtidigt som samhället kräver bland annat 
jobbmöjligheter för att kunna fungera. Detta menar de innebär att företag som inte tar 
hänsyn till miljö och samhälle kan anses som självdestruktiva. Vidare förklarar de att 
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CSV kräver att företagare lär sig mer om samhällets behov men också att de ska kunna 
se förbi konkurrens i vissa aspekter och därmed kunna arbeta över gränser.  
 
Porter & Kramer (2011, s. 77) hävdar att användande av CSV kommer att innebära nya 
och ökade samarbetsformer där olika verksamheter kommer att kunna dela och dra nytta 
av insikter, kunskaper och resurser på olika nivåer i samhället. De tror också att denna 
samverkan kommer göra företagen mer framgångsrika och öppna upp för att 
konkurrenter kan arbeta tillsammans med vissa ramvillkor, något som anses väldigt 
ovanligt inom CSR initiativ. Denna samverkan tror de slutligen kommer bli allt mer 
datadriven med tydliga kopplingar och definierade resultat. De ser att mål blir tydligare 
för alla parter och mer spårbart med genomtänkta mätmetoder. 
 
Nackdelar med både CSR- och CSV-teorier är att de ofta utgår ifrån stora företags 
perspektiv (Russo & Perrini 2010, s. 217). Som dock tidigare nämnts så har 
småföretagare ofta mycket kortsiktiga strategier om än några uttalade strategier 
överhuvudtaget och Russo & Perrini (2010, s. 217) menar att SMEs och stora företag 
därför inte är helt jämförbara. De menar till exempel att de etiska aspekter som varit 
drivande i utvecklingen av dessa teorier mer liknar de förhållanden som storföretagen 
har med många intressenter att ta hänsyn till. Som småföretagare ser det dock ofta 
annorlunda ut med få investerare och små team med anställda och kanske en ganska 
liten region som påverkas av dess verksamhet. Murillo & Luzano (2006, s. 237) ser att 
den viktigaste faktorn till SMEs CSR-arbete är entreprenörens vilja och åsikter. Vidare 
ser dom att det finns fler än bara etiska och moraliska drivkrafter som ligger bakom 
dessa strategier. En viktig faktor är de fördelar CSR arbetet för med sig. De har med 
andra ord ofta företagets bästa som måttstock snarare än samhället. Därför är det extra 
viktigt att tänka i banor som CSV där värdeskapandet gynnar både samhälle och företag. 
 
Varför agerar inte alla på ett hållbart sätt? Vad är det som driver vissa företag mer än 
andra mot en hållbar verksamhet och vad är det som generellt sett motiverar företagare? 
Elmlund (1998, refererad i Bohlin & Elbe, 2007, s. 260) finner att ekonomiska faktorer 
sällan är den starkaste drivkraften för mindre företagare. Karlsson & Lönnbring (2007, 
s. 254) menar att själva företagandet i sig ofta kan vara målet och pengar medlet, medan 
ekonomiska teorier ofta utgår från det motsatta. Till exempel kan längtan efter autonomi 
var en sådan drivkraft. Sen (2006, s. 35) hävdar att resonemang om människan som 
alltid rationellt agerande åsidosätter andra motivationsfaktorer som tydligt påverkat 
individer som gett avtryck i mänsklighetens historia. Ghandi, Moder Teresa, Martin 
Luther King med flera är tydliga exempel på detta.  
 
En faktor ur ett sociologiskt perspektiv är det arv varje individ bär med sig ur sin sociala 
kontext. Det är inte alla personligheter som vågar satsa på att vara egenföretagare, utan 
det kräver oftast ett inre driv och lite egensinnighet (Karlsson & Lönnbring, 2007, s. 
256). Karlsson & Lönnbring (2007, s. 258-262) fortsätter att utveckla detta resonemang 
och konstaterar att det i mångt och mycket handlar om en livsstil. Att de som driver 
småföretag ofta motiveras av personliga motiv som till exempel en längtan efter en ny 
livssituation, frihet, kontroll eller en koppling till platsen som gör att entreprenören 
önskar denna en långsiktig hållbarhet.  
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3.1.3	Cirkulär	ekonomi	
För att kunna diskutera hållbarhet på djupet har vi valt att inkludera ett alternativt 
synsätt på ekonomin som tar hänsyn till hållbarhet. Detta för att få ytterligare ett 
perspektiv och dimension som kan hjälpa oss att svara på forskningsfrågan. Cirkulär 
ekonomi är ett synsätt som utvecklats sedan 1970-talet. Till grund ligger Bouldings 
(1966, refererad i Geissdoerfer et al. 2016, s. 759) teorier om jorden som ett stängt och 
cirkulärt system med ändliga resurser vid obalans av uttag och insättningar. 
Geissdoerfer et al. (2016, s. 759) definierar cirkulär ekonomi som ett återskapande 
system. Detta system ska behandla resurs-kapital på ett sådant sätt att det minimerar 
avfallet eller helt sluter kretsloppet och kapitalet kan omvandlas för nytt användande. 
Det som skiljer den cirkulära ekonomin från den rådande normen är att den är just 
sluten. Som det ser ut idag verkar de flesta marknaderna på ett linjärt sätt där produkter 
har ett slut och ses som avfall medan i en cirkulär ekonomi så skulle delarna av en 
produkt kunna återbrukas på ett eller annat sätt. Det kan vara genom återanvändning i 
nya liknande produkter, men det kan också vara ett helt nytt användningsområde. Till 
och med avfall kan ses som källa till värme och därmed ingå i ett slutet kretslopp. 
 
Rizos et al. (2016, s. 14) har i sin studie tittat på möjligheten för SMEs att implementera 
ett cirkulärt tänk i sin verksamhet. Studien visar att brist på stöd från konsumenter och 
leverantörer likväl som brist på ekonomiskt kapital är de huvudsakliga barriärer som 
finns för att implementera ett cirkulärt tänk i verksamheten. De möjligheter som finns 
för implementering ser de finnas särskilt hos de verksamheter som har en företagskultur 
och en ledning som stöder hållbara idéer. Det är också gynnsamt om det finns ett lokalt 
eller regionalt nätverk med andra verksamheter som också jobbar med 
hållbarhetsarbete. Genom denna implementering tror författarna att SMEs av sina kunde 
kommer att uppfattas som genuint intresserade av hållbarhetsfrågor och därmed 
erkännas som hållbara verksamheter. 

3.1.4	Miljöcertifiering		
Vad som krävs för att verksamheter ska anses som hållbara är som tidigare nämnt väl 
diskuterat om än relativt oreglerat vilket kan leda till att verksamheter kommunicerar sig 
som hållbara utan att faktiskt leva upp till kraven för detta. Ett sätt att delvis ta sig förbi 
denna problematik och samtidigt få en överblick över verksamhetens hållbarhetsarbete 
är att använda sig av miljöledningssystem som sätter krav på verksamheten och i vissa 
fall erbjuder miljömärkning (Naturvårdsverket, 2000, s, 16). Det framkommer också att 
miljöledning innebär att verksamheten till en början genomgår en miljöutredning för att 
skapa en överblick av hur verksamheten påverkar miljön. Därefter fastställs en 
miljöpolicy och mål som verksamheten genom en handlingsplan ska försöka uppnå och 
på så sätt begränsa sin miljöpåverkan. 
 
Miljömärkning innebär vidare en certifiering, att en vara eller en tjänsts produktion 
uppnår en viss nivå av miljökrav (Buckley, 1992). Dziuba (2016, s. 126) har vidare i en 
jämförande ekonomisk studie visat att företag genom sina åtgärder för att bli 
miljöcertifierade inte bara positivt påverkar miljön och samhället utan också samtidigt 
minskar sina egna driftskostnader och därmed berör TBL alla tre delar. De mest kända 
miljöledningssystem är enligt Naturvårdsverket (2000, s. 9) ISO 140001 och EMAS. 
som är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. Dessa syftar till att 
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effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag och i organisationer.. Syftet med 
dessa är att genom ett antal uppsatta standarder systematisk leda företag mot att 
förbättra sin miljöprestanda, hjälpa dem uppfylla skyldigheter samt uppnå miljömål. 
 
Miljömärkning inom turismen drivs enligt Buckley (2001) bland annat framåt av att 
vissa turister kontinuerligt söker efter miljömärkta/hållbara alternativ när de står inför 
sina köpval. Ett stort problem menar han dock vara att det är svårt att navigera mellan 
alla olika, icke koordinerade miljömärkningar som finns inom turismen idag. Många är 
väldigt små eller för specificerade vilket gör att det är få som varit framgångsrika. Dessa 
miljömärkningar är skapade av allt från enskilda företag till myndigheter, och gäller allt 
från små byar till stora destinationer. Här menar författaren att det även finns en 
problematik med hur den praktiska implementeringen av miljömärkningen ska gå till. 
 
3.1.4.1	GSTC	
Enligt Bushell & Bricker (2017, s. 110) är Global sustainable tourism council (GSTC) 
ett av det allra första och mest materiella globala miljöledningssystem med kriterier för 
turismen som finns idag. Dessa globala kriterier är särskilt utfärdade för hållbarhet, 
utvecklat för, och fria att använda inom både offentlig och privat sektor (GSTC, 2017a). 
Det framkommer att syftet med dessa är att öka kunskapen om vad hållbar turism är och 
vilka metoder som kan användas för att uppnå en hållbar turism. Det finns i dagsläget 
två uppsättningar kriterier varav en gäller destinationsutveckling och den andra mer 
specifika turismnäringen med fokus på hotell och guideverksamhet. Det övergripande 
syftet med samtliga kriterier är att: Tjäna som grundläggande riktlinjer för destinationer 
som vill bli mer hållbara, Hjälpa konsumenter att hitta sunda, hållbara 
turistdestinationer, Tjäna som en gemensam nämnare för informations medier som kan 
uppmärksamma destinationer och informera allmänheten om deras hållbarhetsarbete, 
Bistå certifiering, Erbjuda statliga, icke-statliga och privata sektorer en utgångspunkt 
för att utveckla hållbara krav för turismen och Användas som grundläggande riktlinjer 
för utbildningsorgan, såsom hotell skolor och universitet (GSTC, 2017a). 
 
Det finns totalt 39 grundkriterier skapade för turismnäringen (Se appendix 1). 
Grundkriterierna är vägledande principer och minimikrav som alla verksamheter inom 
turismsektorn bör sträva efter att nå för att bevara vår världs natur och resurser (GSTC, 
2017a). De ursprungliga kriterierna utvecklades i samarbete med hållbarhetsexperter 
och turismindustrin där över 60 redan befintliga uppsättningar kriterier analyserades 
(GSTC, 2017b). Totalt sett analyserades över 4500 kriterier och över 2000 intressenters 
kommentarer. 
 
Verksamheter som arbetar för att uppnå GSTCs kriterier kan ansöka om att få en GSTC-
certifiering (GSTC, 2017c). Detta ses som en fördel för turistföretag då exempelvis 
många resebyråer informerar kunder om hållbara alternativ. På så sätt informeras alltså 
intressenter från en tredje part om det hållbarhetsarbete som ligger bakom 
verksamheten. 
 
Bushell & Bricker (2017, s. 118-119) menar att GSTC säkerställer att 
verksamheterna“gör ett genuint engagemang för att stödja sociala och ekologiska 
resultat, samt strategier för besökshantering för att bevara och skydda de kultur- och 
naturarv människor kommer dit för att se”. Författarna menar också att kriterier såsom 
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GSTC kan och bör användas som grundläggande riktlinjer för verksamheter på alla 
typer av nivåer i samhället. Från regeringsnivå till privat sektor. Detta ger en 
utgångspunkt att kunna hantera turismens komplexa natur i relation till hållbarhet. De 
menar också att kriterierna kan användas som en gemensam vision i samhället med mål 
att uppnå en hållbar destinationsutveckling.  
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3.1.5	Summering	
Tabell 2. Översikt av de viktigaste insikterna från kapitlet Hållbarhet. 
 

Författare Årtal 
 

Insikter 

Kates et al. 2012 Hållbarhet är väldigt komplext vilket innebär att det kan 
användas i många kontexter men samtidigt finns stor risk för 
greenwashing (s. 20). 

Elkington 1999 Verksamheter kommer inte att kunna finnas kvar på lång 
sikt om de inte likvärdigt värderar samhälle, miljö och 
ekonomi (s. 74). 

Jackson et al. 2011 En nackdel med TBL är att det inte finns någon enighet om 
vilka exakta dimensioner som ska mätas för att avgöra om 
en verksamhet är hållbar (s. 56). 
 
En fördel är att verksamheter får en bra överblick över vilka 
delar de bör jobba med för att kunna finnas kvar på sikt (s. 
56-67). 
 
Barriärer för hållbarhet kan vara att verksamheter är rädda 
för att förändra sin strategi, tror att hållbarhet tar tid, 
resurser, innebär höga förväntningar och innebär stora risker 
(s. 57-58). 

Barter 2015 Även om hållbarhetstänket implementeras får alltid 
ekonomin störst prioritet (s. 197). 

Ehrenfeld 2004 TBL tar inte hänsyn till stigande konsumtion vilket anses 
vara det största hotet mot miljön (s. 1-2). 

Bouldings, 
refererad i 
Geissddoerfe
r et al 

1966 
(2016) 

Cirkulär ekonomi är ett alternativt synsätt på ekonomin som 
ser jorden som ett slutet kretslopp där resurserna blir ändliga 
vid obalans av insättningar och uttag (s. 759). 

Dziuba 2016 Verksamheter som försöker uppnå kraven för 
miljöcertifiering minskar inte bara sin påfrestningar på 
miljön utan sänker också sina egna driftskostnader (s. 126). 

Bushell & 
Bricker 

2017 Att uppnå GSTCs kriterier för hållbarhet kan och bör 
användas som riktlinjer för verksamheter inom 
turismnäringen på alla nivåer i samhället (s. 118-119). 
 
GSTC “gör ett genuint engagemang för att stödja sociala 
och ekologiska resultat, samt strategier för besökshantering 
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för att bevara och skydda de kultur- och naturarv människor 
kommer dit för att se” (s. 118-119). 

3.2	Turism	

3.2.1	Karaktäristika	
Turism bör ses som denna studies andra huvudtema. Att förstå turismens karaktärsdrag 
blir därmed av stor vikt. Som tidigare nämnt är turismen globalt sett en av de mest 
växande sektorerna idag och denna sektor består till stor del av små företag 
(Tillväxtverket, 2014, s. 5). EU definierar små och medelstora företag gemensamt som 
företag med färre än 250 medarbetare och med en årsomsättning på mindre än 50 
miljoner euro och/eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro (Europeiska  
kommissionen, 2006). Denna kategori av företagare utgör vidare en stor roll för 
ekonomin då de innefattar ca 99 procent av alla företag inom EU. Att förhållandet är 
lika i Sverige styrks av Karlsson & Lönnbring (2007, s. 253). En problematik som 
Europeiska kommissionen (2006) ser bland SMEs är att det ofta är svårare för dessa 
företag att få lån och investerare då osäkerheten är större än hos de stora etablerade 
företagen. En fördel för dessa SMEs inom turismen kan dock vara att de ofta är mer 
oberoende än vad större företag är och Jenkins (2009, s. 24) hävdar att de ofta leds av en 
entreprenör med ett mindre team runt sig och att det är en av nycklarna till deras 
framgångar. Russo & Perrini (2010, s. 217) har en teori om att en anledning till SMEs 
företagens högre grad av oberoende är just den begränsade andel intressenter att ta 
hänsyn till, vilket styrker resonemanget.  
 
Detta oberoende går dock att se från olika perspektiv, dels hävdar Gelinas & Bigras 
(2004, s. 271) att dessa företags ofta osäkra tillvaro skapar ett kortsiktigt perspektiv 
gällande företagets målsättningar. Å andra sidan så skapar dessa mindre sammanhang 
en hög grad av engagemang från de anställda (Russo & Perrini 2010, s. 214). 
  
Vidare definieras och karaktäriseras turism av resande som genererar besökare till en 
viss destination (Bohlin & Elbe, 2007, s. 13-18). Ett resande som författarna menar 
innebär att besökarnas konsumtion förflyttas från sitt hem till en annan destination 
vilket påverkar både destinationens ekonomi, samhälle och miljö. Framke (2002, s. 105) 
definierar en destination som en unik plats som finns på olika grafiska nivåer men utan 
tydliga gränser. Han förklarar att en destination är strukturerad av processer, upplevs 
genom sociala handlingar och består av summan av intressen, aktiviteter, anläggningar, 
infrastruktur och sevärdheter. 
 
Vad som gör en destination till en turistdestination är enligt Bohlin & Elbe (2007, s. 13-
18) dess infrastruktur, attraktioner och att det finns stödjande utbud som möjliggör 
vistelser på destinationen. En destinations aktörer består av de företag, organisationer, 
politiker och tjänstemän som är aktiva på destinationen eller jobbar med att utveckla 
den (Bohlin & Elbe, 2007, s. 13-18). Exempel på aktörer som direkt påverkas av 
turismen är hotell, restauranger och attraktioner. Exempel på aktörer som indirekt 
påverkas av turismen kan vara bensinstationer, taxibolag och butiker. Även Gunn (1994, 



 
 

27 

refererad i Mai & Smith, 2015, s. 1505) menar att turism är mer än bara mat, transport 
och boende utan består av komplext sammanhängande system. Detta system kan 
förklaras av att turismen nästan uteslutande består av tjänster och att kvaliteten därmed 
beror på hela tjänsteerbjudandet (Bohlin & Elbe, 2007, s. 13-18). De menar även att 
upplevelsen påverkas av det faktum att konkurrerande företag ofta också kan ses som 
komplimenterande. De kompletterar varandra i den meningen att de erbjuder olika 
tjänster och varor som är beroende av att de andra komponenterna finns att tillgå på 
destinationen. Exempel på detta är att en hotellvistelse kan vara resans huvudattraktion 
men det kan också ses som stödfunktion för att kunna uppleva andra attraktioner på 
destinationen. Detta innebär att det är svårt för en enskild aktör att påverka hela 
upplevelsen för konsumenten (Gunn, 1994, refererad i Mai & Smith, 2015, s. 1505). 
Forsyth (1997, s. 278) tillägger att turismens huvudsakliga värde varierar genom att det 
upplevs olika för varje individ. Han menar också att turismen egentligen inte bör ses 
som en egen industri eller bransch utan består av många olika delbranscher vilket gör 
turismen ett komplext område att jobba med ur miljösynpunkt.  
 
En vanlig problematik som kopplas till SMEs är resursbrist (Dandridge, 1978, s. 57). 
Denna problematik kan man i synnerhet se bland turistföretag som är säsongsberoende 
(Bohlin & Böhn, 2007, s. 73-85). Detta innebär ofta att det ekonomiska utslaget på ett år 
kan bli lågt då efterfrågan är elastiskt vilket inte gäller för utbudet. Om en destination 
har dålig lönsamhet leder detta ofta till en negativ utvecklingsspiral då attraktiviteten 
minskar i och med att verksamheten inte har råd att göra nödvändiga investeringar. 
Även personalutvecklingen påverkas negativt och innebär allt mindre kvalificerad 
personal vilket leder till försämrad produktkvalitet som i sin tur ger ännu sämre 
lönsamhet. Vidare menar Bohlin & Elbe (2007, s. 13-18) att verksamhetens läge är ofta 
av vikt då ett fungerande transportsystem många gånger är avgörande för att locka 
besökare till sig. 

3.2.2	Hållbar	destinationsutveckling	
Kopplingen mellan turism och hållbarhet visar sig återkommande i forskningen genom 
begreppet hållbar destinationsutveckling. Då vårt fokus huvudsakligen ligger på 
turistföretag vars huvudsyssla är tjänster inom boende, mat och aktiviteter så menar vi 
att dessa företag måste jobba för att bli hållbara, för att destinationen i sig ska kunna bli 
hållbar. Detta då en destination som ovan nämnts, består av ett komplext 
sammanhängande system av verksamheter som är beroende av varandras existens.  
 
De allra viktigaste punkterna för utvecklingen av turistnäringen togs fram 1995 av 
WTTC, UNWTO och The Earth Council (Bohlin & Böhn, 2007, s. 73-85). Det de lyfte 
var att hantera avfall likt ett kretslopp, motverka utsläpp av transporter, effektivisera 
energianvändande, vårda och planera användandet av mark, ta hand om de 
vattenresurser som finns, skapa partnerskap mellan samhället och turistföretag, byta ut 
miljöfarliga medel/substanser och till sist jobba med miljövänlig produktutformning. 
Vidare menar Bohlin & Elbe (2007, s. 13-18) att de krav som finns för att uppnå en 
hållbar turismutveckling är att öka människors kontroll över sina liv, upprätthålla 
biologiska processer och mångfald, upprätthålla och stärka samhällets identitet samt 
hantera resurser så att det inte äventyrar kommande generationers behov. Dessa krav 
stämmer också väl in på de kriterier som GSTC har satt upp för en hållbar destination. 



 
 

28 

 
Enligt Bohlin & Böhn (2007, s. 73-85) är det främst turisters transportval under sin 
resor som bidrar till ett försämrat klimat. Turister reser med bilar, båtar och flyg vilket 
alla släpper ut miljöskadliga utsläpp. Den stora problematiken ligger enligt författarna i 
att även om vi i Sverige hittar mer miljövänliga transportmedel så ökar turismen även i 
stora länder som till exempel Kina. Här krävs det att förändring sker både lokalt men 
också globalt för att det ska få någon effekt. En faktor som spelar in är som tidigare 
nämnt enligt Bramwell et al. (2016, s. 3) turistens vanor i sin hemmiljö. Forskningen 
visar nämligen på att människor ofta gör liknande val på turistorten som om hen vore 
hemma. 
 
Visit Sweden (2016) har av staten fått uppdraget att internationellt marknadsföra 
svenska turistdestinationer. I deras kommunikationsstrategi för hållbarhet (Visit 
Sweden, 2010) framkommer att de uppmärksammat en nisch av resenärer som särskilt 
attraheras av hållbara destinationer. De har även sett tendenser till att omvärlden har en 
uppfattning om Sverige som en hållbar destination.  
 
Bohlin & Böhn (2007, s. 73-85) menar att konflikter kommer att uppstå mellan 
ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet då en expansion av turismen leder till 
allt större påfrestning på miljön. Att finna smarta lösningar för alternativa 
transportmedel menar de är en viktig hörnsten i arbetet med hållbar 
destinationsutveckling. Även lönsamhet nämns som viktigt för att kunna göra 
investeringar som gynnar miljöarbetet. Vid sidan om dessa lösningar måste man också 
jobba med sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förändringsprocesser som 
stödjer dessa lösningar. 
 
Som nämnts i problemformuleringen har Tillväxtverket (2016b, s. 15-16) genom ett 
projekt för hållbar destinationsutveckling tittat på fem destinationer i landet. I 
slutrapporten kring projektet redogörs för några av de viktigaste insikterna som gjorts. 
Dessa är bland annat att turismsektorn är en näring och inte en bransch vilket gör det 
extra viktigt att alla berörda aktörer och intressenter, privata som offentliga, förstår 
varandra och har en delad syn på hur samarbeten ska fungera. De menar att exempelvis 
offentliga aktörer måste förstå turistnäringens roll i samhället och ta hänsyn till dessa 
vid strategiutveckling eller annan planering. De markerar även att destinations-bolagen 
har fått en allt större betydelse och får anta allt mer komplexa uppdrag än tidigare. 
Destination-bolag kan enligt Bohlin & Elbe (2007, s. 13-18) ge inflytande i 
destinationsutvecklingen och finns i form av föreningar med företag som medlemmar 
men också i form av aktiebolag.  
 
De uppdrag som dessa destinationsbolag har innebär bland annat “strategisk planering, 
samordning och styrning av insatser inom affärsutveckling, destinationsutveckling, 
finansiering, produktutveckling, utveckling av affärsmöten och evenemang, 
marknadsföring mot nya marknader och partnersamarbeten med turismföretagare och 
offentliga aktörer, främst kommuner och regioner” (Tillväxtverkets, 2016b, s. 15). 
Utöver detta kan de slutsatser som dragits sammanfattas till att insatser måste komma 
från både företagen i sig men också från destinationerna och att huvudsaken är att 
initiativ tas för hållbar utveckling, hur detta faktiskt ska gå till är inte av lika stor vikt. 
När det gäller destinationens insatser måste dialog och samarbete föras med andra 
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aktörer där de själva saknar rätt att påverka. Slutligen understryks vikten av att löpande 
kunna följa arbetets resultat, både långsiktigt och kortsiktigt för att kunna visa på att det 
faktiskt ger ekonomiska resultat och på så sätt tror de företagen kan motiveras. 
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3.2.3	Summering	
 
Tabell 3. Översikt av de viktigaste insikterna från kapitlet Turism. 
 

Författare 
 

Årtal Insikter 

Framke  2002 En destination är en unik plats som finns på olika 
grafiska nivåer men utan tydliga gränser. Den är 
strukturerad av processer, upplevs genom sociala 
handlingar och består av summan intressen, aktiviteter, 
anläggningar, infrastruktur och sevärdheter (s. 105). 

Gunn (refererad 
i Mai & Smith) 

1994 
(2015) 

Turism är mer än bara mat, transport och boende utan 
består av komplext sammanhängande system (s. 1505). 

Bohlin & Elbe   2007 Turismen består nästan uteslutande av tjänster och 
kvaliteten beror därmed på hela tjänsteerbjudandet. 
Vidare påverkas upplevelsen av det faktum att 
konkurrerande företag ofta också kan ses som 
komplementerande (s. 13-18). 

Bohlin & Böhn 2007 Det är främst turisters transportval under sin resor som 
bidrar till ett försämrat klimat (s. 73-85). 

Forsyth 1997 Turismens huvudsakliga värde varierar genom att det 
upplevs olika för varje individ. Turismen bör inte ses 
som en industri eller bransch utan består av många olika 
delbranscher vilket gör turismen ett komplext område att 
jobba med ur miljösynpunkt (s. 278). 

Bohlin & Böhn 2007 Resursbrist och personalutveckling är vanliga problem 
bland turistföretag och hör ofta ihop med att de är 
säsongsberoende (s. 73-85). 

Tillväxtverket 2016b Turismsektorn är en näring och inte en bransch vilket 
gör det extra viktigt att alla berörda aktörer och 
intressenter, privata som offentliga, förstår varandra och 
har en delad syn på hur samarbeten ska fungera (s. 15-
16). 
 
Destinationsbolag kan erbjuda “insatser inom 
affärsutveckling, destinationsutveckling, finansiering, 
produktutveckling, utveckling av affärsmöten” m.m (s. 
15). 
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3.3	Samverkan	

3.3.1	Allmänt	om	samverkan	
Denna studies tredje huvudtema handlar om samverkan och syftar till att redogöra för 
teorier som talar för eller emot om samverkan kan vara ett sätt att underlätta för 
turistföretagen i västerbotten att ta sig förbi en del av de barriärer de har att verka mer 
hållbart.  
 
Det finns de som hävdar att samverkan är ett bra sätt att bland SMEs hantera 
hållbarhetsfrågor. González-Morales et al. (2016, s. 578) såg exempelvis i sin studie att 
det skett ett paradigmskifte i företagskulturen i Fuerteventura. CSR, nätverkande och 
samhällsstyrning hade fått en ökad betydelse inom turismsektorn och det var mycket 
viktigt att få till bra samarbeten mellan privat och offentlig sektor för att lyckas med sin 
strävan mot en hållbar destinationsutveckling. Flera forskare menar att nätverkande är 
en viktig strategi för ett SMEs företag att överleva och växa, så att de kan fokusera på 
sin huvudkompetens (Canavesio & Martinez, 2007, s. 794; Street & Cameron, 2007, s. 
239). 
 
För att kunna samverka är det av vikt att berörda parter förstår vilka insatser som krävs 
(Street & Cameron, 2007, s. 243). Vidare menar författarna att samverkan skiljer sig åt 
mellan olika typer av verksamheter och varierar på individnivå mellan allt från 
företagarens attityd, vilja att lära sig, till värderingar och redan existerande nätverk. 
Författarna förklarar att det som spelar in särskilt är organisationens karaktäristika, 
relationernas karaktäristika och hur omgivningen ser ut. Till exempel så är 
sannolikheten att lyckas högre för de företag som hittar andra aktörer med liknande mål 
att samarbeta med. De menar vidare att om ett företag som saknar intresse för 
hållbarhetsfrågor och som inte agerar ansvarsfullt börja samarbeta med ett företag som 
har som högsta mål att vara hållbara på alla sätt är det mindre troligt att deras samarbete 
ska bli fruktsamt för någon part. 
 
De strategier som finns för företagsutveckling genom samverkan handlar i de flesta fall, 
enligt Street & Cameron (2007, s. 243), om att minska osäkerhet kring ekonomi och 
ekologi. Vidare menar dem att företagen måste utveckla gemensamma strategier. Detta 
för att precis som vi tidigare beskrev säkerställa att de är på väg mot samma mål och att 
ett förtroende byggs upp mellan parterna. Om detta lyckas kan företagen enligt Street & 
Cameron (2007, s. 243) utvecklas som företag och skaffa sig konkurrensfördelar genom 
bland annat stärkta tjänsteerbjudanden och långsiktiga hållbarhetsperspektiv.  
 

3.3.2	Turismsamverkan		
Tillväxtverket (2017a, s. 10) visar i sin sista rapport från projektet för hållbar 
destinationsutveckling på att “Det viktigaste för att utveckla hållbara destinationer är 
att satsa på en genomtänkt och långsiktig samverkan med andra nödvändiga aktörer”. 
Forskarna som varit involverade i projektet, Hjerpe & Syssner (2015, s. 55) förklarar 
detta i en egen rapport där de visar på att om fokus flyttas från vad varje enskilt 
turistföretag bör göra för att utvecklas hållbart till att istället titta på hela destinationens 
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utveckling så förändras incitamenten för hållbarhet hos turistföretaget. Forskarna 
förklarar att detta dels beror på att mer fokus hamnar på att skapa samarbeten och bygga 
kluster för en gemensam vision för hela destinationen. På detta sätt kan turistföretaget 
tydligare se sin verksamhets värde i den stora helheten. De menar också att samverkan 
möjliggör ett mer attraktivt resmål för turister som får ut det mesta från sitt besök om de 
enskilda företagen genom samverkan tagit hjälp av varandras expertis inom olika 
områden. Vidare tror forskarna att genom att fokusera på destinationen istället för det 
enskilda företaget så kan man minska de risker som vanligtvis kopplas till samarbete. 
Destinations-organisationer kan i sin tur minska kostnader för samverkan genom att 
tillhandahålla med resurser så som lokaler, anordna möten med mera. Det kan även ta 
initiativ till konkreta utvecklingsinitiativ där verksamheter från alla sektorer och nivåer i 
samhället tillsammans kan diskutera idéer. Forskarna har även undersökt vem som bör 
ha huvudansvaret för arbetet med destinationen och menar att detta bäst görs av 
destinations-organisationen. 
 
Även D’Angella & Go (2009, s. 438) hävdar att interorganisatorisk samverkan, särskilt 
inom turism är väldigt viktigt. Författarna förklarar att turistföretag och 
destinationsbolag på grund av ökande gemensamma aktiviteter bör samarbeta i 
nätverksform för ömsesidig nytta. De hävdar att kollektivism för turistföretag är 
nödvändigt för individuell framgång och det skapar win-win situationer för alla 
inblandade parter. De fördelar författarna ser med samverkan är många. Först och 
främst menar de att samverkan skapar bättre ekonomi, möjlighet till synergieffekter och 
lägre säsongsproblematik för företagen. De ser även fördelar som att 
marknadsföringsaktiviteter kan skapas av personer med expertis, företagen får vara med 
att planera aktiviteter och det blir bättre sammanhållning bland de olika företagens 
aktiviteter. De får utöver detta även vara involverade i beslutsproceser och uppfattas 
som intressenter (stakeholders).  
 
Organisationerna kan alltså ge företagen hjälp att planera aktiviteter (strategiska och 
operativa), samla in pengar till destinationen, hjälpa till med marknadsföring/aktiviteter, 
forskning, träning, positionera destinationen, bidra med kunskap och erfarenhet inom 
turism management, skapa “regler” för destinationen, så som att bestämma att på den 
här destinationen serverar vi bara ekologisk mat, och bistå med kvalitetskontroll från 
tredje part såsom en organisation som certifierar (D’Angella & Go, 2009, s. 438). 
 
För destinations-organisationerna blir fördelarna enligt D’Angella & Go (2009, s. 436-
437) att de blir mer finansiellt starka, får legitimitet och en maktposition att koordinera 
aktiviteter samt bestämma kring destinationens marknadsföring och utveckla 
turismprodukter. Vidare menar författarna att de risker som företagen tar är till en 
början finansiella, såsom årliga avgifter och gemensamma kampanjer mm. De menar 
också att det finns en risk för att deras kunskap och information sprids på ett sätt som 
inte kan anses som fördelaktigt.  
 
Ytterligare en problematik som kan uppstå är att när destinations-organisationen stärks 
så försvagas den enskilde aktören. Som tidigare nämnts så drivs dessa lokala turism-
entreprenörer ofta av längtan efter autonomi och egen kontroll, något som då riskerar att 
inskränkas vid stark samverkan (D’angella & Go, 2009, s. 432; Karlsson & Lönnbring, 
2007, s. 254) 
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När det gäller samverkan i relation till marknadsföring visar D’Angella & Go (2009, s. 
432) att det i relationen mellan destinationsbolag och turistföretag är av vikt att man har 
en strategi för social integration, att man konvergerar företagens mål till 
sammanfallande mål för destinationen och försöker minska “snålskjuts” för att kunna 
åstadkomma starka relationer. 
 
Fux et al. (2007) menar att det även i samarbete mellan tjänsteleverantörer och 
turistorganisationer som rör kundrelationer kräver samordning av strategier, processer 
och system. De hävdar att för att kunna samverkan med marknadsföringskampanjer så 
måste både turistföretagen och destinations-organisationen komma överens om 
gemensamma strategiska mål och roller. De ser vidare internetteknologi som en viktig 
förutsättning för samarbete i kundorienterade processer 

3.3.3	Summering	
Tabell 4. Översikt av de viktigaste insikterna från kapitlet Samverkan. �
 

Författare 
 

År Insikter 

 Canavesio & Martinez 2007 Nätverkande är bästa sättet för ett SMEs att 
överleva och växa, så att de kan fokusera på sin 
huvudkompetens. (s. 794) 

Street & Cameron 2007 Sannolikheten att lyckas med en samverkan är 
högre för de företag som hittar andra aktörer 
med liknande mål att samarbeta med. Skulle ett 
företag som saknar intresse för hållbarhetsfrågor 
och som inte agerar ansvarsfullt börja samarbeta 
med ett företag som har som högsta mål att vara 
hållbara på alla sätt är det mindre troligt att deras 
samarbete ska bli fruktsamt för någon part (s. 
243). 

Tillväxtverket  2017a “Det viktigaste för att utveckla hållbara 
destinationer är att satsa på en genomtänkt och 
långsiktig samverkan med andra nödvändiga 
aktörer” (s. 10).  

Hjerpe & Syssner 2015 Om fokus flyttas från vad varje enskilt 
turistföretag bör göra för att utvecklas hållbart 
till att istället titta på hela destinationens 
utveckling så förändras incitamenten för 
hållbarhet hos turistföretaget (s. 55). 

D’Angella & Go 2009 För turistföretag så är kollektivism nödvändig 
för individuell framgång och det skapar win-win 
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situationer för alla inblandade parter. Samverkan 
medför bättre ekonomi, möjlighet till 
synergieffekter och lägre säsongsproblematik (s. 
438) . 

D’angella & Go; 
Karlsson & Lönnbring  
 

2009; 
2007 

Problematik som kan uppstå är att företagens 
kontroll inskränks vid stark samverkan och att 
den enskilde aktörens försvagas när destinations-
organisationen stärks (s. 432; s. 254). 

3.4	Sammanfattning	teoretiskt	referensram	
Från vår teoretiska referensram tar vi med oss en djupare förståelse för hur komplext 
begreppet hållbarhet faktiskt är men sammanfattar det i denna studie för enkelhetens 
skull som en balans mellan de tre delarna ekonomi, samhälle och miljö. Utifrån vår 
teoretiska referensram förstår vi hur svårt det är för mindre företag som kanske inte har 
så mycket resurser i form av tid, pengar och personal att göra större förändringar för att 
bli mer hållbara. Det finns så många olika viktiga delar för turistföretagen att ta hänsyn 
till, ingen mindre viktig än den andra där ofta ekonomin prioriteras och övriga frågor 
skjuts upp. Företagen ska inte bara försöka klara sig rent ekonomiskt utan också 
samtidigt ta hänsyn till hur verksamheten påverkar samhället och miljön runt omkring. 
Inte nog med ansvaret kring att balansera de olika delarna kring hållbarhet finns 
problematiken kring att inte lova för mycket. Dagens informationssamhälle skapar 
problem där minsta snedsteg kan ha förödande effekter på företagens varumärken. Vår 
tolkning är att många företag troligen vill visa upp sitt hållbarhetsarbete men kanske 
inte riktigt vågar då risken är stor att fokus istället läggs på där arbetet inte ännu 
prioriterats. 
 
En annan viktig insikt är att hållbarhet inte kan vara en enskild individs ansvar utan 
måste integreras i hela verksamheten för att få den effekt som krävs. Vår bild är att det 
inte räcker med att se hållbarhet som ett av alla verksamhetens arbetsfrågor utan att man 
snarare bör bygga upp hela verksamheten utifrån ett hållbarhetstänk. Man måste alltså 
redan från ruta ett tänka långsiktigt gällande allt från kärnprodukt till hur framtida 
framgångar eller mindre lyckade resultat ska hanteras. Allt för att skapa så goda 
förutsättningar för att finnas kvar på marknaden i framtiden som möjligt. Vi ser att en 
kombination mellan tänk som Creating Shared Value och Cirkulär ekonomi är viktiga 
utgångspunkter för företagare idag. Vidare uppfattar vi miljöcertifiering som ett bra sätt 
att få riktmärken gällande turistföretagares hållbarhetsarbete. Genom att jobba med 
globalt uppsatta kriterier är det lättare för de enskilda verksamheterna att skapa 
prioriteringar, delmål och kunna få ett kvitto på att de de gör faktiskt är bra utifrån en 
tredje parts ögon.  
 
Vidare har vi fått djupare förståelse för hur turismen är ett sammansatt system av olika 
tjänster och näringar där alla har ett oerhört stort beroende av varandra för att kunna 
finnas kvar. Redan här ser vi indikationer på att samverkan kan vara ett bra sätt för 
turistföretag att arbeta med hållbarhet då gemensamma intressen i form av att locka 
turister skapar ett band mellan olika turistföretag. Vi är nu även medvetna om att det 
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främst är turisters transportval som påverkar miljön negativt men vill genom 
djupintervjuer få förståelse för om detta är de främsta barriärerna för hållbarhet även i 
västerbottens län, hos själva företagen eller om det finns andra barriärer som kan behöva 
prioriteras i första hand. Att resursbrist är vanligt bland turistföretag förstår vi nu 
handlar om att de många gånger är säsongsmål där årets budget ofta ska göras på bara 
några månader. Att säsongsproblematiken gör det svårt att behålla kompetent personal 
och erbjuda bra arbetsvillkor för de anställda pekar på att hållbarhetsarbetet inte bara 
beror på resursbrist i form av pengar eller tid men också kunskap. Sist men inte minst 
har vi fått upp ögonen för destinationsorganisationer och möjligheterna som finns om 
turistföretagen samarbetar med och genom dessa. Ett ytterligare tecken på att samverkan 
genom dessa kan vara ett sätt att ta sig förbi en del av de barriärer som finns för att 
verka mer hållbart. 
 
När det gäller kapitlet kring samverkan har vi fått en djupare förståelse för både dess 
fördelar och nackdelar. Först och främst bör samverkan ses som ett sätt för företagen att 
kunna fokusera på det som de gör allra bäst och att man på så sätt inom en destination 
kan komplettera varandra, och bör komplettera varandra snarare än att bara se varandra 
som konkurrenter. Vikten av att arbeta som gemensamma mål blir tydligt där detta kan 
leda inte bara varje enskilt företag framåt utan också hela destinationen vilket gynnar 
samhället i stort. Vi fann det även uttryckt att samverkan kan minska 
säsongsproblematik om den används på rätt sätt. Viktigt förstår vi dock är att de 
enskilda företagarna inte ska känna sig överkörda av destinationsorganisationerna eller 
andra aktörer utan att den frihet som eget företagande ger inte ska inskränkas allt för 
mycket. 
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4.	Praktisk	metod	
Syftet med detta kapitel är att redogöra för de praktiska metoder som använts i denna 
studie. Kapitlet börjar med en modell för att visa på vår bakomliggande strategi för 
forskningsprocessen samt en beskrivning av denna. Vidare redogör vi metoder som 
använts för att samla in och analysera materialet. Slutligen redogör vi för eventuella 
begränsningar gällande den insamlade datan och för en diskussion om studiens 
kvalitetskriterier. 

 
 
 

Figur 2. Översikt över forskningsprocessen del 2. 

4.1	Översikt	över	forskningsprocessen	
Vi vill här förtydliga vår forskningsprocess genom att förklara och sammanfatta de 
övergripande stegen i vår datahantering. Som bilden visar involverar vår datainsamling 
två olika typer av data. Först och främst de tidigare nämnda 27 företagsrapporterna som 
härstammar från intervjuer som baserats på GSTCs kriterer för hållbar turism och sedan 
3 stycken semistrukturerade intervjuer med respondenter från tre olika 
verksamhetsområden i samhället. Företagsrapporterna ger denna studie inblick i vilka 
barriärer turistföretagen i länet kämpar mot för att bli mer hållbara idag medan 
intervjuerna bidrar med ett vidare och mer övergripande perspektiv. Båda belyser 
barriärer för en hållbar destinationsutveckling samtidigt som dessa barriärer ger oss 
insikter om hur och om de kan lösas genom samverkan. Dessa två datainsamlingar 
menar vi ger studien både bredd och djup kring de berörda ämnena och används i senare 
skede, tillsammans med teorikapitlet, för att analysera problematiken och till slut svara 
på vår forskningsfråga. 
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4.2	Datakällor	

4.2.1	Företagsrapporter	
Studiens använda företagsrapporter är skapade av projektledare för hållbar 
turismutveckling på Region Västerbotten och innehåller data från 27 privata företag 
inom turismsektorn i regionen. Datan har insamlats i konsulterande syfte där 
projektledaren först utbildat företagen inom hållbarhet och sedan besökt varje enskilt 
företag för att undersöka, utvärdera och intervjua dem utifrån GSTCs kriterier. Detta 
med syfte att ta reda på både vad företagen gör bra idag men också vad de kan förbättra 
för att nå upp till Global Sustainable Tourism Councils (GSTCs) kriterier för hållbar 
turism. Projektledaren har av etiska skäl anonymiserat rapporterna vilket gör att vi inte 
vet vilka specifika företag det gäller. Vidare vet vi dock att alla medverkande företag 
frivilligt har ställt upp och själva vänt sig till Region Västerbotten för att delta. Dessa 
har med andra ord redan från början en egen motivation till att utvecklas mot en hållbar 
verksamhet, vilka dessa incitament är vet vi dock ingenting om. Datan är i form av 
sammanställda rapporter där verksamhetsområde är den enda bakgrundsinformation vi 
har om företagen. Rapporterna är vidare indelade i olika rubriker där själva 
intervjudelen består av följande huvudrubriker: Företagets strategiska 
hållbarhetsarbete, Social och ekonomisk nytta lokalt, Kultur- och naturarv, Miljö och 
klimat, Kvalitet, Säkerhet och Övriga förvaltningsplaner. Under dessa rubriker har 
projektledaren vidare antecknat sina reflektioner från besöken och intervjuerna i form 
av styrkor och svagheter.  
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Figur 3. Utklipp från en av företagsrapporterna 
	
I figur 3 ovan ses ett exempel från en av de 27 företagsrapporterna. Figuren visar på 
upplägget av rapporterna och visar två av de sju rubrikerna som varje rapport består av. 
Materialet varierar mellan rapporterna men består i snitt av ca 4-6 A4 sidor. Totalt sett 
har alltså 27 företagsrapporter analyserats vilka tillsammans bildar ca. 130 A4 sidor 
data. Varje rapport består av ca 2000 ord. 27 rapporter innebär alltså ett material på ca 
54000 ord (Se appendix 4). 

4.2.2	Intervjuer	
Då vi vill få en djupare förståelse för om samverkan kan bidra till att överbrygga de 
barriärer som företagen står inför och om det finns fler dimensioner av dessa barriärer 
har vi intervjuat personer som besitter erfarenheter och kunskap om ämnet på olika sätt. 
Vi har i studien genomfört tre ingående semistrukturerade intervjuer. Detta val bygger 
på Brymans (2013, s. 415) argument att semistrukturerade intervjuer bör användas när 
man på djupet vill förstå intervjupersonens egna tankar och åsikter inom ett specifikt 
ämne. Då vi är intresserade av att få en djupare förståelse för hållbarhet, turism, SMEs 
och samverkan, ser vi det som relevant att använda en metod som möjliggör olika 
perspektiv och egna djupa reflektioner men ändå inom ramarna för de specifika ämnena.  
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Vidare innebär metoden att man skapar en intervjuguide som består av ett antal utvalda 
teman som intervjupersonen sedan får prata utifrån (Bryman, 2013, s. 415). Något 
författaren menar att man med denna metod bör försöka undvika är att leda in 
respondenten för specifikt på vissa ämnen och tankebanor genom allt för styrda frågor. 
Det menar han kan innebära att man missar intressanta tankar och idéer som 
respondenten aldrig kommer in på för att samtalet blir för styrt. Detta har vi haft i 
åtanke när vi skapat frågorna till vår intervjuguide som vi kommer att presentera 
tydligare för under nästa rubrik. Huvudsyftet med intervjuerna är att de ska komplettera 
företagsrapporterna och ge oss en större förståelse för om och hur samverkan skulle 
kunna användas för att överkomma några av de problem som dessa SMEs inom 
turismsektorn kan ha för att jobba med hållbar utveckling av sin verksamhet. 
 
Vid val av respondenter för våra intervjuer har vi valt att använda ett målinriktat urval 
som enligt Bryman (2013, s. 434-436) används när man vill skapa överensstämmelse 
mellan forskningsfråga och urval. Författaren menar att denna strategiska metod ofta 
innebär att forskare väljer att intervjua personer som anses relevanta för 
problemformuleringen. Att slumpartat välja ut ett antal respondenter för en kvalitativ 
studie menar han innebär att forskaren riskerar att få fattiga svar och insikter då de 
responderande kanske inte har någon som helst koppling eller kunskap kring ämnet. Ett 
alternativ hade då kunnat vara ett snöbollsurval där vi genom sociala nätverk letade oss 
fram till nästa respondent, men eftersom vi ville säkerställa en bredd för våra perspektiv 
ansåg vi även denna metod för alltför slumpartad. Då vi önskar att med intervjuerna få 
större förståelse för vilka barriärer som finns för en hållbar utveckling samt hur och om 
samverkan skulle kunna användas för att överbrygga dessa barriärer ser vi det som 
relevant att intervjua personer som har goda kunskaper inom något eller flera av 
områdena Hållbarhet, SMEs, turism och samverkan. Vidare är urvalet gjort utifrån 
personer som kan kopplas till någon av de tre verksamhetsområdena offentlig sektor, 
näringsliv och akademi. I och med dessa tre områden täcker vi in kunskapsområdet väl 
och bidrar till en så bred och djup förståelse för problematiken och eventuella lösningar 
som möjligt.  
 
Anledningen till urvalets storlek är i första hand tidsaspekten. Eftersom studien består 
av en stor andel företagsrapporter som också analyserats så fanns inte tiden att intervjua 
flertalet personer. Dock anser vi att urvalet är relativt brett och på grund av 
respondenternas olika verksamhetsområden tror vi att vi kan vi få en bra och djup 
förståelse, även om vi genomgående tar hänsyn till att inte dra några slutsatser endast 
utifrån intervjuerna. Tillsammans med företagsrapporterna så anser vi att det bör ses 
som en god empirisk grund för denna studie och möjligheterna att svara på studiens 
forskningsfråga. 
 
 
 
4.2.2.1	Förberedelser	
För att öka intervjuernas användbarhet genomförde vi först två pilotstudier för att 
säkerställa att frågorna var tydliga och kunde generera relevanta svar. Vi ville 
säkerställa att frågorna inte kunde upplevas som alltför ledande. Då detta kan bidra till 
att respondenten inte svarar sanningsenligt utan styrs av vad hen tror att den borde svara 
(Bryman, 2013, s. 419; Larsson, 2011, s. 28). Vi ville även veta att frågorna tillät 
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respondenterna att på djupet förklara sina tankar och åsikter och i samband med det 
även säkerställa att inspelningarna fungerade korrekt. Testintervjuerna hjälpte oss att 
förstå att några frågor kunde upplevas som ledande vilket gjorde att vi valde att 
omformulera dem. Vidare bidrog testintervjuerna till att vi förstod vikten av att ställa 
följdfrågor och be respondenten utveckla sina svar så långt det var möjligt.  
 
Innan intervjutillfällena kontaktade vi våra önskvärda respondenter via mail för att fråga 
om de ville ställa upp. I dessa mail berättade vi ytligt om vad studien gick ut på utan att 
röja för mycket detaljer som kan färga respondenternas svar på ett onödigt sätt. Samtliga 
tackade ja och vi kunde boka in tider för intervjuer omgående. 
 
4.2.2.2	Intervjuguide	
Intervjuerna syftar som sagt till att utöka och fördjupa vår kunskap om arbetet med 
hållbarhet inom turismnäringen. Detta genom fler perspektiv i form av intervjuer med 
personer från olika verksamhetsområden i samhället som alla på något sätt kan kopplas 
till hållbarhet, turism eller samverkan bland SMEs. Vi utvecklade frågorna utifrån 
Brymans (2013, s. 419-423) förslag på intervjuguide och typer av frågeställningar. Vi 
skapade som det går att se nedan olika teman för att frågorna skulle följa varandra på ett 
bra sätt. Vi försökte också att inte ställa frågorna allt för ledande eller slutna utan hade 
som mål att frågorna skulle få respondenten att prata fritt kring ämnet. De första 
frågorna i vår intervjuguide är bakgrundsfrågor och ställdes för att mjukstarta samtalet 
och få en djupare förståelse för respondenternas koppling till ämnet och hur de ser på 
hållbarhet. Frågorna kring temat problemområden syftade till att få respondenterna att 
diskutera de barriärer de uppfattar eller tror att SMEs inom turismen har för att verka 
hållbara. Detta för att vi ville kunna jämföra och komplettera dessa åsikter med vad vi 
sett i företagsrapporterna och vad forskningen säger för att få en större förståelse över 
vilken problematik som kan finnas. Vi ville också veta vad respondenterna själva tror 
kan vara rätt väg för att ta sig förbi dessa barriärer samt om det finns några för och 
nackdelar med att angripa problematiken separat eller med kollektiva åtgärder. Under 
temat samverkan ställdes frågan för att få respondenten att berätta om och hur de tror att 
en samverkan med deras eller någon annan verksamhet på något sätt kan vara en del av 
lösningen. Tillsist valde vi att ställa en mer visionär fråga där respondenten fick berätta 
om ett drömscenario för utveckling av regionen och vilka barriärer hen tror SMEs har 
för att ta sig dit. Detta för att skapa en förståelse för hur utvecklingen av turismen skulle 
kunna se ut om de fick drömma fritt.  
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Tabell 5. Intervjuguide. 
Intervjufrågor  Teoretisk koppling (kapitel) 

Bakgrundsfrågor   

Allmän bakgrundsfakta 
Kan du berätta lite om din arbetsplats och dina 
nuvarande arbetsuppgifter? 

 

Respondentens koppling till ämnet 
Har du på något sätt kommit i kontakt med hållbar 
turism eller hållbart småföretagande i ditt arbete? 
(kan du berätta om hur du..) 

 

Respondentens koppling till hållbarhet 
- Vad innebär hållbarhet för ditt arbete? 
(hur tar den sig i uttryck?) 

Elkington (1999, s. 70-94) 

Problemområden  

- Vilka barriärer / svårigheter har du sett / anser du 
att företag inom turismen har för att verka hållbart? 
(om ej inom turism, allmänt SMEs) 

Bohlin & Elbe, (2007, s. 13-18, 73-85). 
Porter & Kramer (2011, s. 64) 
Gunn (1994, refererad i Mai & Smith, 2015, s. 
1505) 
(Dandridge, 1978, s. 57). 
Rizos et al. (2016, s. 14) 
Jackson et al. (2011, s. 57-58). 
(Företagsrapporterna) 

-Kan du tänka dig några övergripande lösningar 
som skulle kunna underlätta för företagen att 
hantera dessa problem? (regions-perspektiv) 

Street & Cameron (2007, s. 239) 
Porter & Kramer (2011, s. 64-76) 
Rizos et al. (2016, s. 14) 
Tillväxtverkets (2016b, s. 15-16) 
(Företagsrapporterna) 

-Vad ser du för fördelar/nackdelar med att antingen 
angripa problematiken med kollektiva åtgärder 
eller hos varje enskilt företag? 
(- Några exempel på hur?) 

González-Morales et al. (2016, s. 578) 
Hjerpe & Syssner (2015, s. 55) 
D’Angella & Go (2009, s. 436) 

Samverkan  

-Finns det något som eran verksamhet kan bidra 
med för att minska denna problematik? 

Tillväxtverkets (2016b, s. 15-16) 

Övriga frågor  

Hur tror du att destination Västerbotten ser ut om 
10 - 15 år? / Hur önskar du att det skulle se ut / hur 
tar vi oss dit?  
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4.2.2.3	Intervjuprocess	
De tre intervjuerna tog alla mellan 45 och 65 minuter. Tanken var att genomföra 
intervjuer ansikte mot ansikte med samtliga respondenter men på grund av olika 
anledningar fick en av intervjuerna ske över Skype (bild och ljud) och en annan över 
telefon (endast ljud). Vi spelade in varje intervju med inspelningsprogram på två 
telefoner och på en dator för att säkra upp inför eventuella tekniska problem. En av oss 
intervjuade i huvudsak medan den andra antecknade saker som kändes extra viktiga att 
få med från intervjun. Platsen för första intervjun där vi träffades var på respondentens 
kontor vilket kan ha bidragit till en avslappnad stämning. 
 
4.2.2.4	Respondenter	
Angela Ekman-Nätt 
Angela är utbildad statsvetare och jobbar som seniorkonsult på Esam. Hennes stora 
drivkraft är samverkan för ett bättre samhällsbyggande i hållbar riktning. De tjugo 
konsulter som jobbar på Esam har alla egna bolag som därmed tillsammans äger Esam. 
Utöver detta sitter hon som ordförande i Företagarna Umeå vilket hon gjort sedan 3 år 
tillbaka. Aktiv i styrelsen har hon varit i fem år. Vidare är hon också ordförande i 
Connect norr som är en internationell förening med olika lokala verksamheter som 
arbetar för att skapa möjligheter för kapitalresning och kompetensstöd för verksamheter 
i utvecklingsfas. Hon deltar även via Esam i ett samverkansprojekt tillsammans med 
Fores Nord. Tidigare har hon varit VD för Esam och har därmed jobbat med 
organisation och ledarskap både internt och externt ut mot kund (Ekman-Nätt, A., 
Personlig kommunikation, 11 April, 2017). Med Angelas bakgrund, kompetens och 
erfarenheter inom hållbarhet & företagande tror vi att hon kan bidra med goda analyser 
och insikter som kan styrka detta arbete. 
 
Annika Sandström  
Annika jobbar som länsturistchef på den politiskt styrda organisationen Region 
Västerbotten. Region Västerbotten är en samarbetsorgan som finns för regional 
utveckling i Västerbotten med uppdrag från det politiska hållet att utveckla 
besöksnäringen så att det genererar tillväxt. Sandström har själv omsatt uppdraget till en 
regional strategi där de jobbar med fyra delstrategier som bryts ner i 
verksamhetsområden. Målet är att bli en hållbar och attraktiv turistdestination genom 
Global sustainable tourism council kriterierna de försöker uppnå på alla nivåer, i alla 
led. Hon ser hållbarhet som organisationens ledstjärna (Sandström, A., Personlig 
kommunikation, 7 April, 2017). Annikas goda insikt i länets turismutveckling menar vi 
ger oss bättre förståelse för både vilka övergripande barriärer som finns för hållbarhet 
men också förståelse för turismens och turistföretagens unika karaktärsdrag. 
 
Johan Jansson  
Johan är Universitetslektor och Docent vid Umeå universitet men är för tillfället 
tjänstledig för att jobba vid Lunds Universitet i en liknande roll. Han har deltagit i ett  
antal vetenskapliga artiklar inom hållbarhet men också rörande små och medelstora 
företag. Hans arbete innebär jobb med undervisning, forskning och samverkan. När det 
gäller undervisning så håller Johan på att starta upp en kurs som ska heta Sustainability 
and marketing ethics, på masternivå. Han är även handledare åt studenter som skriver 
uppsatser inom hållbarhet på masternivå. På forskningsnivå jobbar han med 
energimyndigheten för att undersöka bland annat koldioxidsnåla färdsätt. Han är också 
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med och skriver en bok om hållbarhetsarbetet i Skandinavien. När det gäller samverkan 
har Johan även varit med i en bok om hållbart företagande. Han åker också runt och 
håller föreläsningar kring hållbarhet och kommunikation och delar sin kunskap med 
företag och organisationer både i offentlig -och privat sektor (Jansson. J, Personlig 
kommunikation, 10 April, 2017). Då Johan aktivt jobbat med hållbarhetsfrågor och 
forskat kring SMEs tror vi hans kunnande kan bidra med vidare perspektiv till studien. 
Vidare har hans roll som akademiker och spridare av kunskap en viktig del för att 
belysa oss kring hur kunskap ska kunna nå ut till företagarna.  

4.3	Sammanfattning	datakällor	
Tabell 6. Översikt över de olika datakällorna. 
 

Sammanfattning datakällor 

Företagsrapporter 27 rapporter baserade på företagsbesök och intervjuer som vi 
använt för att förstå vilka svårigheter turistföretag i Västerbotten 
har att uppnå GSTCs kriterier för hållbar turism. Totalt sett ca 
140 A4 sidor information varav varje rapport består av ca 2000 
ord. 27 rapporter innebär alltså ett material på ca 54.000 ord. 

Intervjuer 3 semistrukturerade intervjuer med respondenter från tre olika 
verksamhetsområden men som alla berör studiens ämnen. 
Intervjuerna var alla mellan 45-65 minuter långa och syftar till 
att utöka och fördjupa vår förståelse för studiens berörda ämnen 
samt komplettera företagsrapporterna. Totalt sett består de 
transkriberade intervjuerna av 54 A4 sidor varav dessa utgör ett 
material på ca 23600 ord 

4.4	Analysmetod		
För att förstå hur vi skulle hantera och analysera företagsrapporterna har vi utgått från 
att kategorisera rapporterna enligt vad Bryman (2013, s. 497) kallar för Privata 
dokument från privata källor. Vi ser dem som privata då endast vi och Region 
Västerbotten haft tillgång till dokumenten och då företagens namn anonymiserats.  
 
Innan analys genomförs på dokument i denna form är det enligt Scott (1990, refererad i 
Bryman, 2013, s. 489) av vikt att granska dem för att se till att de uppfyller Autenticitet, 
Trovärdighet, Representativitet och Meningsfullhet. Vi anser att företagsrapporterna 
uppfyller dessa krav då vi vet precis var de kommer ifrån, i vilken kontext de skrivits, 
av vem och på uppdrag av vem. Vi förstår att dokumenten till vissa delar kan vara 
subjektiva tankar men anser ändå att de bör ses som trovärdigt då företagen som 
rapporterna berör granskats utifrån tydligt uppsatta kriterier från GSTC. Vi menar också 
därmed att dokumentet bör kunna anses vara typiskt gällande dokumentkategori. I 
övrigt vill vi argumentera för att dokumenten är väldigt tydliga och lättbegripliga samt 
bör ses som trovärdiga i meningen att vi har en stor mängd dokument och där enstaka 
småfel inte bör ha någon större betydelse för användningen av materialet som helhet. 



 
 

45 

 
För att analysera företagsrapporterna genomförde vi från en början det som Bryman 
(2013, s. 505) kallar för innehållsanalys som föreslås bör användas vid analys av 
dokument av denna typ. Metoden innebar att man skulle söka bakomliggande teman i 
materialet men då tydliga riktlinjer saknades övergick vi sedan till att använda samma 
metod för företagsrapporterna som för intervjuerna som beskrivs nedan. 
 
För analys av intervjuerna valde vi att utgå från en metod som King (1998, citerad i 
Saunders et al. 2003 s. 397) kallar tematisk mall-analys som till stor del liknar den 
kvalitativa innehållsanalysen. Tematiska analysmetoder används enligt Brooks et al. 
(2015, s. 203-205; Ryan & Bernard 2003, refererad i Bryman 2013, s. 529) för att på ett 
strukturerat sätt analysera stora mängder data i textformat genom kodning där teman 
kring återkommande ämnen skapas. King (1998, citerad i Saunders et al. 2003 s. 397) 
menar att den används för att identifiera återkommande teman i insamlad data och är en 
metod som kan möjliggöra för forskare att under studiens gång få nya insikter och 
identifiera nya frågeställningar. Vi såg den som relevant att använda då vi uppfattade att 
vi såg återkommande teman i materialet som vi ville få djupare förståelse kring och 
samtidigt ville vi vara öppna för att studien kunde ta nya riktningar och inte vara låsta 
eller styrda av vad vi trodde att resultatet skulle bli.  
 
Rent praktiskt följde vi de riktlinjer som föreslås av Brooks et al. (2015, s. 203-205). De 
redogör för  något som vi uppfattar som förslag på tydliga steg för användandet av för 
den tematiska mall-analysen. De rekommenderar att forskaren i första steget i analysen 
översiktligt bör granska materialet för att få en överblick över och lära känna datan. 
Därefter menar de att man bör lyfta ut de delar i texten som kan bidra till ökad förståelse 
och som kan kopplas till frågeställningen. Författarna menar att det även är möjligt att 
direkt plocka fram några prioriterade teman som man i förväg identifierat som relevanta 
för studien. Till sist förklarar de att dessa teman bland annat bör organiseras in i 
meningsfulla kluster. Vidare förklaras att processen är flexibel och kan användas och 
anpassas efter många typer av studier och metodval. Författarna menar också att 
metoden uppmuntrar forskare till att fokusera på den data som kan anses vara rikast och 
som bäst kan kopplas till forskningsfrågan. Då dessa steg var så tydliga och passade 
båda typerna av insamlat material valde vi att följa dessa praktiska steg i båda våra 
analyser. Vi ansåg alltså att dessa steg var användbara både för att analysera 
företagsrapporterna och intervjuerna. 
 
För att organisera datan valde att använda oss av en tabell och tog inspiration av vad 
Bryman (2013, s. 528-529) kallar för Framework. Användandet av framework bygger 
enligt författaren på förkortningar och korta brottstycken från den data som används 
som sedan förs in i en tabell med olika teman. Med hjälp av denna strategi menar 
författaren att det är lättare att visualisera återkommande mönster, likheter och 
olikheter. I vårt arbete med detta försökte vi följa de råd som Richi et al. (refererad i 
Bryman, 2013, s. 5218-529) förordar, genom att bland annat försöka behålla deltagarens 
språk i så stor utsträckning som möjligt och inte ta med för mycket material utan 
försöka vara kärnfulla.  
 
Innan själva analysen av intervjuerna kunde genomföras transkriberade vi intervjuerna i 
enlighet med Brymans (2013, s. 369-470) föreslagna riktlinjer kring samtalsanalys. Det 
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betyder att vi var noga med att strukturera upp intervjuerna när vi skrev ner dem i 
textformat för att sedan kunna genomföra en noggrann analys av materialet. Detta ansåg 
vi viktigt då vi ville kunna analysera mer än bara ordagrant utifrån texten även om vårt 
fokus låg på vad de sa och inte hur de sa det. Med hjälp av denna metod kunde vi i 
efterhand urskilja sådant som respondenten tyckte var extra viktigt, sådant hen var lite 
osäker på och liknande detaljer. Rent praktiskt skrev vi först in första bokstaven i 
namnet på talaren för att kunna särskilja vem som sagt vad. Därefter använde vi olika 
symboler för att visa på olika typer av hack, små pauser, längre pauser, förlängningar av 
ljud och markerade betoningar med stora bokstäver och eventuella skratt eller liknande 
markerades inom parentes. 

4.4.1	Företagsrapporter	
Analysen av dessa rapporter har gjorts på de delar som vi ansåg relevanta för 
frågeställningen. Till en början valde vi att titta både på företagens styrkor och 
svagheter men kom efter några rapporter fram till att det huvudsakligen var svagheterna 
som var relevanta för oss i detta skede. Detta då vi i en återkoppling till 
problemformuleringen och avgränsning kände att vårt fokus bör ligga på att undersöka 
om samverkan kan underlätta där företagen hade svårt att uppfylla kriterierna snarare än 
att försöka förbättra något som redan fungerar bra. Vi utelämnade även de delar där 
projektledaren antecknat egna rekommendationer till åtgärder för de specifika företagen, 
då vi inte ansåg den informationen relevant i det här läget på grund av sin individuella 
karaktär. Vi valde istället att söka problematiska teman som kan underlättas av generella 
lösningar som är användbara för stora delar av turismsektorn snarare än lösningar för 
specifika företag. 
 
Vi analyserade varje enskild rapport och sökte efter de mest frekvent återkommande 
svagheterna och registrerade sedan dessa under olika kategorier i en tabell i verktyget 
Kalkylark i Google Drive som båda i teamet hade tillgång till. Dessa olika kategorier 
delade vi sedan in i tre huvudteman som vi sedan kopplade ihop med teorier för 
respektive ämne. Se figur 4 nedan. Denna studies hela tabell finns att närmare studera 
som bilaga (Se appendix 2). 
 
För att säkerställa analysernas kvalité började vi med att analysera tre stycken rapporter 
tillsammans innan vi delade upp resterande på hälften var. På så sätt skapade vi en 
gemensam grund för vad vi skulle leta efter. Även efter utförd analys gjordes två 
stycken stickprov av varandras analysmaterial. Med ett sådant förfarande menar 
Bryman (2013, s. 352) att studien ökar sin interna reliabilitet. Att vi som forskare 
kommer analysera och värdera datan på ett likvärdigt sätt.  
 
När tabellen var färdig kopierade vi av säkerhetsskäl över materialet till ett nytt 
dokument som vi sedan bearbetade tillsammans. Detta då vi ville kunna gå tillbaka till 
huvuddokumentet för att se att ingenting fallit bort under analysens gång samt kunna 
visa på hur de olika temana tagit form. I det nya dokumentet delade vi in våra kategorier 
i huvudteman och sorterade rapporterna efter de fyra verksamhetsområden vi fann. 
Dessa var Boende, aktiviteter, mat och övrigt. Vidare skrev vi ut det nya dokumentet 
och gick gemensamt igenom innehållet för att sedan kunna sammanställa resultatet i den 
här rapporten.  
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Under boende räknade vi in verksamheter vars huvudfokus låg på hotell eller uthyrning 
av boende i någon form. I många fall erbjöd dessa boenden även sidoaktiviteter men vi 
valde ändå att dela in dem i dess huvudområde då vi ville kunna avgränsa och skilja 
företagen åt för att få en övergripande bild av problematiken och om denna skulle kunna 
vara kopplad till en viss verksamhet. Aktiviteter täckte som namnet antyder de 
verksamheter vars huvudområde var aktiviteter i någon form. Mat täckte de företag vars 
huvudverksamhet var restaurang, fika eller annan typ av matservering. Den sista och 
fjärde kategorin bestod av olika typer av verksamheter som inte riktigt passade in i de 
övriga kategorierna. Dessa var verksamheter vars huvudfokus låg på allt från 
resebyråverksamhet till näringslivsutveckling. 
 

 
 

Figur 4. Översikt av analysprocessen gällande företagsrapporterna. 

4.4.2	Intervjuer	
Som tidigare nämnts har vi använt samma metod för att analysera företagsrapporterna 
som intervjuerna. Se figur 5 nedan. Hela tabellen finns att se bland bilagor (Se appendix 
3). Det innebär att alla intervjuer först transkriberades till text för att kunna analyseras. 
Efter det skapade vi ett kalkylark i Google Drive där vi i första kolumnen skrev ner de 
tre respondenternas namn. Vertikalt i rader skapade vi sedan teman. Först utifrån de 
teman vi från minnet kom ihåg var återkommande under alla intervjuer och som kunde 
kopplas till frågeställningen och studiens tema. Sedan lade vi också till teman allt 
eftersom de uppkom när vi analyserade de transkriberade intervjuerna. Tillslut kom vi 
överens om sex övergripande teman. Under dessa temarubriker antecknade vi sedan ner 
allt vi kunde hitta i intervjuerna som kunde kopplas till dem.  
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Figur 5. Översikt av analysprocessen gällande intervjuerna. 
 
 
 

4.5	Svagheter	
En svaghet och något att ta i beaktning för vår analys av företagsrapporterna är att de 
olika företagskluster som vi använt oss av är så pass olika stora. Det gör att 
trovärdigheten för hur stora problemen är för respektive kluster kan diskuteras. Detta tar 
vi i beaktning innan vi drar för stora slutsatser kring ett visst verksamhetsområde utifrån 
denna data. Även det faktum att alla företag i företagsrapporterna själva valt att ställa 
upp på en hållbarhetsgranskning tyder på, som tidigare nämnt, att de har en egen önskan 
om en hållbar utveckling. Det gör att det blir svårare att dra några slutsatser kring 
företag i allmänhet. 
 
Vi är även medvetna om att antalet intervjuer kan anses vara i underkant. Enligt Warren 
(2002, refererad i Bryman 2013, s. 437) krävs i kvalitativa metoder vanligtvis ett stort 
antal intervjuer, mellan 20-30 stycken för att en teoretisk studie ska anses ge 
övertygande slutsatser och enligt Gerson & Horowitz (2002, citerad i Bryman, 2013, s. 
437) krävs över 60 stycken intervjuer. Bryman (2013, s. 437) hävdar dock att det helt 
enkelt beror på studiens format och avgränsning. Vi förstår alltså att det för studiens 
pålitlighet, om tiden funnits hade varit fördelaktigt med fler intervjuer. Med tanke på de 
kompletterande företagsrapporterna anser vi ändå att dessa två datainsamlingar 
tillsammans med det teoretiska kapitlet genererar en tillräckligt stor mängd data för 
studiens avgränsning och syfte. 
 
Något som eventuellt kan ses som en svaghet är att två av intervjuerna inte skedde 
ansikte mot ansikte. Dock fick vi ut ungefär lika långa och djupa svar av samtliga 
respondenter och argumenterar därmed för att denna brist inte haft någon större 
påverkan på intervjuresultaten som helhet. 
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4.6	Etiska	aspekter	
Något som är av stor vikt vid forskning är att hänsyn tas till etiska aspekter gällande 
personer som på något sätt är inblandade i studien (Bryman, 2013 s. 127-146). En av de 
allra viktigaste aspekterna hävdar han är att man enligt informationskravet bör 
informera berörda parter om studiens syfte och olika moment. Det är också av vikt att 
inblandade personer enligt samtyckeskravet vet sin rätt att själv bestämma om sin 
medverkan. Konfidentialitet och nyttjande är också viktigt aspekter då uppgifter om 
personerna inte får spridas vidare och inte får användas i annat syfte än vad som angetts 
i början.  
 
Med dessa etiska krav som grund informerade vi respondenterna vid första kontakten 
om temat för uppsatsen så att de skulle ha en aning om vad de ställde upp på och vilka 
ämnen studien berör. Vi gav däremot inga djupare förklaringar för att försöka hålla dem 
så ofärgade som möjligt. Vi började sedan varje intervju med att informera 
respondenterna om studiens syfte och moment, möjligheten att vara anonym, att de inte 
behövde svara på alla frågor om de inte ville och att de när som helst kunde avbryta om 
de kände att de inte längre ville medverka. Ingen av respondenterna hade dock behov av 
anonymitet och undvek heller inte några frågor. Vi ställde också frågan om det var okej 
att spela in intervjuerna för den egna dokumentationens skull. Vi tydliggjorde att det 
inspelade materialet endast skulle användas i akademiskt syfte genom denna studie och 
inte spridas vidare till obehöriga. Eftersom att alla respondenter aktivt jobbar med 
liknande frågor själva kan de såklart känna en viss press och krav på sig att svara utifrån 
vad de tror förväntas av sig. Vår ambition var dock att undvika en sådan känsla så långt 
som möjligt då vi inte var ute efter några rätta svar utan snarare ville få del av deras 
förståelse och insikter om ämnet. 

 	



 
 

50 

 	



 
 

51 

5.	Empiri	 	 	 	 	 	
I detta kapitel redogör vi för resultaten av analyserna gällande både 
företagsrapporterna och intervjuerna. 

5.1	Företagsrapporterna	
För att bättre förstå vilka eventuella barriärer turismföretagen står inför för att agera 
hållbart och huruvida samverkan kan överbrygga dessa, har vi analyserat de tjugosju 
företagsrapporterna. I vår analys av rapporterna fann vi till en början återkommande 
barriärer för arbete med hållbarhet inom följande områden; Utbildning, Resurser, Varor 
& Tjänster, Information, Marknadsföring, Relationer, Kultur, Verksamhetsstrategi och 
Tillgänglighet. Dessa delade vi sedan in i mer övergripande teman: Förvaltning 
(Management), Kommunikation och Tillgänglighet (se appendix 2). Det största 
problemområdet fann vi under huvudtemat Förvaltning (Management) med över 91 
enskilda problem. Efter det kom Kommunikation med över 41 enskilda problem. Sist 
kom temat Tillgänglighet med 14 enskilda problem. Nedan följer ytterligare redogörelse 
för de specifika teman som använts.  

5.1.1	Förvaltning		
Under detta tema såg vi åtta olika problemområden. För det första hade företagen 
generellt sett svårt att hinna med att utbilda sin personal på ett lämpligt sätt och många 
saknade en skriftlig strategi för den typen av arbete. Exempel (rapport 3, appendix 2): 
”Det kan vara svårt att hålla all personal utbildad då man har säsongsanställningar. 
Det kostar och tar tid att utbilda personal.” Ca 48% av alla företagen hade problem 
med dessa frågor. Sett till de företagskluster som vi använt i analysen ser vi att 75% av 
företagen som huvudsakligen arbetar med mat lider av dessa problem, medan 53% 
respektive 43% av de företag som jobbar med boende och aktiviteter har dessa problem.  
 
Vidare är resurser i form av tid och pengar ett problem hos över en tredjedel av 
företagen (37 %). Exempel (Rapport 24, se appendix 2): “Eftersom företaget är så 
beroende av B så kan det vara svårt att hinna med att vara delaktig i alla de frågor som 
uppstår: lönsamheten är låg, rennäring, fiskebestämmelser, markägarfrågor, 
lågsäsonger, destinationsmarknadsföring mm.” Dessa har på grund av denna resursbrist 
alltså svårigheter att jobba med hållbarhet och strategiska frågor. Dessa 37 % av totalen 
består av 75% av företagen i klustret för mat, 46% av företagen inom boende-klustret 
och 33% av företagen inom kategorin övrigt. 
 
Nästa identifierade problem under detta tema är svårigheter att samverka med den 
lokala platsen och dess befolkning. Exempel (Rapport 3): “Samarbete med rennäringen 
eller samerna finns inte. Frågan är varför? Man erbjuder dock ett samiskt 
arrangemang.” I 70% av alla företagsrapporter kunde vi se liknande problematik varav 
inom de olika företagsklustren såg vi att 100% av de i övrigt kategorin hade problem, 
75% av de som jobbar med mat, 69% av boendeklustret och 57% av de som jobbar med 
aktiviteter.  
 



 
 

52 

När det kommer till strategier för sin verksamhet har vi sett följande problem; 77% 
saknar en nedskriven strategi för hållbarhet, 48% saknar helt en miljöplan och 22% 
saknar resmål-analys om hur platsens förhållanden ska både kunna bevaras och utnyttjas 
på ett hållbart sätt. Exempel, (se appendix 2, rapport 24): “Det finns ingen nedskriven 
hållbarhetsstrategi eller vision. Det gör att samarbetspartners och personal kan ha 
svårt att veta vad företaget förväntar sig av dem.” Problemen var relativt jämt fördelat 
mellan de olika klustren. 
 
Det visade sig även att 44 % av företagen i det stora hela saknar eller har en bristande 
inköpspolicy för lokalt producerade varor. Exempel, (Rapport 21): “V har ingen 
skriftlig miljöplan och inköpspolicy”.	 Det var främst ett återkommande problem för 
verksamhetsområdena Boende (62 %) och Aktiviteter (57 %). Vi såg även en 
problematik i form av bristande tillgång till inköp av hållbara varor. Här såg vi en stor 
skillnad mellan verksamhetsområdena då endast 15 % av alla företagen hade denna 
problematik men där 75 % av verksamheterna inom kategorin mat saknade hållbara 
alternativ att kunna köpa in. 
 
Generellt är det ofta kortsiktiga perspektiv bland företagen och bristande affärsupplägg 
för att hantera säsongsvariationerna. Ett exempelvis ser vi i en rapport följande citat; 
“Man har inte en nedskriven strategisk plan för hållbarhet där den egna ekonomiska 
hållbarheten finns med. Även om det finns mycket hållbarhetstänk så sker åtgärder lite 
ad hoc” (Rapport 1). 
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Figur 6. Tabell över företagens förvaltningsbarriärer. 

 

5.1.2	Kommunikation	
Det var huvudsakligen fyra återkommande problem som alla kan kategoriseras som 
kommunikationsproblem. Det första behandlar brister inom området marknadsföring 
och kommunikationsstrategier. Exempel (se appendix 2, rapport 9): “Gällande 
hemsidan saknas de information om landskapet och mer exakt reseinformation för den 
som blivit nyfiken och funderar på naturen, landskapet och hur man tar sig till W”. 59 
% av alla företagen behöver enligt rapporterna förbättra sina kunskaper och strategier 
kring marknadsföring för att uppnå GSTCs kriterier. Denna problematik är relativt 
jämnt utbredd över alla verksamhetsområdena. Boende (54 %), Aktiviteter (57 %), Mat 
(75 %), övrigt (66 %), se diagram nedan. 
 
Vidare visade det sig att 52 % av företagen helt saknar eller har bristande information 
om sitt hållbarhetsarbete på hemsidan eller i andra kommunikationskanaler. Exempel 
(Rapport 10, se appendix 2): “På den engelska hemsidan saknas information om 
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företagets hållbarhets- och miljöfilosofi mm.” och (rapport 2, se appendix 2): “Även om 
marknadsföringen är bra så informerar man inte tillräckligt noga om vad man erbjuder 
för aktiviteter och vilken kompetens man har. ” Detta var en återkommande problematik 
främst inom klustren Boende (46 %), Aktiviteter (71%) och Mat (75 %). 
 

 
 

Figur 7. Tabell över företagens kommunikationsbarriärer. 
 
Återkommande är alltså problem med att kommunicera ut sitt arbete och erbjudande via 
de digitala kanaler som idag utgör kärnan i många företags marknadskommunikation. 
De har med andra ord till viss del halkat efter den samhälleliga utvecklingen. I ett 
exempel från en rapport där hemsidan inte fungerar optimalt står det så här: “Det är 
relativt svårt att navigera från hemsidan till mer information om respektive 
aktivitet/upplevelse. Känns som att logistiken på hemsidan och koppling till hur man 
gör i praktiken skulle behöva ses över..” (Rapport 14).  

5.1.3	Tillgänglighet	
Under kategorin tillgänglighet fanns det i huvudsak ett återkommande problem bland 
företagen. 41 % av alla verksamheterna var nämligen inte anpassade för 
funktionshindrade. De kunde handla om till exempel svårigheter att ta sig till 
verksamheten eller en avsaknad av handikappanpassade aktiviteter. Exempel (Rapport 
3): “Det finns inte aktiviteter som är anpassade för personer med funktionshinder – 
alternativt information på hemsidan om vad man kan göra om man har 
funktionsnedsättningar”. 
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5.2	Intervjuer	

5.2.1	Redogörelse	för	intervju	med	Annika	Sandström	
Sandströms koppling till den här studiens ämnen är tydlig då hennes uppdrag är att 
utveckla turismen i Västerbotten och hennes kompetens och bakgrund finns inom 
hållbarhet. Det uppdrag hon har som turistchef på Region Västerbotten är att utveckla 
länets turism och skapa tillväxt. Hennes fokus ligger därmed på att skapa en hållbar 
utveckling som ska bidra till regionens bästa. Hon förklarar hållbarhets betydelse för 
verksamheten genom att säga: “hållbarhet är ju vår ledstjärna helt och hållet“. För att 
definiera hållbarhet i verksamheten utgår de ifrån de kriterier som FN satt upp genom 
organisationen Global Sustainable Tourism Council. Vidare har Sandström anställt en 
person som projektledare för hållbar destinationsutveckling i regionen.  
 
De barriärer för en hållbar utveckling som Sandström har uppmärksammat inom 
turismsektorn handlar bland annat om transportsystem och infrastruktur. Detta ser hon 
främst ur ett regionperspektiv och menar att: ”det är inte jättelätt att komma som gäst 
och åka kollektivt & det är inte jättelätt att hitta och ta sig fram och så där.. de bygger 
ganska mycket på att man har egen bil eller ganska hög lokalkännedom om var man ska 
åka någonstans och hur man ska ta sig fram”. Hon menar också att sett till 
sommarsäsongen så minskar det utbud som kollektivtrafiken erbjuder ganska rejält och 
det är många platser som ligger så avlägset till att väldigt få kollektiva transporter tar sig 
dit. Vissa aktörer kanske fixar egna transfer lösningar men ofta är det för dyrt för den 
enskilde företagaren och inte hållbart i längden då verksamheten måste va lönsam och 
de redan kämpar med små marginaler. Då de som jobbar med transportsystemen i 
regionen finns i samma organisation som Sandström har hon ett gott och nära samarbete 
med dom angående utvecklingen av infrastrukturen. Som det är nu prioriteras dock 
skola och arbetspendling före turism men framtiden ska förhoppningsvis kunna 
kombinera dessa tre typer av resenärer.  
 
De problem som Sandström ser för företagen att agera hållbart, handlar oftast inte om 
motivations eller kunskapsbrist hos företagare. Snarare tvärtom menar hon och förklarar 
att: “Utifrån ett företagsperspektiv så finns det ju alltid en brist på både investeringar 
och finansiering när det gäller utveckling. Många har ju ganska stora utvecklingsidéer 
och planer och önskemål men man har inte finansiering till det.” Vidare påpekar hon 
företagens brist på investerare och att de ofta inte lyckas förmedla sina visioner till 
potentiella partners. De har helt enkelt varken tid att bygga de relationer som krävs eller 
alltid den kunskap som behövs. 
 
Utifrån Sandströms position så jobbar hon med att utveckla upplevelsen i regionen i 
stort. I det ingår att ta fram ett gemensamt koncept för hela regionen och utveckla det 
totala destinationserbjudandet. Region Västerbotten förklarar hon verkar mer 
övergripande med GSTC och runda bord samtal på destinationsnivå medan de sex 
lokala destinationsorganisationerna som finns i regionen är de som huvudsakligen har 
den direkta kontakten med turistföretagen. Dessa: “fångar upp behoven, som är 
samtalspartner och som har med dem i kampanjer och bjuder in till dialogdagar, 
digitalutveckling och instagram-workshopar”. Undantagen är de företag som väljer att 
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delta vid dessa rundabord-samtal och därmed får förfrågan av Region Västerbotten om 
att bli besökta och granskade utifrån GSTCs kriterier.  
 
Målet med Sandströms upplägg är att på sikt ha ett antal noder av större upplevelser och 
att de större företagen på dessa platser ska vara GSTC certifierade och på så sett anses 
som hållbara. Förhoppningen är då att de mindre aktörerna inom dessa noder då också 
kommer att drivas mot en hållbar utveckling. En del av arbetet med det här innebär att 
träffa företagen i länet och då satsa på de som är lite större och nått en relativt hög 
mognadsgrad och som kan få en påverkan även utanför sitt egna företagande. De mindre 
företagen menar hon (men betonar att hon generaliserar), har lite mer hand till mun 
situationer, där man inte riktigt har så lång framförhållning och helt grepp om sin 
affärsplan och sin verksamhet. Hon förklarar att: ”där man inte riktigt kanske har så 
lång framförhållning har man inte riktigt liksom grepp om sin affärsplan och sin 
verksamhet och sådär.. det är kanske snarare dem som har större behov av de lokala 
destinationsbolagens insatser där man får lite pepp och coachning och lite hjälp på 
vägen och så”.  
 
Vidare förklarar hon att de på Region Västerbotten styr upp en del marknadsträffar där 
företagarna är inbjudna men där de i ganska liten utsträckning deltar. Hon förklarar att 
åker man som företagare iväg på en nätverksträff, ja då står verksamheten stilla. Det 
handlar alltså om brist på tid och resurser att delta i träffar som Sandström menar att 
företagen skulle ha nytta av då de tar in experter som hjälper företagare med olika typer 
av problem. Effektivaste modellen hittills menar hon har varit att komma till företagen 
själva i motsats till att kalla till större sammankomster. Sandström nämner vidare att det 
finns risk att företagen blir bekväma men å andra sidan har många av dem 
resursproblem. Att till exempel avsätta en dag för resa till Umeå och utbildning är svårt 
att få till då driften av verksamheten ofta blir lidande och då det alltid är säsong för 
några företag blir det därför svårt att samla dem olika för nätverkande med mera. En 
annan poäng med att jobba utifrån de här noderna, eller lite större upplevelsecentras 
som Sandström även kallade det, är att det är lättare att kommunicera ut till de 
potentiella kunderna. Erbjudandet blir tydligare och det blir lättare att nå rätt 
målgrupper.  

5.2.2	Redogörelse	för	intervju	med	Johan	Jansson	
Janssons koppling till studiens berörda ämnen är som tidigare nämnt genom arbetets tre 
olika delar. Forskning, undervisning och samverkan inom temat hållbarhet. När vi 
frågar hur hållbarhet tar sig uttryck i hans arbete och vardag förutom genom dessa tre 
delar förklarar han att han berörde temat betydligt mer när han arbetade i Umeå än nu 
när han arbetar i Lund. Han förklarar detta genom att han är ganska ny på arbetsplatsen 
och att han i Umeå var med i något som kallas hållbarhetsrådet. Han var genom rådet 
med och hållbarhetscertifierade Umeå Universitet genom ISO 14001 certifieringen. I 
och med det arbetade Jansson mycket med interna processer och internt arbete, dels för 
att få en överblick över hur allting fungerar och dels för att få förståelse för vilken 
påverkan Universitetet har på omgivningen. De undersökte allt från pappersanvändning, 
avfall och transporter till vad som faktiskt sker i undervisningen. Målet med detta arbete 
är att varje år jobba för att bli bättre inom certifieringens kriterier för hållbarhet. 
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Jansson har inte fokuserat så mycket på hållbar turism i sitt arbete men nämner att han 
under ett projekt med länsstyrelsen i Norrbotten arbetat med frågor kring hållbart 
resande. 
 
När vi frågade vilka barriärer Jansson ser eller tror finns för SMEs inom turismen att 
verka hållbart svarade han att det beror på. Han förtydligade att: “storleksmässigt beror 
det på väldigt mycket men sen beror det även på sådana här saker som är svåra att 
påverka som konjunkturcykler och lite såna här saker som hur vad marknaden uppfattar 
som trendigt och inne.” Han har även i sin forskning sett barriärer i form av attityder 
hos ledningen där chefer inte förstår att det finns problem eller hur man ska 
implementera nya strategier i sin verksamhet. Man stöter kanske till och med bort 
problematik för att man inte vill ha informationen eller vet hur man ska hantera den. I 
vissa fall tror han att verksamheter väntar på att någon visar på en efterfrågan från 
kunder och leverantörer. Han nämner ett enligt honom gott exempel på två hotellkedjor 
som konkurrerar genom hållbarhetsfokus. De erbjuder allt mer ekologiska råvaror och 
då de finns två tydliga aktörer som konkurrerar på marknaden blir det plötsligt väldigt 
intressant med hållbarhet. Sedan menar han att de förmodligen motiveras av att det 
genom en utvärdering som sker ungefär vart annat år så uppmärksammas den kedja som 
lyckats bäst med dessa frågor. Han menar att: “det är ju ett jättebra sätt för dem att 
liksom tampas med varandra och för hållbarhet är det jättebra, det är ju precis så det ska 
va”. Han trycker dock på att det i vissa branscher tyvärr inte uppstår samma typ av 
dynamik och att det då inte är någon som bryr sig på samma sätt och vill vara i framkant 
och skapa detta både affärsmässiga men också miljömässiga värde.  
 
Jansson ser en koppling mellan avsaknad kunskap och vilja. Han uttrycker det som att 
de hänger ganska intimt ihop. Han menar att alla är medvetna till en viss grad men att 
man lätt kan trycka bort medvetenheten och då också välja vilken kunskap man vill ha. 
Han förklarar vidare att det måste ju finnas en vilja att ta in ny kunskap. Vill man inte 
veta så tar man heller inte in kunskapen utan det blir något typ av ytlig medvetenhet. En 
kombination av kunskap och vilja krävs. Viljan menar han alltså som en del men 
förklarar att: “jag är inte sån så att jag tror att det är en faktor i alla såna här modeller 
utan ofta är det ju som en kombination så att kunskap och vilja samverkar men sen är 
det ju även synen på vad som är lönsamt, alltså ekonomiskt lönsamt och det finns ju 
mycket attityder och sånt här runt om att det blir så dyrt att va miljövänlig vilket liksom 
sätter mycket käppar i hjulet”. Argumentet tror han ofta kommer från personer som är 
ovetande och ovilliga att ta in kunskap. Han förklarar vidare att “de har liksom inte 
insett att det ofta går hand i hand även om det inte alltid gör det, jag ska inte säga att 
det alltid hänger ihop, ibland kostar det ju också att bli miljövänligare skulle jag vilja 
säga, men ofta kan man tjäna på vissa delar av det men det kostar ju en del 
investeringar i regel”.  
 
Han nämner även en stor barriär i form av affärsmodeller som inte möjliggör ett 
integrerat hållbarhetsarbete. Han ger exempel på verksamheter vars affärsidé bygger på 
att kunder ska vilja köpa mer. “Köp billigt och köp gärna så att det inte håller för att då 
kan du köpa det oftare”. Han nämner snabbmatskedjor som ett exempel som gör väldigt 
mycket hållbarhetsarbete men i slutändan har ett namn eller en slogan som bygger på en 
icke hållbar köttkonsumtion. Sammanfattande förklarar han att verksamheter gör 
mycket bra gällande hållbarhet men många går aldrig så långt att de ifrågasätter om 
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själva affärsidén som hela verksamheten bygger på kan bli hållbar i längden. Denna 
barriär försvårar för de redan befintliga verksamheterna som kört fast i sin affärsmodell 
men öppnar samtidigt upp för nya affärsidéer. Han nämner ett exempel på 
snabbmatsrestauranger i USA med integrerat hållbarhetstänk med affärsmodell för 
hållbar matkonsumtion som endast serverar ekologiska rätter. 
 
Den sista barriären Jansson nämner är enligt honom en jätte paradox då det faktum att 
själva resan till en destination är det som påverkar miljön mest. Det spelar på så sätt 
ingen roll hur hållbara företagen på destinationen blir om turisterna ändå flyger till 
destinationen. De kommer inte kunna klimatkompensera för utsläppen skapade av 
flygtrafiken. Man vill öka antalet turister som kommer till en destination men samtidigt 
bygger turismen på att vi reser vilket är ett av de största miljöproblemen vi har idag. 
 
Jansson säger att det går ju exempelvis att åka skidor i Sverige istället för att åka till 
alperna och man kan semestra runt om i Sverige på somrarna men samtidigt är den 
marknaden för liten för turistföretagen ska kunna gå runt eller åtminstone kunna växa.  
 
Gällande frågan om övergripande lösningar för att ta sig förbi barriärerna svarar Jansson 
att för att långsiktigt lyckas inom turistnäringen måste man kunna koppla sin affärsidé 
till hållbarhet. Han menar att om man kör en affärsidé som inte bygger på hållbarhet blir 
det väldigt snabbt greenwashing.  
 
Han fortsätter genom att förklara att långsiktigt sett kommer människor genomskåda en 
affärsidé och strategi som inte är hållbar. Han menar också att det måste bli en tydlig 
koppling mellan dessa två delar så att omgivningen ser det som ett genuint arbete. Han 
ger exemplet att om man har en verksamhet som bygger på naturupplevelser och 
erbjuder till exempel skotersafari som går på fossila bränslen kanske man måste tänka 
om och anta en affärsidé som byter ut skotersafarin mot hundspann eller andra 
aktiviteter som inte påverkar miljön negativt. På så sätt menar han att man kan “Skapa 
en synergieffekt”.  
 
Jansson understryker vikten av att förstå att ett förändringsarbete som detta tar tid. “Det 
är ju alla mänskliga förändringsprocesser så är ju liksom allting att det går inte att 
göra från söndag till måndag det går inte göra alltihopa utan man måste ta det här 
stegvis”. Han menar att inte heller direkt kan döma ut verksamheter som inte är hållbara 
idag utan snarare bedöma deras ambitionsnivå att bli hållbar om ett antal år. Idag 
handlar det om att ta några små mål i taget och jobba på att uppnå dem på sikt. Försöker 
man förändra allting direkt är risken stor att man råkar ut för bakslag vilket heller inte är 
hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv.  
 
Branschorganisationer nämner han sedan som ett bra sätt att nå ut till verksamheterna. 
Många har branschtidningar och fortbildningar. Han menar att små företag nog tar åt sig 
väldigt mycket av det som sägs där. Man har i regel ett högt förtroende i branschen så 
att ibland kan det vara väldigt bra att ansluta företag till branschorganisationer och så 
kommunicerar man hållbarhetsarbete genom dessa. Genom detta tror han att 
verksamheterna själva inser vikten av att bli allt mer hållbara i stället för att känna sig 
tvingad av en annan part. Reglering är också viktigt såklart. 
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Jansson ser att den akademiska världen kan bidra till frågan genom först och främst 
konkret forskning och tankemodeller som underlättar för företagen att nå sina 
hållbarhetsmål. Men han betonar att det är svårt att som forskare att nå ut med sin 
forskning. Han förklarar att media gärna tar upp andra ämnen som anses som mer 
högaktuella. Miljöforskare sitter ofta inne på väldigt mycket kunskap men har svårt att 
hitta kanaler att nå ut med detta till samhället och vill gärna inte lägga all sin arbetstid 
på att försöka trycka ut information som ingen efterfrågar. Han nämner dock samverkan 
med branschtidningar som ett positivt exempel där de efterfrågar forskning vilket gör 
det lättare för forskningen att både nå ut och också förstå vad samhället och 
verksamheter vill och behöver veta. Han nämner att det idag ofta är så att fokus läggs på 
att kommenterar negativa saker och hävda att forskarna har fel, i stället för att bjuda upp 
till diskussion. Där man som forskare exempelvis blir “utskälld i sociala medier för att 
man säger något obekvämt”. Detta försvårar en eventuell samverkan mellan den 
akademiska världen och verksamheter. 
 
Slutligen på frågan om hur han ser Regionen om 10 -15 år svarar han att han hoppas på 
utveckling inom bland annat teknik och biobränslen så att inte resandet fortsätter vara 
ett sådant stort problem. Han ger sedan exemplet på ishotellet i Jukkasjärvi och menar 
att man “måste tänka en hel del mer på vad som händer på det lokala planet om den här 
barriären, av att dels att det blir billigare att flyga men dels att folk inte upplever det 
som miljöförstörande så då flyger vi och flänger ännu mer vilket gör att lokal då får 
man väldigt stor lokal påverkan“. Han nämner också att han hoppas att stora 
turistaktörer som lockar ett stort antal turister från olika delar av världen till högre grad 
inser att det inte går att ta emot hur många turister som helst. Han menar att man i ställe 
bör begränsa möjligheten att besöka destinationen genom att införa en maxkapacitet och 
jobba mer med exklusivitet och på så sätt fortfarande kan jobba för ekonomisk tillväxt 
men minska resandet till och från destinationen. Han tar Venedig som ett exempel och 
berättar att de infört någon slags maxkapacitet då allt för många turister förstör 
helhetsupplevelsen. Han lyfter den ökade välfärden och befolkningstillväxt som 
drivande faktor och menar att länder som tidigare varit relativt fattiga blir allt rikare 
vilket medför att allt fler har råd att resa. För att koppla det till små och medelstora 
företag menar han att man redan i uppstart av en verksamhet bör tänka över vad det 
optimala antalet gäster är. Han ger ett exempel och säger: “alltså om man tänker såna 
här lyxrestauranger som alla dom här foodies åker runt på, dom har ju bokningar fyra 
år framåt men inte bygger dem fler restaurangplatser för det, dem har ju sina trettio 
fyrtio platser ändå och så bokar dom in så långt in i framtiden för då driver dom 
exklusivitet där”.  
 
En annan förhoppning är att turistföretag kan bygga system för att ta sig förbi 
säsongsproblematiken och jobba med utbud och efterfrågan. Idag är det så att de ena 
dagen måste de kunna gå på sparlåga och så nästa dag på 200 procent. Han nämner ett 
gott exempel i form av destinationer som varvar skidturism på vintern med 
mountainbike på sommaren för att jämna ut säsongsvariationerna. Han trycker på att 
man i Västerbotten bör kunna köra något liknande och anpassa sig efter de tydliga 
årstider vi har här uppe. Företag skulle exempel kunna ta sig förbi 
säsongsproblematiken genom att en affärsidé som erbjuder norrsken på vintern och 
midnattssol på sommaren och kanske väva in årstidsmat eller liknande. På så sätt menar 
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han att man verkligen kan arbeta med hållbarhet då man inte bara lever på helger eller 
en högsäsong. 

5.2.3	Redogörelse	för	intervju	med	Angela	Ekman-Nätt	
Vi har tidigare redogjort för Ekman-Nätts bakgrund och arbetsuppgifter vilket tydligt 
visar på hennes koppling till både hållbarhet, samverkan och SMEs.Ekman-Nätt 
förklarar vidare att hon själv ser turistbranschen och besöksnäringen som allt som gör 
en plats mer värdefull från besökarens perspektiv. Hon nämner sitt uppdrag för 
Umeåbrå som exempel. Där arbetar man med brottsförebyggande och 
trygghetsskapande samverkan i Umeå kommun. Hon menar att även dem är 
värdeskapare för Umeå då saker som trygghet och låg brottslighet kan påverka 
destinationens attraktivitet, hon tillägger att det dock inte räknas in inom turistnäringen. 
Vidare förklarar hon att hon haft kontakt och dialog med turistföretag under sina år på 
Esam men det mest konkreta, är ett större uppdrag med Swedavias koncernledning. 
 
Vidare förklarar hon att hållbarhet är något som hon dagligen arbetar med, som är väl 
integrerat i vardagen och att hon försöker leva som hon lär än om ingen individ eller 
företag för den sakens skull är perfekta. Hennes beskrivning på hållbarhet är “både 
ekologisk, ekonomisk och social.. Det vill säga att verksamheten jag leder eller är 
delaktig i behöver gå med vinst, för att annars överlever de inte om de inte har ett annat 
syfte, men vinsten behöver ju skapas på ett sätt som gör att man är långsiktigt kan 
överleva, vi har en planet där resurserna ska räcka men på den planeten ska också alla 
människor kunna leva ett rättvist liv med någorlunda jämn resursfördelning, både 
utifrån råvaror och möjligheten att påverka och styra sitt liv”. Hon tydliggör att den 
sociala biten är hennes kompetensområde där hon jobbar med bland annat mänskliga 
rättigheter. 
 
Vi frågar henne sedan om vad hon tror eller upplever att det finns för barriärer för SMEs 
inom turismnäringen att verka hållbart. Hon svarar och betonar verkligen att den största 
barriären är kunskap. Hon utvecklar resonemanget genom att förklara att många SMEs 
inte vet hur behoven av att göra någonting ser ut utifrån kontexten man finns i, hur man 
kan påverka sin omvärld och vilka behov som komma skall såsom ökade kostnader, 
stärkt lagstiftning och möjligheter att ta affärsandelar. Hon sammanfattar det som att 
“strategisk kunskap och samhällskunskap är absolut största barriären”. Ett exempel 
ges i form av att kunder på en restaurang ofta ser sig själva som gäster. Är man en gäst 
vill man helst inte vara till besvär eller vara alltför kritisk. Detta gör att restaurangen 
inte uppfattar de behov eller den efterfrågan som finns bland kunderna på till exempel 
kravmärkta råvaror eller mer information på menyerna om matens härkomst och 
innehåll. Hon betonar därefter att det vore intressant att titta djupare på: “vilken 
möjlighet eller i vilket sammanhang för man dialog med sina besökande kunder som är 
gäster och finns de ens möjlighet för gäster, kunder och besökare att prata med 
leverantörer utifrån hållbarhetskriterier?“ 
 
Ekman-Nätt fortsätter med att säga att hon tror att en annan stor barriär handlar om 
besöksnäringens låga vinstmarginaler. Hon menar på att det krävs väldigt mycket för att 
SMEs inom turistnäringen ska gå med vinst vilket gör att man som företagare måste 
kämpa med allt man bör göra och hålla koll på. Personalgrupperna är vanligtvis också 
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väldigt ostadiga då det ofta handlar om säsongsarbete. Det är helt enkelt väldigt mycket 
som ska göras med en liten peng. Så även om kunskapen finns kan tiden vara en barriär 
för SMEs.  
 
Gällande lösningsförslag för att hjälpa verksamheter att ta sig förbi dessa nämnda 
barriärer så menar Ekman-Nätt att både punktinsatser för företagen och mer 
övergripande kollektiva lösningar är ömsesidigt nödvändiga. Hon förtydligar att för att 
ens kunna ha en besöksnäring i länet krävs exempelvis en fungerande infrastruktur, 
annars kan ingen ta sig till länet eller färdas inom det. Men att sedan jobba med 
punktinsatser för kompetensutveckling kan handla om att till exempel anpassa eller 
effektivisera företagens transporter. När det gäller barriären kunskap tror hon att det 
handlar om att man måste hitta en förklaringsmodell där man säkerställer möjligheter att 
ta till sig kunskapen på både kort och lång sikt. Hon förklarar att: ”gör man ett antal 
insatser på ett ställe så kanske de gör att man kan tjäna tid på ett annat ställe.. blir man 
säkrare på exempelvis lagstiftningen kan man uppnå lagstiftningen mer effektivt kanske 
man kan lägga den tiden på något annat, såsom utbildning.” Man måste dock kunna 
säkerställa att insatserna betalar sig och att arbetet blir effektivt så att det inte tar för 
mycket tid. Ekman-Nätt ser även att alternativa lösningar kan uppnås genom att anta ett 
cirkulärt tänk. Hon ger exempel på redan befintliga fungerande samarbeten såsom 
Gastrobotnia där de knyter ihop ett antal olika kök och restauranger där besökarna får en 
ökad upplevelse genom att få följa deras tankegångar kring cirkulär ekonomi och delat 
resursanvändande. Hon menar att det även finns andra lokala verksamheter som idag 
knyter ihop sina olika erbjudande till en hel paketlösning för kunden. Hon betonar dock 
att tidsaspekten försvårar samarbete i denna form då verksamheter, även om de är 
väldigt drivna kring frågan, inte har tid att lägga på detta.  
 
Vid frågan om och i så fall hur, de verksamheter hon arbetar inom kan vara en del av en 
lösning för att företagen ska ta sig förbi de nämnda barriärerna svarar hon ur ett Esam 
perspektiv: “De är ju det vi jobbar med hela tiden, bygga kunskap säkerställa strategisk 
ledning av verksamhet ledningssystem, vi jobbar med affärsmodeller och 
styrelseseminarium för långsiktig kontra kortsiktig hållbar utveckling”. Hon lägger till 
att man måste förstå verksamheternas drivkrafter för att kunna hjälpa dem. 
 
Avslutningsvis på frågan om hur hon tror att region Västerbotten ser ut om 10-15 år 
svarar hon: “Jag skulle vilja säga att alla problem är lösta om 10-15 år men kan nog 
inte riktigt stå för det..jag hoppas och tror att vi i högre omfattning klarar av att skryta 
om och se de värden vi har.. ännu mera se vad kyla vinter, snö, tystnad, avstånd..vilka 
värden de är..att man liksom förstår sin exklusivitet, att man utifrån att arbeta 
strategiskt med denna så ökar omfattningen med besöksnäringen vilket möjliggör bättre 
lösningar”. Hon nämner Granö Beckasin som ett exempel på en verksamhet som tagit 
vara på sina unika värden och hoppas och tror att andra verksamheter tar efter. 
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Figur 8. Översikt över forskningsprocessen del 3. 
 
Ovan i figur 8 har vi uppdaterat översikten över forskningsprocessen genom att 
inkludera och sammanfatta de teman som framkommit under analysen av den insamlade 
datan och som visas i empirikapitlet. Dessa teman diskuterar vi sedan tillsammans med 
teorin och våra egna tolkningar i det kommande kapitlet för att kunna svara på vår 
forskningsfråga. 
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6.	Diskussion	
I detta kapitel analyserar och diskuterar vi vår studies resultat tillsammans med vår 
teoretiska referensram med mål att generera förståelse så att vi i slutsatsen kan svara 
på vår frågeställning. Vi diskuterar här vår insamlade data både i relation till varandra 
och i relation till vår teoretiska referensram för att få en större förståelse för om 
samverkan kan användas som verktyg för turistföretag att ta sig förbi barriärer för 
hållbar utveckling.  

6.1	Hållbarhetssyn	
Då hållbarhet är så pass komplext vill vi säkerställa att studiens involverade ser 
hållbarhet ungefär på samma sätt. Detta då okunskap i sig kan vara en barriär mot en 
hållbar utveckling. Från studiens intervjuer kan vi se att samtliga respondenter har en 
relation till hållbarhet. A. Sandström (personlig kommunikation, 7 april, 2017) nämner 
till exempel hennes utbildning inom hållbarhet, J. Jansson (personlig kommunikation, 
10 april, 2017) nämner hur han var med och miljöcertifierade Handelshögskolan i Umeå 
och A. Ekman-Nätt (personlig kommunikation, 11 april, 2017) beskriver hållbarhet som 
ett ständigt aktuellt ämne i sitt arbete som konsult på Esam. De uttrycker alla en 
förståelse för att hållbarhet inte bara handlar om miljön utan även inkluderar 
samhällsfrågor och ekonomi. A. Ekman-Nätt (personlig kommunikation, 11 april, 2017) 
nämner bland annat att en verksamhet måste gå med vinst om den ska vara hållbar i 
längden, men även att vinsten måste skapas på ett sätt så att man långsiktigt kan 
överleva vilket även innefattar en hållbar miljö och omgivning. Det resonemanget visar 
på en tydlig koppling till Elkingtons (1999, s. 69-94) grundmodell för TBL. När det 
gäller rapporterna från turismföretagen så uppfattar vi dock bilden mer splittrad. Där 
framkommer genom de uppmärksammade barriärerna svårigheter att balansera de olika 
delarna. Många har en förståelse för vikten av att hantera miljöfrågor men vissa delar 
prioriteras högre än andra. 
 
Det framkommer också att hållbarhet i enlighet med Kates et al. (2012, s. 20) är 
någonting komplext och med många dimensioner då flera olika perspektiv diskuteras av 
respondenterna. De olika perspektiven visar sig i allt från redogörelser kring 
företagsspecifika utmaningar till diskussioner kring övergripande utmaningar för 
turismen att bli hållbar som helhet. Till exempel diskuterar J. Jansson (personlig 
kommunikation, 10 april, 2017) det faktum att turismen till stor del både lever och 
bygger på ett icke hållbart resande. Han menar på att det innebär att turismsektorn inte 
kan bli hållbar förrän alternativa resesätt skapas som minskar påfrestningarna på miljön. 
Ett argument som stöds av Bohlin & Böhn (2007, s. 73-85) som trycker på att det främst 
är turisters transportval under sin resor som bidrar till ett försämrat klimat och att 
förändring kring transportval och transportmöjligheter måste ske både lokalt men också 
globalt för att det ska få någon effekt.  
 
Vidare resonerar dock J. Jansson (personlig kommunikation, 10 april, 2017) kring de 
nya problem som skulle uppstå. Han menar på att varje plats har sina begränsningar och 
även om resandet blir helt hållbart så kan platsen ändå inte exploateras hur mycket som 
helst. Sammantaget klingar dessa tankar i enlighet med World Commission on 
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Environment and Development (1987, s. 16) som inte ser att hållbarhet har ett slutmål 
utan som att det snarare handlar om att få utvecklingen att gå åt rätt håll. 
 
Utifrån dessa insikter kan vi se att vi står på en relativt gemensam plattform med våra 
och respondenternas förståelse för ämnet. Det gör att vi lättare kan tolka och dra 
slutsatser även om vi inser att det är ett komplext ämne. När det gäller 
företagsrapporterna så är de, som tidigare nämnts, baserade på GSTCs 
certifieringskriterier. Den eventuella brist på kunskap om hållbarhet bland SMEs kan 
dock ses som en barriär som måste överbryggas. Här har utbildningsinstanser ett stort 
ansvar men kunskapen kan även spridas genom de olika företagens nätverk och 
branschorganisationer.  

6.2	Företagsbarriärer	
Bohlin & Elbe (2007, s. 13-18) menar att en turistdestination består av de aktörer som 
finns på platsen. Det borde rimligtvis innebära att om en destination ska utvecklas till att 
bli mer hållbar så måste aktörerna utvecklas. För att de ska göra det menar vi därför att 
företagens barriärer måste överbryggas. I analysen av företagsrapporterna blev det 
tydligt att många av företagen hade svårt att nå upp till vissa av GSTCs kriterier. Det är 
i synnerhet problem inom Förvaltning och Kommunikation som vi ser relevanta att 
diskutera vidare. Vi väljer här därför aktivt att inte beröra Tillgänglighet då den 
problematiken har en sådan individuell karaktär och som vi tolkar det inte kan/behöver 
lösas med någon form av kollektiva åtgärder. Vidare diskuterar vi inte heller de olika 
klustren och eventuella skillnader dem emellan, då vi anser att deras olika storlek skapar 
en skevhet som gör det svårt att dra relevanta och tillförlitliga slutsatser. 
 
Analysen av företagsrapporterna visar på att en stor andel av företagen har bristande 
eller obefintliga strategier för verksamhetens hållbarhetsarbete. Från empirin (se 
appendix 2, rapport 24) såg vi bland annat utbredda svårigheter att utveckla strategi-
arbetet. Exempel på det är: “Det finns ingen nedskriven hållbarhetsstrategi eller vision. 
Det gör att samarbetspartners och personal kan ha svårt att veta vad företaget 
förväntar sig av dem”. Vi tolkar det som att mycket fanns i huvudet hos entreprenören 
själv och i bästa fall var uttalat till medarbetarna. Att ha en strategi för hållbarhetsarbete 
upplever vi som en förutsättning och kanske till och med grunden för att kunna skapa en 
hållbar verksamhet. Utan nedskriven strategi så är det svårt för samtliga anställda att 
navigera och prioritera bland uppgifter samt förstå och uppnå kortsiktiga och långsiktiga 
mål. Då denna barriär för hållbarhet tydligt visar sig vara ett övergripande problem bör 
också undersökas om övergripande lösningar för detta kan skapas genom samverkan. 
 
Något som vi också kunde utläsa från rapporterna är att de allra flesta företagarna hade 
så mycket uppgifter på sitt bord att de inte fann tiden att sitta ner med arbetsuppgifter så 
att skapa strategier för hållbarhet utan snarare försökte släcka bränder och lösa problem 
allt eftersom dom uppkom. Detta stämmer väl in med vad Dandridge (1978, s. 57) sett i 
sin forskning, att det är vanligt med resursbrist bland SMEs. Bohlin & Böhn (2007, s. 
73-85) förklarar fenomenet hos turistföretag som en konsekvens av det tydliga 
säsongsarbetet. Många verksamheter lever på kanske en av fyra säsonger under ett år, 
jämfört med andra större företag som ofta har ett mer jämnt flöde av kunder. Det gör att 
det kan vara svårt att ha tillräckligt många anställda och att det därför blir väldigt 
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mycket att göra för de som driver verksamheten. Vidare ser vi i teorin att dessa företag 
ofta består av mindre team med få utomstående intressenter (Russo & Perrini 2010, s. 
217; Jenkins 2009, s. 24) vilket kan innebära att det är lätt att falla in i tankar om att alla 
vet vad som gäller samt att ingen efterfrågar skriftliga dokument för verksamheten, 
såsom större investerare troligtvis hade gjort. I intervjun med A. Sandström (personlig 
kommunikation, 7 April, 2017) ser vi liknande insikter som bekräftar detta då hon 
påpekar företagens brist på investerare och att de ofta kämpar med små marginaler. Å 
andra sidan menar Jenkins (2009, s. 24) att dessa små team som företagen ofta består av 
är deras styrka. Det är något som vi anser måste tas i beaktning när en lösning ska 
arbetas fram.  
 
En annan bakomliggande faktor som vi menar skulle kunna påverka att verksamheterna 
har svårt att utveckla tydliga nedskrivna strategier är oro för vad en förändrad strategi 
kan innebära. Jackson et al. (2011, s. 57-58) argumenterar kring att motsättningar för 
hållbarhetsarbete kan handla om rädslan för förändring och känslan av att tappa 
kontrollen. Då teorin visar på att drivkraften för företagarna ofta handlar om inre 
motivation och en längtan efter autonomi (Karlsson & Lönnbring, 2007, s. 254-262; 
Sen, 2006, s. 35) kan hot mot dessa bidra till inre motsättningar mot ett sådant 
strategiskt arbete. Vi menar alltså att företagaren kanske inte vill släppa in sina 
medarbetare så långt och därför håller strategier för sig själv. Det kan vara en av 
anledningarna till det tidigare nämnda exemplet från empirin; “Eftersom företaget är så 
beroende av B så kan det vara svårt att hinna med att vara delaktig i alla de frågor som 
uppstår: lönsamheten är låg, rennäring, fiskebestämmelser, markägarfrågor, 
lågsäsonger, destinationsmarknadsföring mm.” Skulle fördelarna av ett ordentligt 
strategiarbete bli synliga är det dock rimligt att tro att entreprenören skulle överväga det 
alternativet.  
 
Ytterligare en annan faktor som skulle kunna ligga bakom problematiken är att 
förändring tar tid och att man som J. Jansson (personlig kommunikation, 10 april 2017) 
nämner inte kan förändra en strategi från en dag till en annan. Därav är det av vikt att 
skapa små delmål annars är risken att övergången till en mer hållbar verksamhet känns 
överväldigande för företaget. Vi ser i följande exempel att företagen ofta löser 
problemen när de kommer upp och att det inte alltid verkar finnas någon jättetydlig plan 
som ligger bakom agerandet. “Man har inte en nedskriven strategisk plan för hållbarhet 
där den egna ekonomiska hållbarheten finns med. Även om det finns mycket 
hållbarhetstänk så sker åtgärder lite ad hoc” (Se appendix 2, Rapport 1). J. Jansson 
(personlig kommunikation, 10 april, 2017) nämner att en därmed bör ta hänsyn till att 
hållbarhet är någonting långsiktigt, där det till en början handlar om att ta en mer hållbar 
riktning. Vi tolkar det som att för stora mål och visioner kan bli avskräckande och skapa 
ett motstånd istället och att de därför behövs vara rimliga för att attrahera företagarna.  
 

6.3	Samverkan	
Skulle då denna förvaltningbarriär kunna lösas med samverkan och i så fall hur? A. 
Sandström (personlig kommunikation, 7 April, 2017) förklarar att det huvudsakligen är 
branschorganisationer som har direkt kontakt med företagen och att dessa bland annat 
kan agera som stöd, arrangera workshops eller skapa liknande möten för dialog mellan 
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verksamheterna. Vi tolkar hennes redogörelse kring branschorganisationerna som att det 
i och med dessa redan finns möjligheter för en typ av samverkan där verksamheterna 
bör kunna ta vara på varandras erfarenheter och kunskap och gemensamt jobba för att 
uppnå en hållbar destinationsutveckling. Detta kan också tydligt kopplas till 
Tillväxtverkets (2016b, s. 15) slutrapport kring projektet med hållbar 
destinationsutveckling. Där kan vi se en tydlig redogörelse för vad dessa organisationers 
uppdrag är och innebär. Här fanns exempel såsom att de bland annat kan erbjuda hjälp 
med affärsutveckling, finansiering, samordning, partnersamarbeten med mera vilka alla 
tyder på fördelar med samverkan. En annan aspekt är till exempel problemet med att 
digitalisera delar av sin verksamhet. Istället för att varje enskild företagare behöver söka 
upp information som dom dessutom kanske inte är helt medvetna om att de behöver, så 
kan dessa branschorganisationer tillhandahålla digitala lösningar och upplysningar om 
utvecklingen.  
 
Något som vi tolkar som viktigt vid denna typ av samverkan är att följa Street & 
Camerons (2007, s. 243) råd om att hitta rätt typer av verksamheter att samverka med 
och att tillsammans upprätta tydliga mål och gemensamma strategier. Eftersom flertalet 
författare och forskare också argumenterar för att samverkan i allmänhet kan hjälpa 
företag att växa, skapa konkurrensfördelar och erbjuda ett bättre tjänsteerbjudande till 
sina kunder tror vi att detta skulle kunna vara ett bra sätt för SMEs även inom 
turismnäringen att ta sig förbi problematiken med tids- och resursbrist och därmed 
också kunna skapa gemensamma hållbarhetsstrategier. A. Ekman-Nätt (personlig 
kommunikation, 11 april, 2017) argumenterar dock för att en förklaringsmodell krävs 
för kunskapsdelning som säkerställer just återbäring för de insatser och resurser som 
krävs av verksamheterna i ett samarbete. Som vi förstått det så kräver dessa 
organisationer ett medlemskap som ofta förpliktigar bland annat en medlemsavgift. En 
sådan avgift kan verka avskräckande när det är just brist på pengar som är en stor del av 
problematiken. A. Ekman-Nätt (personlig kommunikation, 11 april, 2017) menar då att 
en sådan förklaringsmodell behövs i ett tidigt skede, något som vi tolkar innebär att 
företagen lättare skulle förstå vinsten i att satsa på denna lösning och därmed inte vara 
lika orolig för vad de kan förlora på insatsen. Utan denna förståelse tror vi de lätt kan bli 
kvar i gamla hjulspår med resursbrister som en naturlig följd av bland annat säsongs-
problematiken.  
 
När det gäller temat kommunikation så fanns det en hög frekvens av bristfällig 
marknadsföring och avsaknad av kommunikationsstrategier. Ett exempel på det är (se 
appendix 2, rapport 9): “Gällande hemsidan saknas det information om landskapet och 
mer exakt reseinformation för den som blivit nyfiken och funderar på naturen, 
landskapet och hur man tar sig till W”. Återigen är det rimligt att tro att mycket av det 
här härstammar från samma problematik som för förvaltningstemat, nämligen 
resursbrist. Det kostar i regel pengar att marknadsföra sig och vill en hålla nere 
kostnaderna genom att göra saker själv så tar det tid i anspråk. Tid för att skaffa sig rätt 
kompetens och tid för att utföra uppgiften och både tid och pengar är något som vi 
argumenterat för att det ofta saknas.  
 
Utöver resursbrist finns också möjligheten att tillräckligt djup kunskap saknas inom 
området. Då SMEs enligt Jenkins (2009, s. 24) ofta leds av en entreprenör med några få 
anställda är det rimligt att tro att ansvarsområdena är breda och att de anställda inte bara 
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jobbar med sina spetskompetenser. Det innebär rimligtvis att de får uppgifter i företaget 
som de kanske inte har utbildning för vilket tyder på att det kan finnas vissa 
kunskapsluckor. Däremot framkommer det i intervjun med A. Sandström (personlig 
kommunikation, 7 april, 2017) att destinationsbolagen i Västerbotten försöker att utbilda 
sina medlemmar och även hjälpa till med bland annat den här typen av 
kommunikationskompetens. Utifrån den inblick vi fått från att analysera 
företagsrapporterna anser vi dock att det kan behövas ytterligare insatser. Här menar A. 
Sandström (personlig kommunikation, 7 april, 2017) att tidsaspekten kommer in igen då 
det tar tid i anspråk att delta vid dessa utbildningstillfällen. Vidare kan det vara så att de 
företag som faktiskt tar del av dessa kurser ändå ofta saknar tid och resurser att ta 
kunskapen vidare till aktiviteter när dom väl är tillbaka i verksamheten. Även intervjun 
med A. Ekman-Nätt (personlig kommunikation, 11 april, 2017) styrker dels de teorier 
som talar om turistföretagens kamp med små resurser och små marginaler, men också 
att det finns en problematik kring ostadiga personalgrupper och säsongsarbetare. 
Säsongspersonal som byts ut ofta innebär att kompetensen kanske inte alltid stannar i 
företaget från säsong till säsong. Det kan också innebära att det är väldigt mycket som 
ska göras periodvis och att tiden helt enkelt inte räcker till för företagaren att jobba med 
andra frågor än de mest akuta. Ökade ekonomiska resurser skulle kunna få personal att 
vilja återvända en ny säsong alternativt kunna stanna kvar även under lågsäsong. 
 
Ytterligare ett tecken på bristande kommunikation är att vi återkommande bland 
rapporterna såg att företagen hade en oförmåga att förmedla sina hållbarhetsarbeten. Ett 
exempel (rapport 2, se appendix 2): “Även om marknadsföringen är bra så informerar 
man inte tillräckligt noga om vad man erbjuder för aktiviteter och vilken kompetens 
man har.” Kring den problematiken finns det ett alternativt sätt att se på 
problembakgrunden utöver de tidigare nämnda kring det mer allmänna 
kommunikationsarbetet. Det kan vara så att de väljer att inte kommunicera sig som 
hållbara för att de inte vill lova för mycket och därmed riskera att uppfattas som ett 
greenwashing företag. Jackson et al. (2011, s. 57-58) förklarar att om en verksamhet är 
öppen med sitt arbete för hållbarhet eller för tidigt påstår sig vara en hållbar verksamhet 
är det väldigt lätt att man drar till sig kritiker som direkt uppmärksammar etiska 
problem som framkommit under förändringsprocessen.  
 
En lösning på det problemet kan vara att kombinera användandet av ett integrerat 
hållbarhetsarbete, i likhet med Porter & Kramer’s (2011) teorier om CSV, med 
samverkan genom destinationsbolag där hållbarhetsarbetet syftar till att destinationen i 
sig ska bli hållbar snarare än varje enskild verskamhet för sig. Här finns dock en annan 
problematik som tornar upp sig och det är den som J. Jansson (personlig 
kommunikation, 10 april, 2017) nämner angående företag och deras affärsidéer. Han 
påpekar att även om etablerade företag vill använda sig av hållbarhetsstrategier så är 
dom oftast bara beredda att göra det till en viss gräns. Många företagare är inte beredda 
att ändra sin affärsidé, men om inte den är hållbar i grunden så brister det där. När det 
gäller CSV så menar Porter & Kramer (2011, s. 64-76) att hållbarhet ska vara en 
integrerad del av företagets lönsamhet, vilket vi tolkar gäller själva affärsidén, idén som 
ska generera intäkter till företaget. Vill företagen inte ändra sig, blir det därför svårt att 
implementera ett genuint CSV-tänk.  
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I likhet med det som rörde förvaltningsfrågor är resursbrist en sannolik orsak även när 
det gäller kommunikations-problemen och på samma sätt som samverkan kan hjälpa till 
att frigöra resurser för den typen av problem så kan det också frigöra resurser när det 
gäller kommunikationsarbetet. Om kunskapsbrist är den stora problematiken så anser vi 
att den tidigare nämnda samverkanslösningen också kan användas.  
 
I intervjun med A. Sandström (personlig kommunikation, 7 april, 2017) framkom att 
hon jobbar för att utveckla några större destinationer i länet för att enklare kunna 
kommunicera dessa, från sin position som ansvarig för turismen i länet, och stärka den 
totala upplevelsen. Fördelen med att samarbeta med en större organisation så som 
region Västerbotten är då att det företagaren erbjuder sina kunder kan kompletteras på 
ett bra sätt med andra företag och att en del av den utvecklingsprocessen kan ligga 
utanför entreprenörens egna arbetsbörda. Som vi kan se i teorin består en destination av 
ett komplext system där aktörerna redan är mer eller mindre beroende av varandras 
tjänster för att existera (Framke, 2002; Gunn, 1994, refererad i Mai & Smith, 2015; 
Bohlin & Elbe, 2007).  
 
Att samverkan kan vara en bra lösning för destinationsutveckling styrks också av vad 
Tillväxtverket (2016b) såg i sin slutrapport, men hur ska den utformas och vilka brister 
finns det med en sådan lösning? A. Ekman-Nätt (personlig kommunikation, 11 april, 
2017) menar att övergripande kollektiva åtgärder och mindre punktinsatser för de 
specifika företagen är ömsesidigt viktiga för att ta sig förbi de tidigare nämnda 
barriärerna. J. Jansson (personlig kommunikation, 10 april 2017) menar att kollektiva 
lösningar såsom reglering och lagstiftning är effektivt. För att konkretisera hur en 
samverkanslösning skulle kunna bidra till att lösgöra resurser återkopplar vi till vad A. 
Sandström (personlig kommunikation, 7 april, 2017) nämnde om destinations-
organisationernas funktioner idag. De utför redan utbildningsdagar och nätverksträffar. 
Hur effektiva de här träffarna är vet vi inte mer än att vi kunde uttolka på A. Sandströms 
(personlig kommunikation, 7 april, 2017) utläggning att det var svårt att få något större 
engagemang från företagarna då som hon beskrev det: “många av dom mindre 
företagen är ju enmansföretag och kanske ofta ja men, livstilsföretag där man inte har 
varken tid eller pengar att avsätta eh: jag åker iväg på ett möte ja men då står min 
verksamhet stilla”. Hon beskrev det snarare som att de arrangerade marknadsträffar där 
företagarna var inbjudna men att det oftast var några få trogna som brukade dyka upp. 
Vidare ser vi att det fortfarande brister i marknadskommunikation trots att det 
genomförts utbildningar. Det kan visserligen också vara en direkt konsekvens av lågt 
deltagande. Det låga deltagandet och engagemanget kan tyda på att A. Ekman-Nätt’s 
(personlig kommunikation, 11 april, 2017) kriterium att fördelarna ska vara reella och 
kommuniceras tydligt inte alltid uppfylls. Det kan också vara så att innehållet skulle 
behöva anpassas och konkretiseras mer efter vad företagarna har för behov. Till 
exempel skulle en mall kunna tas fram för hållbarhets-strategiskt arbete som företagarna 
fritt kunde få använda sig av. Istället för tids- och kostnadskrävande resor till 
nätverksdagarna skulle även ett digitalt utbildningsmaterial kunna tas fram och 
kombineras med digitala nätverksträffar. Dessa skulle innebära resurseffektivisering 
men också bidra till att utveckla företagen till att bli mer hållbara. Det skulle sannolikt 
spara tid och även minska behovet av övrig kunskapsinhämtning. Genom att anpassa 
aktiviteterna till sådant som företagen har konkreta behov av anser vi att de lättare 
skulle kunna förstå fördelarna med att engagera sig. Vidare menar J. Jansson (personlig 
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kommunikation, 10 april, 2017) på att branschtidningar och tidskrifter ofta når fram 
med sina budskap till sina medlemmar och på så sätt kan påverka företagen i den 
riktning som de strävar mot. Då de ofta ges ut av destinationsbolag och 
branschorganisationer kan de fungera som bra kanaler för påverkan av sina medlemmar. 
Det är möjligt att destinationsbolagen redan anordnar relevanta aktiviteter men att 
företagarna ändå inte engagerar sig i en önskad utsträckning tyder på att åtgärder måste 
tas för att företagen ska se nyttan i denna typ av samverkan. Vi tror att aktiviteternas 
inte upplevs tillräckligt relevanta och värda att prioritera och därför skulle behöva bli än 
mer behovsanpassade och specifika i sin natur. Det kan också vara så att det är 
tidsaspekten som ställer till det och digitala alternativ som vi nämnde tidigare skulle 
kunna lösa den problematiken. 
 
A. Ekman-Nätt (personlig kommunikation, 11 april, 2017) nämner att samverkan i form 
av ett “resurskretslopp” där olika verksamheter tar vara på varandras resurser och 
därmed skapar ett slutet system i likhet med cirkulär ekonomi är möjligt. Dock 
understryker hon att det krävs både resurser i form av tid och ett väl uttalat syfte för att 
en sådan samverkan ska vara möjlig. Vi tolkar därmed lösningen som ganska svår-
integrerad då en av de största barriärerna bland SMES inom turismnäringen som sagt är 
just tidsbrist. Vi tänker här att denna typ av samverkan kan passa bättre för större och 
mer etablerade verksamheter som sitter på en hel del resurser både i form av tid och 
pengar och som kanske redan lever upp till många hållbarhetskriterier men som vill ta 
ännu ett steg i sitt hållbarhetsarbete. Dessa företag skulle ha möjlighet att ta hjälp av 
destinations-bolagen för att hitta lämpliga partners för samarbete. Då Street & Cameron 
(2007, s. 243) beskriver vikten av tydliga gemensamma mål och att de ska passa in på 
samtliga samarbetspartners menar vi att destinations-bolagen skulle anta en sådan slags 
förmedlingsroll då de ofta har god insikt i sina medlemmars företagande.  
 
Problem med för starka samarbeten kan vara som vi tidigare nämnt inskränkningar i 
företagarnas privata drivkrafter. Om de känner att deras autonomi hotas riskerar de att 
tappa motivationen och samarbetet kan falla samman. Ett för starkt enskilt styre borde 
därför uppmärksammas och minimeras. Detta tror vi kan lösas genom bra forum för 
ordentliga medlemsdiskussioner. Ledarskapet behöver alltså vara lyhört för sina 
medlemmar och inte driva sina egna visioner för hårt. En för stark destinationsvision 
riskerar också att exkludera sina medlemmar. Här finns ytterligare en risk för att de ska 
tappa motivationen och inte inse fördelarna med samverkan. Däremot menar vi att 
skulle samverkan lyckas så finns det en god chans att helhetserbjudandet kan utvecklas 
mot det exklusiva vilket skulle stärka både destinationen och deras möjligheter att 
utvecklas i framtiden. J. Jansson (personlig kommunikation, 10 april, 2017) menar att 
exklusivitet är viktigt för en hållbar destinationsutveckling, då det kan innebära en 
kontroll över vilken utsträckning en plats exploateras. Exklusivitet är också något som 
går i linje med vad A. Ekman-Nätt (personlig kommunikation, 11 april, 2017) såg i sin 
framtidsvision för destination Västerbotten; “...ännu mera se vad kyla vinter, 
snö,tystnad, avstånd..vilka värden de är..att man liksom förstår sin exklusivitet…”. 

6.4	Övergripande	barriärer	
För att ge denna diskussion ytterligare perspektiv och djup i vår strävan att förstå om 
samverkan kan bidra till att överbrygga barriärerna mot en hållbar 
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destinationsutveckling vill vi också förstå vilka alternativa barriärer företagen kan ha 
som inte framkom ur företagsrapporterna. Från analysen av intervjuerna framkom några 
ytterligare barriärer och för att förstå dess olikheter så måste en förstå de olika 
perspektiv de kommer ifrån. Företagsrapporterna har ett smalare perspektiv då de 
behandlar de enskilda företagarna och platsen medan de tre intervjuerna har ett bredare 
mer allmänt perspektiv samt visar på djup då respondenterna ger försök att förklara 
bakomliggande faktorer till vissa av barriärerna. Med det i bakhuvudet är det lättare att 
förstå dessa skillnader.  
 
Från intervjun med J. Jansson (personlig kommunikation, 10 april, 2017) framkommer 
en del nya perspektiv på barriärer för den hållbara destinationsutvecklingen. Han menar 
att han i sin forskning kring SMEs företag (inte inom turismen nödvändigtvis) sett ett 
kunskapsglapp och en ovilja från styrande håll att ta steg mot en mer hållbar 
verksamhet. Många företag väntar med att vidta vissa åtgärder tills dom hamnar i en 
situation att dom till slut måste. De är ofta rädda att det ska vara dyrt att göra 
miljösatsningar och sätter den ekonomiska aspekten högst på agendan något som 
Elkington (1994, s. 69-94) menar inte är förenligt med TBL. A. Ekman-Nätt (personlig 
kommunikation, 11 april, 2017) nämner också denna problematik då hon från sitt håll 
sett företagare som inte förstår vidden av jordens behov. Hon menar också att företagen 
inte alltid förstår att det finns en efterfrågan på hållbara alternativ då kunderna i sin roll 
som gäster inte gärna vill klaga eller begära för mycket. Vidare menar J. Jansson 
(personlig kommunikation, 10 april, 2017) att de företag som faktiskt har vågat att börja 
jobba med de här frågorna vid flera tillfällen både har sänkt sina kostnader i och med till 
exempel en lägre energiförbrukning men också skaffat sig konkurrensmässiga fördelar 
då de kunnat positionera sig tydligt och särskilja sig gentemot sina konkurrenter. Han 
säger att det förvisso ofta kommer med vissa initiala kostnader som säkert är kännbara 
för företagen men att det senare kan bli deras styrka. Han tar två större hotellkedjor som 
exempel och visar på hur dessa ligger långt före sina konkurrenter som nu kämpar för 
att komma ikapp. Detta tack vare att de jobbat med uttalade hållbarhetsstrategier och 
kunnat positionera sig tydligt mot de övriga. De konkurrerar helt enkelt med nivån av 
sitt hållbarhetsarbete. Precis som Porter & Kramer (2011) påpekar i sina teorier om 
CSV så har de lyckats att skapa delade värden både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 
Sett till de företag som analyserats genom företagsrapporterna kan dock återigen 
resursbristen vara en anledning här.  
 
Om turistföretagen redan lever med små marginaler och dessa ska täcka det egna 
uppehället kan det vara svårt att ta vissa ekonomiska risker. Kunskapsglappet är det 
svårare att finna direkta orsaker till. Möjligtvis är det samma sak här att det är en rädsla 
för ökade ekonomiska kostnader som ligger bakom denna ovilja till förändring. Ett 
lösningsförslag som går att koppla direkt till bristen på kunskap är samverka med den 
akademiska världen. J. Jansson (personlig kommunikation, 10 april, 2017) diskuterar 
kring att kunskap och vilja hänger ihop och förklarar vidare att universiteten har som 
uppgift att samverka med samhället och i och med det också göra vad de kan för att 
lyfta kunskapsnivån kring de problem som företagarna och politikerna stöter på. Vi ser 
alltså att även samverkan med akademin där de skulle kunna gå in och hjälpa företagen 
med vissa frågor är en möjlig dellösning. A. Ekman-Nätt (personlig kommunikation, 11 
april, 2017) lyfte också ett exempel som handlade om kunskap och lagstiftning. Hon 
menade att om verksamheter både kan få och dela kunskaper kring 
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samhällsutvecklingen, och sådana frågor, och gemensamt lägga tid på att hitta lösningar 
som fungerar för turistnäringen så kan denna samverkan återbringa tid och ekonomiska 
resurser i framtiden när eventuella nya regleringar tar vid. Man ligger då i framkant och 
är beredd på lagstiftningen och minskar riskerna att behöva göra stora plötsliga 
förändringar i verksamheten. 
 
En annan barriär som framkom i intervjun med J. Jansson (personlig kommunikation, 
10 april, 2017) som vi nämnt tidigare var icke hållbara affärsmodeller. Han menar att 
verksamheter ofta sitter fast i ett tankesätt som är oförenligt med hållbarhet då de hela 
tiden strävar efter en ökad konsumtion. Väldigt få etablerade företag är beredda att 
tänka om helt i sitt affärsupplägg och kan därför aldrig bli helt hållbara. Vidare nämner 
han att ett botemedel mot det skulle kunna vara exklusivitet. Att skapa en så unik 
upplevelse som möjligt och sedan begränsa utbudet till vad som är hållbart i alla led. 
Han tar exklusiva restauranger som exempel och berättar att de kan vara fullbokade 
flera år framöver men utökar ändå inte sin verksamhet. På så sätt har deras verksamhet 
blivit exklusiv och de kan ta ut priser som matchar efterfrågan. A. Sandström (personlig 
kommunikation, 7 April, 2017) är som vi nämnt inne på att utveckla den totala 
upplevelsen i Västerbotten genom att lyfta fram några större platser och stärka deras 
erbjudanden. Detta kan vara ett led i att skapa exklusivitet. Denna problematik kan 
jämföras med övergången mellan CSR och CSV-strategier. Enligt Porter & Kramer 
(2011, s. 64) så har många fastnat i sina affärsmodeller och synsätt på värdeskapande så 
att det blir för smalt. CSR blir då lätt pålagda strategier som inte riktigt rotar sig i 
verksamhetens kärna. Med CSV som grund kan istället hållbarhet bli centralt i 
företagets verksamhet och nya samarbeten och framgångar kan växa fram (Porter & 
Kramer, 2011, s. 64-77). J. Jansson (personlig kommunikation, 10 april, 2017) ser 
exempel på nya företag som kommer upp och har hållbarhet inbakat i sin affärsidé 
vilket gör att de inte är fast i gamla ekonomiska hjulspår utan kan bygga sin verksamhet 
rätt på en gång. 
 
Ytterligare en barriär som nämns på olika sätt i intervjuerna med samtliga personer från 
de tre övergripande perspektiven är infrastrukturen och transportproblematiken. Detta är 
något som inte framkommer i företagsintervjuerna men den individuella karaktären på 
dom gör att det kanske inte är lika aktuellt som det är för dom som ser destinationen 
från ett lite mer holistiskt perspektiv. A. Sandström (personlig kommunikation, 7 april, 
2017) nämner transportsystemen och infrastrukturen som de första barriärerna hon 
kommer att tänka på och J. Jansson (personlig kommunikation, 10 april 2017) ser 
hållbar turism som en “jätteparadox” då verksamheter som anser sig som hållbara vill 
locka till sig allt fler turister trots att själva resandet till verksamheten är det största 
miljöhotet från turistnäringen just nu. Även A. Ekman-Nätt (personlig kommunikation, 
11 april 2017) nämner transport och infrastrukturs-frågan och säger att den är nödvändig 
att lösa för att ens ha en turistnäring. Bohlin & Böhn (2007, s. 73-85) anser också att 
själva resandet är det största hotet mot en hållbar turismnäring. En del av problematiken 
här är också som Bramwell et al. (2016, s. 3) menar att turister ofta färdas på sätt som 
de är vana vid. Kommer dom då från ett land med en dålig transportkultur så kommer 
dom att ta med sig sina vanor hit under semestern. Här kommer J. Janssons (personlig 
kommunikation, 10 april 2017) resonemang om exklusivitet till användning då det 
också skapar en begränsning av antalet intresserade turister.  
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7.	Slutsats	
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi drar utifrån studiens empiri och 
diskussionsdelar samt svarar på vår forskningsfråga. Vidare diskuterar vi studiens 
praktiska och teoretiska bidrag och rekommendationer. Slutligen en diskussion kring 
studiens samhälleliga och etiska implikationer.  
 

7.1	Slutledning	från	diskussion	
Den här studien har för avsikt att svara på forskningsfrågan: Hur kan samverkan 
bland små och medelstora företag inom turistnäringen överbrygga eventuella 
barriärer för en hållbar destinationsutveckling? För att svara på detta har vi 
undersökt och skapat oss en förståelse för de barriärer som turistföretagen i regionen har 
ur ett hållbarhetsperspektiv och tittat på om och hur samverkan kan användas för att 
överbrygga dessa.  
  
Genom att på djupet analysera företagsrapporter och intervjuer med individer inom 
näringslivet, vetenskapen och den politiska sfären har vi försökt få en djupare förståelse 
kring vilka utmaningar, det vill säga barriärer turistföretagen står inför för att kunna bli 
mer hållbara. Detta för att tolka om samverkan kan ses som en del av lösningen för att 
få turistföretagen och därmed destinationen Västerbotten mer hållbar. Från vår analys 
kunde vi tydligt se att många av företagen på grund av sitt säsongsberoende kämpar 
med små marginaler och ofta lider av resursbrist i form av både tid, personal och 
pengar. Resursbristen i sig gör att verksamheterna har svårt att prioritera och genomföra 
hållbarhetsarbete i linje med GSTCs kriterer för en hållbar turism. Detta visar sig i både 
form av bristande marknadsföringaktiviteter och bristande strategiskt arbete.  
 
Vidare har vi fått insikter om att det även finns barriärer i form av kunskapsbrist och 
ovilja bland verksamheter att ta emot vissa tankar om hållbarhet då de inte vill riskera 
att lägga ner resurser på något som är osäkert vad det ger tillbaka. Utöver det har det 
framkommit att de stora, mer övergripande barriärerna för hållbarhet handlar om 
transporter och infrastruktur. Det är alltså inte barriärer som företagen själva individuellt 
brottas med utan är barriärer som hindrar turistnäringen som helhet från att kunna bli 
långsiktigt hållbar. För att en enskild företagare ska kunna bli hållbar så underlättar det 
ju om övriga verksamheter i näringen också arbetar för att kunna finnas kvar på sikt, 
detta då de som nämnt alla är beroende av varandras existens. För att kunna skapa en 
långsiktigt hållbar turism så måste man lösa transport-problematiken då resande till och 
från destinationerna är en absolut nödvändighet men som i dagsläget innebär den största 
negativa påverkan på vår miljö. 
 
Som en grund för studien har vi kunnat dra slutsatsen att kunskap om de olika 
dimensionerna av hållbarhet finns bland flera av de inblandade i denna studie även om 
det inte verkar vara något vi kan ta förgivet bland företagen. Däremot vet vi att de har 
vetskap om GSTC’s kriterier vilket rimligtvis borde säga en del. Vidare ser vi att 
universitet har en viktig roll i att fördjupa sig inom företagens problematik och söka 
kunskap om dem. På så sätt kan kunskapsnivån runt problematiken höjas ytterligare. 
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För att svara på vår forskningsfråga och syftet med studien så anser vi att samverkan bör 
ses som ett bra verktyg för att lösa många av de barriärer som företagen inom 
turismnäringen har för att agera mer hållbart. Detta exempelvis genom 
destinationsbolag som företagen kan ansluta sig till för att få resursstöd och därmed 
bland annat minska den resursproblematik som setts. Genom dessa destinationsbolag 
kan företagen bland annat skapa sig gemensamma resursverktyg såsom utbildningar och 
workshops och minska den kunskapsbarriär som vi sett hos företagen. En samverkan 
genom eller med destinationsbolag för att främja hållbarhet kan också ske genom 
gemensamma verktyg för marknadskommunikation och kan bidra till att minska oron 
bland företagen då de tillsammans kan arbeta mot gemensamma hållbarhetsmål och på 
så sätt också dela på riskerna. Till viss del finns denna samverkansfunktion redan, men 
vi tror att den skulle kunna utvecklas ytterligare för att bli mer effektiv. Det vi sett som 
är viktigt för den här typen av samverkan är gemensamma mål som tar avsprång ur 
företagarnas perspektiv. För högtflygande och odefinierade visioner riskerar att stöta 
ifrån sig företagarna då de riskerar att inte känna sig som ägare av drömmen. Även ett 
för starkt styre kan ses som hotande av företagarens egna autonomi vilket gör att vi 
landar i att ett stort medlemsansvar är av vikt. Vi tror dock att om företagen anammar en 
gemensam vision för destinationen så blir det lättare för dom att se sin del i den stora 
bilden och därmed också mer motiverade till att bidra.  
 
För att samverkan genom destinationsbolagen ska bli så effektivt som möjligt tror vi att 
destinationsbolagen i sig skulle behöva utveckla praktiska digitala verktyg och mallar 
för företagen att ta del av för att på så sätt minimera tidsåtgång och kapitalsatsningar i 
form av respengar och uteblivna intäkter. Genom att företagaren kan sitta hemma och 
fila på sina strategier och få vägledning genom tex videoguider på nätet behöver det inte 
nödvändigtvis krocka med övriga arbetsuppgifter.  
 
I övrigt ser vi också vinster i att nätverken stärks genom dessa destinationsbolag då 
företagen kan få en plattform att utbyta erfarenheter och idéer med varandra. På så sätt 
kan de också ta del av varandras kompetens och behov. De kan också genom dessa 
nätverk bygga upp interna kretslopp. Detta är dock en komplicerad process, men ändå 
något som vi tror är möjligt när företagen växt till sig och överkommit delar av 
resursproblematiken. 
 
Genom dessa samverkans-åtgärder tror vi att företagen skulle kunna få bra hjälp att ta 
sig förbi många av de uppmärksammade barriärerna och därmed tillsammans skapa en 
mer hållbar destination. Om man ser till de övergripande barriärerna för att utveckla en 
destinationen hållbart så tror vi att turistföretag i länet måste förfina och utveckla sina 
erbjudande och bli långsiktigt hållbara genom exklusivitet, också något som skulle 
underlättas av samverkan. Tack vare exklusivitet skulle platsens exploatering begränsas 
samtidigt som företagen få styrkan i att ta ut priser som kan täcka deras behov. För att 
detta ska vara möjligt så är samverkan en nyckel då en destination och dess erbjudande 
mot konsument består av sina samlade aktörer.  
 
Något som blir tydligt för oss är att om en hållbar destinationsutveckling ska kunna ske 
krävs aktiva åtgärder från samhällets alla nivåer. Ingen aktör kan alltså ensam göra en 
destination hållbar utan det krävs att vi jobbar tillsammans för att nå en hållbar 
destinationsutveckling!  
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7.2	Teoretiska	bidrag	&	rekommendationer	
Vi har i denna studie huvudsakligen fördjupat oss i om och hur samverkan kan 
underlätta för turistföretag att ta sig förbi barriärer för att bli mer hållbara och hur detta 
kan leda till en mer hållbar destinationsutveckling. Vi har under studiens gång 
identifierat intressanta alternativa vinklar som framtida studier skulle kunna ta. Studier 
skulle exempelvis kunna analysera destinationsbolagens roll och funktioner ytterligare 
och undersöka hur de kan utvecklas och utnyttjas på bästa sätt. Vi anser det även 
intressant att undersöka om samverkan skulle kunna få företag som idag inte är 
engagerade i hållbarhetsfrågor intresserade och aktiva i hållbarhetsarbetet. Vi ser också 
att studier kring hur kommunikationen ser ut mellan turistföretag och 
destinationsföretag skulle vara av värde. Detta för att förstå hur denna samverkan kan 
bli så effektiv som möjligt. En annan intressant vinkel att studier skulle kunna vara olika 
turistföretags styrkor för att se hur företagen kan komplettera varandras styrkor och 
svagheter och på så sätt utveckla destinationen och bygga cirkulära resurskretslopp. Till 
sist föreslår vi både kvalitativa och kvantitativa studier som kartlägger och söker 
förståelse kring skillnader mellan de olika kluster av företag som vi identifierade i vår 
analys. Det skulle vara intressant att undersöka hur hållbarhetsarbetet skiljer sig mellan 
dessa för att vidare förstå inom vilket kluster det är av störst vikt att lägga ner resurser 
på. 
 
Det teoretiska bidraget menar vi minskar det kunskapsgap som finns angående 
relationen mellan barriärer för hållbar turismutveckling och samverkan. Bramwell et al. 
(2016, s. 7-8) visade på att studier som i likhet med denna som tittar på 
destinationsutveckling blir vanligare. Detta menar vi tyder på studiens aktualitet och 
användbarhet. Det som gör vår studie unik är att den har ett stort trovärdigt empiriskt 
underlag. Den visar också på praktiska, konkreta lösningsförslag. Vidare nämndes av 
både Framke (2002, s. 106), Street & Cameron (2007, s. 254) och D´ Angella & Go 
(2009, s. 438) att det saknas studier som på olika sätt relaterar samverkan till turismen. 
Vi menar att vi till viss del därmed bidragit till att minska det forskningsgapet genom att 
med denna rapport visa på hur samverkan kan underlätta för turistföretag att överbrygga 
sina barriärer och därmed bidra att turistdestinationer kan bli mer hållbara.  

7.3	Praktiskt	bidrag	&	rekommendationer		
Rent praktiskt hoppas vi att denna studie kan ligga till grund för nya 
samverkansformationer inom turismen i Västerbotten där turistföretag förstår värdet av 
att ta vara på destinationsbolagen och de gemensamma möjligheterna att utvecklas i en 
mer hållbar riktning. Några praktiska rekommendationer för turistföretag i länet är: 

● Använd destinationsbolagen som resursverktyg för bland annat utbildning och 
marknadskommunikation. 

● För att kunna vara hållbar på sikt bör en maxkapacitet för verksamheten 
inkluderas i företagsstrategin 

 
För Region Västerbotten och andra offentliga organ vill vi föreslå: 

● Vid samverkan inom destinationen, skapa en gemensam vision tillsammans med 
företagen där tydliga mål och delmål ingår. 
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● Skapa en gemensam plattform som erbjuder digitala verktyg för utbildning, 
strategiarbete och kommunikation 

 
Med detta menar vi a att detta arbete kan inspirera aktörer på olika nivåer i samhället att 
ta mer aktiva åtgärder för att tillsammans arbeta mot något som vi hoppas blir en allt 
mer hållbar utveckling. 

7.4	Samhällelig	och	etisk	diskussion	
Då ämnet utgår från hållbarhet får det flera etiska och samhälleliga konsekvenser. Med 
detta menar vi att vi måste jobba med dessa typer av frågor på alla nivåer i samhället för 
planeten och vår egna existens skull. Det blir snabbt känsligt när det kommer till att 
diskutera och ifrågasätta företags nuvarande strategier och affärsidéer. Det blir 
komplext att ifrågasätta hur företag jobbar med hållbarhetsfrågor när de själva kanske 
gör precis allt de kan utifrån de resurser de har men vi som forskare menar att de ska 
mer aktiva åtgärder, engagera sig mera genom samverkan, investera mer långsiktigt 
samtidigt som de ska balansera hållbarhetens alla tre delar. Vi är också medvetna om att 
mycket av arbetet med hållbarhet kanske inte syns utåt, exempelvis så gör kanske 
destinationsbolagen mycket mer åt dessa frågor än vad vi kunnat se. Vår ambition har 
inte varit att ifrågasätta specifika företag och organisationer utan snarare få en 
övergripande förståelse för hur vi ska få en allt mer hållbar utveckling i regionen. Något 
som vi också vill framhäva är att vi ser intervjuernas olika perspektiv som något positivt 
och inte alls något vi värderar på individuell nivå eller ställer mot varandra då syftet 
med dessa var att skapa just perspektiv för att nå en så djup förståelse som möjligt. 
 
Vi tror att samhället kan påverkas av denna studie då en positiv, mer hållbar utveckling 
av regionen bör anses påverka samhället som helhet. En hållbar destinationsutveckling 
berör alltså inte bara de inblandade aktörerna utan hela samhället får ta del av 
konsekvenserna. Om destinationen lyckas med att skapa exklusivitet på ett hållbart sätt 
så får samhället både positiva ekonomiska och ekologiska effekter.  
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8.	Kvalitetskriterier	
I detta avsnitt granskar vi studiens kvalitet genom att titta på olika kriterier för en 
kvalitativ studies tillförlitlighet. 
 
Vid bedömning av kvalitativa undersökningar menar Bryman (2013, s. 354) att man bör 
undersöka om studien kan anses tillförlitlig genom att undersöka de fyra delkriterierna 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera.  
 
Bryman (2013, s. 354) menar att en kvalitativ studies trovärdighet mycket ligger i 
beskrivningen av alternativa sociala verkligheter. Han förklarar att denna beskrivning 
måste accepteras i andra människors ögon och att det är detta som avgör en studies 
trovärdighet. Vi vill trycka på att denna studie övergripande baseras på vetenskapligt 
accepterade metoder där vi exempelvis redogjort för vår förförståelse, beskrivit vår 
datainsamling, beskrivit hur vi gått tillväga vid urval av respondenter och analys av 
materialet. Vidare består denna studie av tolkningar i flera led men då vi bekräftat och 
kompletterat exempelvis resultaten av företagsrapporterna genom att inkludera 
intervjuer i enlighet med vad Denzin (1970, s. 310 refererad i Bryman 2013, s. 355) 
kallar för triangulering menar vi att vi visat på olika perspektiv och sociala verkligheter. 
 
När det gäller överförbarheten handlar det enligt Bryman (2013, s. 355) om möjligheten 
att generalisera och överföra resultaten till en annan miljö. I och med att denna studie är 
kvalitativ så är det inte självklart att slutsatserna går att generalisera. Vi menar dock att 
det är rimligt att tro att karaktären av de problem som vi sett även kan finnas på andra 
destinationer och att resultaten kan ses som relevanta även i andra regioner. I detta fallet 
lämnar vi dock det till läsaren att utifrån våra beskrivningar av forskningsprocessen och 
de fynd som gjorts själva avgöra om de anser studien som överförbar. 
  
Pålitlighet handlar om att författaren av en studie skapat en fullständig redogörelse för 
forskningsprocessen och att kvaliteten på forskningen i sig är god (Bryman, 2013, s. 
355). Vi har genomgående försökt vägleda läsaren genom studien genom inledande 
förklarande texter och i vissa fall beskrivande bilder. Vi har under studiens gång försökt 
undvika att vara allt för subjektiva i våra tolkningar och har i det teoretiska kapitlet 
försökt att skapa en så översiktlig bild av de olika teorierna vi använt som möjligt. 
Likväl sökt respondenter som alla sitter på olika perspektiv kring liknande frågor.  
 
Gällande möjlighet att styrka och konfirmera har vi jobbat med att försöka undvika att 
personliga värderingar påverkat utförandet och resultaten av undersökningarna. Detta 
kan ses genom att vi exempelvis analyserat några av företagsrapporterna i två led där 
först en av oss analyserade materialet och sedan gjorde den andra samma sak. Detta för 
att säkerställa att vi hanterade materialet på rätt sätt och inte gjorde alldeles för 
subjektiva tolkningar. Något som skulle kunna diskuteras är dock om enstaka 
intervjufrågor kunde ha setts som ledande och därmed lett in respondenterna på 
exempelvis samverkan som lösningsförslag. Vi ställde dock frågorna väldigt öppna och 
lät respondenterna svara helt utifrån sin egen tolkning av frågan. Vi såg det som 
nödvändigt att i intervjuerna beröra ämnet samverkan då de har en så stor del i vår 
studie. Vi menar att vi med detta övergripande gjort vårt bästa för att inte färga studien 
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utifrån våra subjektiva uppfattningar och därmed bör anses agerat i god tro studiens 
gång. 
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Global Sustainable Tourism Council  
 

GSTC Industry Criteria 
VERSION 3, 21 DECEMBER 2016 

 
Preamble 

The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Criteria were created to provide a common 
understanding throughout the world of “sustainable tourism”, and are the minimum that any 
tourism business should aspire to reach. They are organized around four main themes: effective 
sustainability planning, maximizing social and economic benefits for the local community, 
enhancing cultural heritage, and reducing negative impacts to the environment. They have 
applicability to the entire tourism industry. 

The Criteria have been developed and revised while striving to adhere to the Standard-Setting 
Code of the ISEAL Alliance, the body recognized to provide guidance on international norms for 
developing sustainability standards in all sectors. The Criteria are revised every 3 to 5 years. 
Plans for revisions plus advance sign-up for public input into future revisions are available on 
www.gstcouncil.org. The website also provides information on the process and history of the 
Criteria development. 

Some of the uses of the criteria include the following: 
• Serve as the basis for certification for sustainability 
• Serve as basic guidelines for businesses of all sizes to become more sustainable, and 

help businesses choose sustainable tourism programmes that fulfill these global criteria 
• Provide greater market access in the growing market for sustainable products, serving 

as guidance both for travellers and for travel agencies in choosing suppliers and 
sustainable tourism programmes 

• Help consumers identify sound sustainable tourism programmes and businesses 
• Serve as a common denominator for information media to recognize sustainable 

tourism providers 
• Help certification and other voluntary programmes ensure that their standards meet a 

broadly-accepted baseline 
• Offer governmental, non-governmental, and private sector programmes a starting point 

for developing sustainable tourism requirements 
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• Serve as basic guidelines for education and training bodies, such as hotel schools and 
universities 

• Demonstrate leadership that inspires others to act 

The Criteria indicate what should be done, not how to do it or whether the goal has been 
achieved. This role is fulfilled by performance indicators, associated educational materials, and 
access to tools for implementation, all of which are an indispensable complement to the GSTC 
Criteria.  

 

Criteria Application 
 

It is recommended that all criteria be applied to the greatest extent practical, unless for a 
specific situation the criterion is not applicable and this is justified. There may be circumstances 
in which a criterion is not applicable to a specific tourism product, given the local regulatory, 
environmental, social, economic or cultural conditions. In the case of micro and community-
owned tourism businesses which have a small social, economic and environmental footprint, it 
is recognized that limited resources may prevent comprehensive application of all criteria. 
Further guidance on these criteria may be found from the supporting indicators and glossary, 
published by the GSTC. 
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GSTC INDUSTRY CRITERIA 
 

SECTION A: Demonstrate effective sustainable management 

A1 Sustainability management system 

The organization has implemented a long-term sustainability management system that is 
suitable to its size and scope, addresses environmental, social, cultural, economic, quality, 
human rights, health, safety, risk and crisis management issues and drives continuous 
improvement. 

A2 Legal compliance 

The organization is in compliance with all applicable local, national and international 
legislation and regulations including, among others, health, safety, labour and environmental 
aspects. 

A3 Reporting and communication 

The organization communicates its sustainability policy, actions and performance to 
stakeholders, including customers, and seeks to engage their support. 

A4 Staff engagement 

Staff are engaged with development and implementation of the sustainability management 
system and receive periodic guidance and training regarding their roles and responsibilities in 
its delivery. 

A5 Customer experience 

Customer satisfaction, including aspects of sustainability, is monitored and corrective action 
taken. 
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A6 Accurate promotion 

Promotional materials and marketing communications are accurate and transparent with 
regard to the organization and its products and services, including sustainability claims. They 
do not promise more than is being delivered. 

A7 Buildings and infrastructure 

Planning, siting, design, construction, renovation, operation and demolition of buildings and 
infrastructure… 

A7.1 Compliance 

…comply with zoning requirements and laws related to protected and sensitive areas and to 
heritage considerations. 

A7.2 Impact and integrity 

…take account of the capacity and integrity of the natural and cultural surroundings. 

A7.3 Sustainable practices and materials 

…use locally appropriate and sustainable practices and materials. 

A7.4 Access for all 

…provide access and information for persons with special needs, where appropriate. 

A8 Land water and property rights 

Acquisition by the organization of land and water rights and of property is legal, complies 
with local communal and indigenous rights, including their free, prior and informed consent, 
and does not require involuntary resettlement. 
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A9 Information and interpretation  

The organization provides information about and interpretation of the natural surroundings, 
local culture, and cultural heritage, as well as an explanation of appropriate behaviour while 
visiting natural areas, living cultures, and cultural heritage sites. 

A10 Destination engagement 

The organization is involved with sustainable tourism planning and management in the 
destination, where such opportunities exist. 

SECTION B: Maximize social and economic benefits to the local community and 
minimize negative impacts 

B1 Community support 

The organization actively supports initiatives for local infrastructure and social community 
development.  Examples of initiatives include education, training, health and sanitation and 
projects which address the impacts of climate change. 

B2 Local employment 

Local residents are given equal opportunities for employment and advancement, including in 
management positions. 

B3 Local purchasing 

When purchasing and offering goods and services, the organization gives priority to local and 
fair trade suppliers whenever these are available and of sufficient quality. 
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B4 Local entrepreneurs 

The organization supports local entrepreneurs in the development and sale of sustainable 

products and services that are based on the area’s nature, history and culture. 

B5 Exploitation and harassment 

The organization has implemented a policy against commercial, sexual or any other form of 

exploitation or harassment, particularly of children, adolescents, women, minorities and 

other vulnerable groups. 

B6 Equal opportunity 

The organization offers employment opportunities, including in management positions, 

without discrimination by gender, race, religion, disability or in other ways.   

B7 Decent work 

Labour rights are respected, a safe and secure working environment is provided and 

employees are paid at least a living wage.   Employees are offered regular training, 

experience and opportunities for advancement. 

B8 Community services 

The activities of the organization do not jeopardize the provision of basic services, such as 

food, water, energy, healthcare or sanitation, to neighbouring communities. 

B9 Local livelihoods 

The activities of the organization do not adversely affect local access to livelihoods, including 

land and aquatic resource use, rights-of-way, transport and housing. 
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SECTION C: Maximize benefits to cultural heritage and minimize negative 
impacts 

C1 Cultural interactions 

The organization follows international and national good practice and locally agreed 
guidance for the management and promotion of visits to indigenous communities and 
culturally or historically sensitive sites in order to minimize adverse impacts and maximize 
local benefits and visitor fulfilment. 

C2 Protecting cultural heritage 

The organization contributes to the protection, preservation and enhancement of local 
properties, sites and traditions of historical, archaeological, cultural and spiritual significance 
and does not impede access to them by local residents. 

C3 Presenting culture and heritage 

The organization values and incorporates authentic elements of traditional and 
contemporary local culture in its operations, design, decoration, cuisine, or shops, while 
respecting the intellectual property rights of local communities. 

C4 Artefacts 

Historical and archaeological artefacts are not sold, traded or displayed, except as permitted 
by local and international law. 
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Section D: Maximize benefits to the environment and minimize negative 
impacts 

D1 Conserving resources 

D1.1 Environmentally preferable purchasing 

Purchasing policies favour environmentally sustainable suppliers and products, including 
capital goods, food, beverages, building materials and consumables. 

D1.2 Efficient purchasing 

The organization carefully manages the purchasing of consumable and disposable goods, 
including food, in order to minimize waste.  

D1.3 Energy conservation 

Energy consumption is measured by type and steps are taken to minimize overall 
consumption.  The organization makes efforts to increase its use of renewable energy. 

D1.4 Water conservation 

Water risk is assessed, water consumption is measured by type, and steps are taken to 
minimize overall consumption. Water sourcing is sustainable and does not adversely affect 
environmental flows.  In areas of high water risk, context-based water stewardship goals are 
identified and pursued. 

D2 Reducing pollution 

D2.1 Greenhouse gas emissions 

Significant greenhouse gas emissions from all sources controlled by the organization are 
identified, calculated where possible and procedures implemented to avoid or to minimize 
them.  Offsetting of the organization's remaining emissions is encouraged. 



  

  
GSTC Criteria  

Industry 
 

9 
 

www.gstcouncil.org 

 

D2.2 Transport 

The organization seeks to reduce transportation requirements and actively encourages the 

use of cleaner and more resource efficient alternatives by customers, employees, suppliers 

and in its own operations. 

D2.3 Wastewater 

Wastewater, including grey water, is effectively treated and is only reused or released safely, 

with no adverse effects to the local population or the environment. 

D2.4 Solid waste 

Waste, including food waste, is measured, mechanisms are in place to reduce waste and, 

where reduction is not feasible, to reuse or recycle it. Any residual waste disposal has no 

adverse effect on the local population or the environment. 

D2.5 Harmful substances 

The use of harmful substances, including pesticides, paints, swimming pool disinfectants, and 

cleaning materials, is minimized, and substituted when available by innocuous products or 

processes. All storage, use, handling, and disposal of chemicals are properly managed. 

D2.6 Minimize pollution 

The organization implements practices to minimize pollution from noise, light, runoff, 

erosion, ozone-depleting substances, and air, water and soil contaminants. 

D3 Conserving biodiversity, ecosystems and landscapes 

D3.1 Biodiversity conservation 

The organization supports and contributes to biodiversity conservation, including through 

appropriate management of its own property.  Particular attention is paid to natural 

protected areas and areas of high biodiversity value.  Any disturbance of natural ecosystems 
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is minimized, rehabilitated and there is a compensatory contribution to conservation 
management. 

D3.2 Invasive species 

The organization takes measures to avoid the introduction of invasive species. Native species 
are used for landscaping and restoration wherever feasible, particularly in natural 
landscapes. 

D3.3 Visits to natural sites 

The organization follows appropriate guidelines for the management and promotion of visits 
to natural sites in order to minimize adverse impacts and maximize visitor fulfilment. 

D3.4 Wildlife interactions 

Interactions with free roaming wildlife, taking into account cumulative impacts, are non-
invasive and responsibly managed to avoid adverse effects on the animals concerned and on 
the viability and behaviour of populations in the wild. 

D3.5 Animal welfare 

No species of wild animal is acquired, bred or held captive, except by authorized and suitably 
equipped persons and for properly regulated activities in compliance with local and 
international law.  Housing, care and handling of all wild and domestic animals meets the 
highest standards of animal welfare. 

D3.6 Wildlife harvesting and trade 

Wildlife species are not harvested, consumed, displayed, sold, or traded, except as part of a 
regulated activity that ensures that their utilization is sustainable, and in compliance with 
local and international laws. 
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Appendix	2:	Analys	företagsrapporter.	
 
  



Teman                Management/Förvaltning                     Kommunikation Tillgänglighet
Verksam
hetsområ

den

Rapport 
nr:

Verksamhetsomr
åde Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Tema 8

Utbildning Resurser Relationer Verksamhets-
strategi

Varor & 
Tjänster Marknadsföring (Information) Kultur Tillgänglighet

B
O
E
N
D
E

Rapport 1 Hotell & 
Restaurang Personalbrist Vill samverka 

med samer

Kortsiktiga 
perspektiv, 
bristande 

strategier / dålig 
uppföljning, 
Bristande 

affärsupplägg för 
olika säsonger

Bättre mtrl, reklam 
mm

Saknar 
Resmålsanalys & 
Uppförandekoder,

Rapport 2 Hotell & 
Restaurang

Saknar skriftlig 
hållbarhetsplan vid utb. 

& saknas utb inom 
miljötänk i köket, 

Säkerhetsrutiner med 
elever

Saknar Skriftliga 
uppförandekoder

Kommunicerar inte 
kompetens & 

miljöarbete

Rapport 19 Hotell, fester och 
konferens

Svårt att ge den 
utbidlning som krävs 

för att integrera 
personal

Bristfällig 
intern 

kommunikati
on? 

Underbeman
ning. 

Tidsbrist 
överlag.

Ibland svaga 
kopplingar till 
platsen och 

dess historia. 
Svårt att få 

reda på 
historien trots 

hotellets 
anor.

Ingen 
hållbarhetsplan. 

Ej bara 
lokala och 
ekologiska 
produkter. 

Ingen 
miljömässig 
inköpspolicy.

Bristande 
kommunikation om 
vad företaget gör 
och dess hållning 

mot hållbarhet. 

Personal bör veta 
vad som görs i 
hållbarhetsväg

Svår miljö för 
synskadade.

Rapport 9 Hotell, restaurang 
etc

Ingen utbildnng för 
personal om 

hållbarhetsfrågor

Personalbrist
, de som 
leder ftg 

driver också 
all 

verksamhet, 
för dålig 

lönsamhet 
för att också 
hinna jobba 
strategiskt. 

Problem med 
kvalitetn på 

olika 
extrapersona

l

ingen lokal 
hållbarhetsfö
rankring. 
Handlar inte 
uttalat lokalt.

Ingen strategisk 
plan eller arbete, 

för mkt att göra för 
att hinna med. 
Ingen miljöplan 

saknar 
inköpspolicy.

Lovar mer än vad 
man håller, framför 
allt gällande 
maten. Saknas 
info om platsen 
och miljön, den 
nyfikne får inga 
svar via hemsidan. 
Hemsidan överlag 
är problematisk. 
Behöver 
presentera sitt 
aktivitetsutbud 
bättre.

Inga specifika 
utomhusaktiviteter 

för 
funktionsnedsatta



B
O
E
N
D
E

Rapport 5 Hotell och 
konferens

Saknas kunskap om 
kultur/naturarv, ex 

fisket i älven, biflöden 
etc

Saknar skriftlig 
hållbarhetspolicy 
/miljöplan, saknar 

skriftlig 
inköpspolicy, 

likavärdespolicy 
(internt) 

saknar 
skriftlig 

inköpspolicy 
Bra förutom 
"kaffe to go"

Kommunicerar inte 
miljöarbete, oklart 

var information 
kan hämtas kring 

utflyktsmål

Informerar ej om 
kultur/naturarv

Svårt att hitta dit 
(skyltar saknas)

Rapport 14 Hotell

Personalen ovetandes 
om hållbarhetsarbetet. 
Saknar kunskap om 

vad som kan göras för 
att tex spara energi.

Hållbarhet 
lågprioriterat 

pga hög 
arbetsbelastn

ing. 

Saknar en 
anpassad 

hållbarhetsstrategi. 
Ingen miljöplan.

Ingen 
miljövänlig 

inköpspolicy.

Problem med 
navigation på 

hemsidan. Svårt 
att hitta info som 

önskas. 

Lyfta fram fler lokala 
entreprenörer. 

Tydligare 
framhävande av 

kulturarvet. Plan för 
utnyttjandet av den 

lokala platsens 
tillgångar. 

Uppförandekoder / 
allemansrätten 

presenteras tydligare 
vid aktiviteter i 

naturen

Rapport 13 Hotell och 
Konferens

Saknar kunskap 
gällande 

marknadsföring (behov 
hos målgrupp) & 

hållbarhet (va kan de 
bidra med till 

samhället)

Ingen skriftlig 
vision och 
bristfälligt 

strategiskt arbete 
överlag. Bland 
annat saknas 

målgruppsanalys. 
Ingen skriftlig 

miljöplan.

Ingen skriftlig 
inköpspolicy

Vet ej hur de ska 
nå ut och 

locka/inspirera 
potentiella kunder. 

Behöver också 
kommunicera 

platsens särart. 
Hemsidan behöver 
förbättras. Stärka 

sitt 
tjänsteerbjudande 
genom att koppla 

ihop sig med 
andra upplevelser i 
sin omgivning. Nu 

ingen info om 
sådant. 

Medvetandegöra 
sitt arbete för den 

lokala platsen

Inte specifikt 
anpassat för 

människor med 
funktionsnedsättni

ngar

Rapport 21

Pensionat och 
kursgård 

(detox/mindfulnes
s)

Ingen strategi för 
att bli mer hållbar, 

ingen miljöplan

Ingen 
nedskriven 
miljöpolicy 

för inköp

Kommunicerar inte 
sitt miljötänk, finns 

ingen info på 
engelska

Gästerna tar inte del 
av naturen, skulle 

kunna vara en del av 
helhetsupplevelsen

Pensionatet är 
inte 

handikappanpass
at



B
O
E
N
D
E

Rapport 3
Uthyrning av 

farkoster, boende, 
mat mm

Svårt att hålla 
säsongspersonal 

utbildad

Tidsbrist och 
ev 

ekonomisk 
brist har gjort 

att visa 
ambitioner 
skjuts på 

framtiden så 
som KRAV-

märkt 
restaurang

Ingen 
samverkan 
med Samer

Ej reviderad 
resmålsanalys, bör 
följas upp med hur 

utveckling har 
påverkat 

omgivningen

Ingen skriftlig 
inköpspolicy.

Svår hittad info om 
vad de faktiskt gör 
för miljöarbete, För 
lite info om deras 

historia

Brist på aktiviteter 
för 

funktionshindrade

Rapport 24

Fisketurism, 
kultur, 

konstmuseum, 
uthyrning stugor,

mat

Då vision 
saknas är de 

svårt för 
samarbetspa
rtners/person

al att veta 
vad företaget 
förväntar sig 

av dem. 
Relation 
mellan 

besöks/rennä
ring kräver 

mer tid för att 
kunna bli 

bättre

Saknas nedskriven 
hållbarhetsstrategi 

& vision. 
Problematiken 
ligger i att de 
försöker göra 

precis allt själva. 
hinner inte! Krävs 

revision av 
miljöplanen, 

saknar riskanalys 
ocha aktionsplan

Hemsidan håller 
inte samma 
kvalitet som 

behövs för att 
kunna locka nya 

gäster. Behöver ny 
layout, navigation 
och redaktionellt

Rapport 26

Konferens, 
boende, guidade 
turer, kurser och 

mat

Behov av att utbilda 
personal

De har god 
kunskap 

inom 
hållbarhet 
men hur är 

det med 
deras 

partners? 

Saknas nedskriven 
hållbarhetsplan, 

kan vara intressant 
att se över årstider 

i relation till 
målgrupper, 

saknas nedsrkiven 
remålsanalys, 

ingen strategi för 
utb.

Skulle kunna 
använda än 

mer 
lokalproducer

at

Saknas möjlighet 
att se 

betygsättninga av 
företaget från 
kunder,kan 

behöva hitta nya 
målgrupper (inte 

bara 
företagsmöten), 

"borde gå att hitta 
ut till världen med 

T"

saknas nedskriven 
resmålsanalys & 
uppförandekoder, 

krävs speciellt 
anpassad info vid 
nya målgrupper

"det borde gå att 
hitta ut till världen 

med "T""

Rapport 23

Fiskevård, 
gudining, 

stuguthyrning och 
kulturvård

Relativt goda 
kunskaper om 

natur/Kulturarv men 
krävs mer. Saknas en 
del utbildningsinsatser 

kopplade till kvalitet

Saknar affärsplan 
med 

kommunikationsstr
ategi och 

hållbarhetsregler, 
skriftlig 

resmålsanalys, 
riskanalys

Saknas brett 
utbud av 

eko/rättvisem
ärkt

Saknar tydlighet, 
varumärke och 
produktutbud

Saknas 
uppförandekoder, 

behövs skriftlig policy 
för lokal förankring 

för att informera 
lokalbefolkning, 
föreningslivet, 

partners, 
återförsäljare, media 
om företagets filosofi



B
O
E
N
D
E

Rapport 8 Stuguthyrning, 
fiskekort, guidning

Ingen skriftlig 
policy för 
hållbarhet.

Kommunicera ut 
miljösmartare 

transportalternativ

ingen info om 
områdets kulturella 

arv så som 
arkeologiska 

lämningar.Ingen info 
om uppföranderegler 

till kunder

Ej för 
rullstolsbundna

A
K
TI
V
IT
E
T
E
R

Rapport 4

Forsränning, 
konferens, 

höghöjdsbana, 
skidturer, 

snöskovandrign

Saknar kunskap om 
hur man ska omsätta 

ambitioner inom 
hållbarhet till praktisk 

handling, saknas 
kunskap bland 
personal kring 
kulturminnen, 
växt/djurarter. 

Saknar skriftlig 
hållbarhetsplan, 

saknar strategi för 
kommunikation,
Saknar skriftlig 

policy om hur de 
stödjer 

lokalsamhället

Bör öka 
andelen 
inköp av 

lokalproducer
at, använder 
engångsartikl

ar,saknar 
inköpspolicy 

för 
miljövänliga 

inköp

Har tre olika namn Informerar ej om 
kultur/naturarv

Saknar turer för 
funktionshindrade

Rapport 25 Hundspann

Utbildning för servera 
utelagad mat saknas 
och skulle behövas 

förnya 
sjukvårdsutbildning

Inte lyckats 
få till 

överenskom
melse med 

berörd 
sameby trots 
flera försök

Saknas skriftlig 
hållbarhetspolicy/h

ållbarhetsplan, 
resmålsanalys,

miljöfrågorna 
kommuniceras 

inte, hemsidan kan 
behöva ett lyft

saknas nedsrkivna 
uppförandekoder & 
resmålsanaly samt 

behöver lära sig mer 
om natur/kulturarv de 

arbetar i

Rapport 11
Hundspannsturer, 

stuguthyrning, 
flugfiske mm

Ingen personalbok 
med företagets policys 
till alla som på något 

sätt representerar 
företaget.

Ingen nedskriven 
Hållbarhetsvision. 

Avsaknad av 
resmålsanalys, 

alltså ingen analys 
av vad som är 
värdefullt med 
platsen. Inget 

långsiktigt arbete 
för att förbättra 

områdets 
infrastruktur. Ingen 
skriftlig miljöplan.

Ingen skriftlig 
inköpspolicy

Bristfällig info om 
vad dom gör för 

hållbarhet. Förbättr 
hemsida och 

kommunicera på 
fler språk.

Ger inga bidrag till 
bevarandet av 

omgivningen, inga 
nedskrivna 

uppförandekoder för 
gäster

Rapport 10
Guideverksamhet 

och B&B 
uthyrning

Inget 
samarbete 

eller koppling 
till lokala 

sammanhan
g. Bör se 
över sina 
relationer 
med den 
samiska 
kulturen.

Ingen skriftlig 
hållbarhetsplan. 

Bristfällig info om 
vad de besitter för 

kompetens. 
Överdriven MF 
ang samiska 
upplevelser. 

Ingen info om 
uppförandekoder för 

gäster.

Ej för 
funktionshindrade 

personer.



A
K
TI
V
IT
E
T
E
R

Rapport 6

Turism och 
Naturkonsultverks

amhet, +
(snöskovandring)

Gynnar inte 
lokalsamhäll
et genom 

något ideellt 
arbete,

Saknar skriftlig 
hållbarhetsstrategi 
& inköpsstrategi & 

riskanalys

Saknar karta på 
hemsida & 

naturtypbeskrivnin
g, inte fullständig 

kontaktinformation, 
ofullständig 

information på 
hemsida, beskriver 

inte 
engagemanget för 

natur/kulturarv

inget utrymme för 
besökare att bidra till 

bevarande av 
natur/kulturvärden

Turer inte 
anpassat för 

funktionshindrade, 
vet inte om 

turerna är fullt 
anpassade efter 

olika behov.

Rapport 20

Fiskeguidning, 
guidade turer, 

multisport, butik & 
restaurang

Oklart om de har 
kunskap kring biologisk 

mångfald, oklart om 
det finns sjukvårdsutb.

Ingen skriflig 
miljöplan,ingen 
utbildning inom 
hållbarhet, kan 

vara för beroende 
av 

sommarsäsongen , 
osäkert om det 

finns riskanalyser 
och 

räddningsplaner,

Ingen 
miljöplan/poli
cy för inköp 

av 
rättvist/eko 

Kommunicerar inte 
ut sitt 

miljöengagemang 
eller säkerhet 

gällande 
aktiviteterna. Lite 
osäkerhet överlag 

kring sin egen 
kommunikation 

både i driekt 
kontakt med kund 

och i allmänhet.

Oklart om & hur de 
värnar om 

kulturen/djur & 
växtliv. Inga 

uppförandekoder 
(renar, hotade arter 

etc)

Saknas 
information om 

handikappanpass
ning, kan finnas 

risk för "för mycket 
folk" vid olika 
fiskeplatser

Rapport 17 Konferenser, 
events o fester

Ingen specfik 
hållbarhetsutbildning 

för personal. Bara 
delvis integrerat i 

upplärningen. 

Svårt att 
engagera 
personal. 
Hållbarhet 
blir något 
utanför 

uppgiften.

Inget stöd till 
kultur eller 

naturvårdsar
bete.

Ingen miljöplan 
eller 

miljöledningssyste
m. Ej heller 

klimatkompsenerin
g.

Svårt att få 
tag på 

tillräckligt 
mycket och 
bra råvaror.

Bristande 
kommunikation om 
vad som är unikt 

för företaget. 
Tydliggöra de 

lokala 
samarbetena och 

den lokalt 
producerade 

maten.

M
A
T

Rapport 16 Restaurang
Svårt att utbilda 

personal på ett tids och 
kostnadseffektivt sätt.

Svårt att 
engagera 
personal i 
arbetet. 

Bristande 
intern 

marknadsföri
ng? Vid hög 
beläggning, 

svårt att 
leverera 
snabbt.

Saknar skriftliga 
strategisk plan för 
hållbarhetsarbetet. 
Ingen uttalad 
miljöplan för 
VAKET.

Svårt att 
hålla jämn 
kvalite på 

lokalt 
producerade 

råvaror. 

Osäkerhet hur 
hållbarhetsarbetet 

ska 
kommuniceras. 

Öka 
kommunikationen 

ang vad de gör 
och den egna 
krav-odlingen.

Ingen tydlig kopling 
till den lokala 
traditionen eller 
platsen. Svårt att se 
de kopplingarna.  
Svårt att förmedla 
filosofin till gäster



M
A
T

Rapport 18
Restaurang, 
events och 
högtidsfirande

Ingen personalbok och 
mkt extrapersonal gör 

det svårt att utbilda 
inom hållbarhet.

Mkt att göra. 
Svårt att 

hinna med 
de 

strategiska 
frågorna. 
Gammal 

utrsustning 
och bristfällig 
sophantering

. 

Bättre 
samarbeten 

med 
kringliggande 
attraktioner 

önskvärt.

Ingen skriftlig 
strategi för 

hållbarhetsfrågor. 

Svprt att få 
tag på 

lokalproducer
at

Svårt att locka 
gästerna att 

komma till platsen. 
Ogenomtänkt 

marknadsföring.

Bristfällig kulturell 
förmedling trots 
historisk stark plats. 

Svår terräng, isigt 
och halkigt 

vintertid.

Rapport 12 Café o bakning Säsongspersonal som 
ofta byts ut.

Förtydliga sin 
bakgrund och de 
som jobbar. ha en 
hållbarhetsflik på 

hemsidan. 
Använda sig av 
platsens historia 

och forna 
möjligheter. 

uppmuntrar inte till 
alt. ressätt

Ej aktiva i bevarandet 
av omgivande miljö. 
Heller inte aktiva i 

den lokala 
organisationen som 

jobbar för den 
biologiska 

mångfalden, 
uppmuntrar inte till 

alt. ressätt

Rapport 15 Caféer och bageri
Svårt att 

hinna med 
för personal

Saknas en konkret 
miljöplan.

Tillgångsprob
lem ibland på 

de råvaror 
som önskas 

för 
verksamhete

n.

Saknas en skriftlig 
kommunikationspl
an. Bristfällig info 

på plats om 
utbudets fhöga 

kvalite och 
innehåll. Behöver 
motivera sina val 
inför kunderna. 

Skulle kunna jobba 
mer för en lokal 

förankring

Kan inte garantera 
utbudet gentemot 
nötallergiker.

Ö
V
R
I
G
T

Rapport 27

Entreprenad åt 
kommunen att 
driva turistbyrå, 
fiskekort, kafe , 
butik,gudining

Oklart om de finns 
tillräckligt med kunskap 

för att förmedla mer 
vetenskaplgt grundad 
berättelse om trakten, 

ex naturskyddade 
områden. skulle kunna 
behövas kunskap om 
hur man bygger upp 
resehandelsnätverk 
med researrangörer 

och hur man 
samverkar med viktiga 

aktörer för att öka 
besöksnäringen

Inget 
hållbarhetspr

ojekt som 
engagerar 
sig till nyaa 

för 
besökare/lok
albefolkninge

n, skulle 
företaget 

kunna axla 
roll för att 

besöksnäring
en ska växa?  

Finns ingen 
skriftlig 

hållbarhetspolicy/P
lan

strategiska 
användning av 

hemsidan bör ses 
över, snäv 
målgrupp, 
bristande 

kommunikation

saknar 
resmålsanalys, inga 
uppförandekoder, 
lämnar inga bidra 
/delat inte i idéellt 

arbete för att värna 
natur/kulturarv, 

Skulle kunna gynnas 
av mer info i form av 
te.x  karta som pekar 

ut fiskeplatser etc. 
bristande 

kommunikation till 
partners



Ö
V
R
I
G
T

Rapport 7 Resebyråverksam
het

Bristande kunskaper i 
vad hållbarhet innebär 

enligt FN

Inga 
kativiteter för 
att bidra på 

lokalnivå

Ingen skriftlig 
hållbarhetsplan. 

Bristfälliga 
strategier om hur 
de ska säkerställa 
hållbara val. Ingen 
intern policy för hur 

tänka mellan 
kostnadseffektivt 

kontra klimatsmart 
mm

Nå ut med 
budskapet om sina 

förändringar.  
Även transparans 
om styrkor som 

svagheter.

Inget arbete för 
bevarandet av natur 
o kultur, bokningarna 
har en påverkan på 
detta  men ftg styr 

inte kunden åt 
hållbara alternativ

Rapport 22
Näringslivsutveckli
ng inom turismen 
(EU-finansierat)

Inom export & 
hållbarhet saknar de 

utbildning

Begränsat 
med tid pga. 

ett projekt,
hållbarhet blir 

inte 
prioriterat i 

den grad de 
önskar

Då det är ett 
projekt finns 

det 
tveksamheter 
för andra att 
samarbete 
med dem 

"inte 
långsiktigt 
hållbara 

relationer"

Ingen 
hållbarhetsstrategi/

policy. Inga 
"tvingande medel" 

i form av 
certifieringar etc. 
(följer endast visit 

umeås 
miljöåtaganden)

Ingen tydlig 
riktning för 

marknasföringen

Inga certifieringar 
/kvalitetssäkringar elr 

dylikt som får 
företaget att jobba 

med kultursatsningar
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Appendix	3:	Analys	intervjuer.	
 
  



Respondenter Tema 1 Tema 2 Tema 3                   Tema 4 Tema 5 Tema 6 

Hållbarhet Barriärer Problemförklaring Lösningar Samverkan Drömscenario

Annika

Jobbar efter GSTC-modell. 
Stort lönsamhetsfokus men 

med mål om ekologisk 
hållbarhet. Kanske inte 

heltäckande syn på 
hållbarhet, då lönsamheten 

får större vikt och fokus 
ligger i första hand på tillväxt.

Transportsystem och 
infrastrukturer gör det 
svårt. Resursbrist och 

svårt att nå ut med sina 
mål/ambitioner.

Brist på tid och pengar i första hand. 
Vissa saknar intresse och kunskap men 
de flesta vill vara hållbara. Svårt att hitta 

för nya turister, systemen kräver lite 
lokalkännedom. 

Jobba på upplevelsen i stort. Fixa 
transporter. Hjälpa de lite större 

företagen för att ge spridningseffekter 
till de mindre aktörerna. Kurser och 
workshops för fortbildning. Enskilda 

möten ger effektivare resultat men kan 
va resurskrävande. GSTC certifiering. 

Utöka arbetet med mer resurser.

Samma som i lösningar då de 
jobbar med just samverkan som 

metod. Bra förutsättningar i 
huset (RV). Närma sig de 

angränsande regionerna också.

Några större väl 
fungerande och hållbara 
noder i regionen som är 
lätta att kommunicera ut. 
Ett starkt varumärke. En 

kontinuerlig tillväxt. Kunna 
certifiera GSTC.

Johan

Motsägelsefullt, brist på 
helhetssyn, ser ej långsiktigt.  
Lösningar kan också ge nya 

hållbarhetsproblem vilket 
man alltid måste ha i 

baktanken. Bättre välfärd -> 
större belastning. Affärsidén 

måste vara hållbar!

Beror på storlek, 
konjunkturcykler, 
trender, teknisk 

utveckling, "ovetande", 
attityder, kunskap & 

vilja, lönsamhet,

Kunskap och vilja hör ihop, bristande 
affärsmodeller/strategi inte skapade 

hållbart, med turismföretag är problemet 
resandet

 Konkurrera med hållbarhet genom 
exklusivitet  & koppla affärsidén. 

Måste ha vilja & ambitioner. Skapa 
små delmål & använd 

branschföreingar & kommunicera 
genom dem. Kollektiva lösningar 

effektiare men effektivast attt lagstifta. 

Viktigt men beror på 
personlighetstyper etc. 

akademin behöcer att företag 
kontaktar dem, annars för 

mycket brus, lyssnar ej

Balans mellan utbud & 
efterfrågan 

(säsongsproblemet typ 
mountainbike i skidbacken 

på sommaren) &, 
teknikutveckling som gör 
resandet mindre av ett 

problem,  maxkapacitet på 
destination. turistskatt.

Angela

Leva som man lär - Trovärdighet. 
Ekologisk, ekonomisk och social. 

"verksamheten behöver gå med vinst 
för att överleva, men den vinsten 
måste skapas på ett sätt så att 

resurserna räcker till och att människor 
ska kunna leva rättvist liv med 
någorlunda jämn fördelning av 

resurser.  

 Strategisk kunskap och 
samhällskunskap!  

Säsongsproblematik där låga 
vinstmarginaler skapar tidsbrist 

och resursbrist

Saknas efterfrågan bland 
restauranggäster pga. de vill som 

besökare inte begära för mycket. inte 
vara besvärlig.= restaurangen uppfattar 

inte att det finns annan efterfrågan. 

Behövs en förklaringsmodell som 
visaratt insatserna lönar sig. 

Undersöka vilken möjlighet det finns 
att föra dialog med sina besökare.Ta 
hjälp av Esam som bygger kunskap, 

jobbar med affärsmodeller, 
styrelseseminarium. Måste definiera 

företagens drivkraft för att kunna 
hjälpa dem.

Krävs både övergripande 
samverkan och punktinsatser! 

Sker redan samverkan, ex. 
gastrobotnia (restauranger). 

Sparar tid, epngar och stärker 
affärsnyttan. Ska man jobba 

över branscher krävs ett uttalat 
syfte. Företagen måste vända 

sig till dem eller region 
västerbotten och visa på 
efterfrågan.Dock bra med 

initiativ från andra håll.

Att vi i högre omfattning 
klarar av att skryta om de 

norrländska värdena vi har. 
Snö, kyla, tystnad, avstånd. 
Exklusivitet och arbeta med 
detta strategiskt.Ta vara på 

egenheter,
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Appendix	4:	Exempel	på	företagsrapport	
 
 
 



   

 1 

Rapport'från'Företagsbesök'
!
Namn'på'företag:' X!AB!

Datum'för'besök:' !21!juni!2016!

'Verksamhetsområde'' Uthyrning!farkoster;!guidade!turer;!boende,!mat;!konferens;!butik,!
föreläsningar!

!
Närvarande'från'företaget:' !!!

Närvarande'kvalitetsgranskare:' !!Annika!Sandström;!Dan!Jonasson!

!
Kort'beskrivning'av'vad'som'
gjordes'under'företagsbesöket:''
!'

'Vi!har!bägge!sett!anläggningen!tidigare!och!även!övernattat.!Vi!gjorde!en!
rundvandring!och!tittade!på!alla!delar!av!verksamheten,!inklusive!städ.!Har!även!
besökt!S.!
Man!har!7!heltidsanställda.!I!köket!arbetar!2N3!kockar.!

!

Företagets'strategiska'hållbarhetsarbete:'Planering,!lagstiftning,!personalutbildning!i!hållbarhet,!
kundnöjdhet,!trovärdig!marknadsföring,!information,!byggande,!design,!tillgänglighet.'
Styrkor:! Det!finns!ett!strategiskt!hållbarhetsarbete!som!även!är!dokumenterat!skriftligt.!Företaget!har!

godkänts!som!Naturens!Bästa!och!har!därmed!både!en!hållbarhetspolicy,!resmålsanalys!och!en!
miljöplan!som!styr!verksamhetens!hållbarhetsdelar.!Dessa!planer!är!levande!dokument!som!
omprövas!kontinuerligt.!
Lagstiftningsmässigt!torde!man!ha!allting!i!ordning!utifrån!Naturens!Bästa!kriterier.!!
Det!pågår!ett!strategiskt!arbete!med!skogsbolag!för!att!så!småningom!kunna!öppna!
vandringsleder!på!bolagsmark!och!för!att!få!till!bevarande!av!skog.!Vandringar!är!ett!
ämnesområde!som!man!har!strategiska!tankar!kring.!!
Man!har!personalutbildning!två!gånger!om!året!som!inkluderar!ekoturism.!!
Man!har!goda!vitsord!från!kunder.!Man!är!med!på!Tripadvisor!och!bookings.com!där!man!får!
mycket!höga!betyg.!
Flottfärderna!utvärderas!och!följs!upp!med!frågor!till!gästerna.!
Marknadsföringen!håller!vad!den!lovar.!Nöjda!kunder!kan!bekräfta!detta.!Ofta!kan!man!se!på!
nätet!att!gäster!blivit!positivt!överraskade.!Det!positiva!gäller!inte!bara!för!dem!som!bott!i!
fågelnästhusen.!
Man!är!medveten!om!de!brister!och!svagheter!som!finns!i!verksamheten!och!bristande!
åtgärder!kan!bero!på!ekonomi!eller!tidsbrist.!Till!exempel!behovet!av!en!”bättre”!restaurang!
och!att!hemsidan!behöver!uppgraderas.!!!
Hemsidan!har!bra!grundinformation.!Det!finns!bokningsfunktion!och!man!är!med!på!
bookings.com.!Är!med!i!Tripadvisor!och!har!utvecklat!ett!samarbete!med!researrangörer.!!
Fågelnästena!sticker!ut!som!det!verkligt!ikoniska/speciella!med!Z.!!Stugorna!i!träden!är!
moderna,!bekväma!och!fantasieggande.!Här!finns!dusch!och!toalett!på!rummet!och!frukost!får!
man!upp!i!trädet!på!morgonen.!Utsikten!är!mycket!fin!i!de!flesta!fågelnästena.!Vid!byggandet!
har!man!använt!lokalt!virke!och!isolerat!med!ekofibrer.!!
Om!Fågelnästena!står!för!det!uppseendeväckande!och!annorlunda!så!är!Y!en!spännande!
kontrast.!En!riktig!Västerbottengård!i!ursprungligt!utförande.!Den!väcker!nyfikenhet!och!
känslor!på!ett!annat!sätt.!Ett!bra!komplement!till!de!andra!byggnadsobjekten.!!!!
Både!fågelnästen!och!andra!byggnader!är!anpassade!till!personer!med!funktionshinder.!Med!
viss!reservation!för!äldre!byggnader!som!Y!och!några!stugor.!
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Svagheter:' Man!får!en!känsla!av!att!Z!lider!lite!av!växtverk.!Har!den!dagliga!driften!tagit!över!helt!och!
utvecklingsfrågorna!skjutits!undan?!Följer!man!en!strategisk!plan!där!ekoturismen!är!en!viktig!
del?!Hinner!man!vara!”tillräckligt”!ekoturistisk?!Hur!mycket!är!aktiviteterna!bokade?!Behöver!
det!gallras!bland!aktiviteterna!–!eller!utvecklas!nya!N!för!att!hitta!de!lönsammaste!och!mest!
attraktiva.!
Information!om!Z!och!Naturens!Bästas!är!svår!att!hitta.!Antar!att!skälet!till!att!flottfärderna!
inte!ligger!ute!på!Naturens!Bästas!hemsida!är!att!säsongen!är!över?!Varför!inte!märka!fler!
arrangemang?!Man!kanske!bör!se!över!resmålsanalysen!för!att!se!om!det!bör!läggas!in!nya!
åtgärder,!se!om!man!gjort!det!man!sagt!och!för!att!följa!besökstrycket!när!det!är!relevant.!
Hade!Z!villkor!att!uppfylla!när!man!godkändes!–!är!de!uppfyllda?!
På!grund!av!buggar!på!hemsidan!så!hänger!navigationen!upp!sig!en!del.!Man!är!inte!nöjda!med!
bokningssystemet.!Hemsidan!är!trespråkig!fast!inte!komplett.!Engelskan!var!inte!så!bra.!Det!är!
svårt!att!hitta!Zs!engagemang!i!hållbarhetsfrågor.!Informationen!om!eko!och!Naturens!Bästa!
finns!på!avdelningen!Kontakter.!Det!kan!kännas!lite!ologiskt!och!svåråtkomligt.!Under!
Kontakter!ligger!även!annan!information!om!Z!som!man!inte!förknippar!med!KontaktN
uppgifter.!!!
Det!kan!vara!svårt!att!hålla!all!personal!utbildad!då!man!har!säsongsanställningar.!!Det!kostar!
och!tar!tid!att!utbilda!personal.!!!
Man!svarar!inte!på!kundomdömen!på!nätet.!!
Om!man!förväntar!sig!en!typisk!eco!lodge!mitt!i!vildmarken!kan!man!bli!lite!besviken!med!
tanke!på!att!man!är!i!byn!och!att!området!är!exploaterat!på!olika!sätt!(asfalterat,!
parkeringsplatser,!camping!mm.).!Ser!man!lodgen!som!ett!nav!för!utflykter!i!naturen!blir!det!
bättre.!!
Det!finns!inte!aktiviteter!som!är!anpassade!för!personer!med!funktionshinder!–!alternativt!
information!på!hemsidan!om!vad!man!kan!göra!om!man!har!funktionsnedsättningar.!!

Social'och'ekonomisk'nytta'lokalt:'Stöd!till!lokalsamhället!(socialt/ekonomiskt),!personalpolitik,!
karriärsmöjligheter!för!alla,!vidareutbildningar,!lokala!varor!och!tjänster,!ekologiskt/rättvisehandel,!samarbete!
med!lokala!entreprenörer,!uppförandekoder,!exploatering/jämlikhet/förföljelse,!bidrag!till!livskvalitet,!
exploateringsrisker,!motstående!näringar.!
Styrkor:! Företaget!anser!att!den!lokala!förankringen!är!avgörande!för!företaget!–!både!att!man!fick!

bygga!lodgen!och!att!man!fortsätter!att!växa.!Det!finns!en!lokal!samverkansgrupp!som!träffas!
för!att!diskutera!utvecklingsfrågor!kring!Z.!Föreningar!på!orten!får!tillgång!till!lokaler!för!sina!
möten!etc.!Y!som!X!förvaltar!fungerar!också!som!ett!kulturcentrum!för!bygden.!!
Man!har!använt!sig!av!lokala!byggfirmor!för!att!bygga!X.!De!som!arbetar!på!Z!är!ortsbor.!!
Varor!och!tjänster!inhandlas!lokalt.!Restaurangen!inhandlar!kött!och!andra!råvaror!lokalt!–!när!
det!finns!tillgång.!!
Härutöver!så!köper!man!fair!trade!och!ekologiska!produkter!i!möjligaste!mån.!Målet!är!att!
handla!ekologiska!produkter!till!50!%.!Nu!pendlar!man!mellan!25N50%.!Restaurangen!har!som!
mål!att!bli!KRAVNmärkt.!
Arbetsgruppen!består!både!av!män!och!kvinnor!och!arbetsförhållandena!är!goda!trots!
växtverk!och!ett!trångt!restaurangkök.!
När!det!gäller!flottfärderna!har!man!utarbetade!uppförandeN!och!säkerhetsregler.!Även!
vandringarna!har!bra!uppföranderegler.!!
Generellt!sett!så!bidrar!man!med!livskvalitet!till!byn!och!till!bygden.!Både!genom!att!man!
erbjuder!lokalbefolkningen!ett!stort!utbud!av!aktiviteter!som!både!besökare!och!ortsbor!
uppskattar.!Man!serverar!lunch!vilket!är!populärt!bland!lokalbefolkningen.!Man!skulle!kunna!
säga!att!X!har!blivit!en!viktig!motor!i!det!sociala!livet!i!lokalsamhället.!Man!förvaltar!ett!
ledsystem!vilket!man!underhåller!genom!slyröjning!mm.!Det!finns!ett!avtal!tecknat!med!
markägare.!
Skogsbruket!och!rennäringen!är!två!näringar!som!på!olika!sätt!påverkar!X.!Ambitionen!är!att!
hitta!samarbeten!med!dessa!näringar.!Med!skogsbolag!har!man!kommit!en!bit!på!väg!till!
konkret!samarbete.!Man!upplever!också!att!man!har!bra!kontakt!med!samerna.!!!

Svagheter:' Vissa!varor!köpes!från!Martin!&!Servera!(ekologiska?)!i!Umeå.!
Den!tillväxt!företaget!har!haft!innebär!att!en!del!ambitioner!har!skjutits!på!framtiden!–!till!
exempel!att!KRAVNcertifiera!restaurangen.!!
Samarbete!med!rennäringen!eller!samerna!finns!inte.!Frågan!är!varför?!Man!erbjuder!dock!ett!
samiskt!arrangemang.!Hur!fungerar!det?!
Man!kan!behöva!se!över!de!arrangemang!som!inte!är!Naturens!BästaNmärkta!för!att!se!hur!de!
lever!upp!till!uppförandekoder!mm.!!!!



   

 3 

KulturC'och'naturarv:'Nyttja!och!bevara!turistiska!tillgångar,!uppförandekoder!för!besökare,!historiska!och!
arkeologiska!föremål,!bidrag!för!skydd!och!bevarande!av!platser!som!besöks,!presentera!kultur!och!kulturarv'
Styrkor:! Man!tar!ett!stort!och!konkret!ansvar!för!att!nyttja!och!bevara!naturN!och!kulturarv.!Man!

förvaltar!!J:s!samlingar!av!uppstoppade!fåglar.!Man!förhandlar!med!skogsbolag!om!att!bevara!
skogsområden!och!om!att!skapa!vandringsleder.!Man!har!skapat!ett!kulturcentrum!i!Y!och!
arrangerar!olika!kulturupplevelser.!Man!är!medlem!i!Naturskyddsföreningen.!Vilket!är!ert!
bevarandeprojekt!enligt!Naturens!Bästa?!
Bygdens!kulturarv!och!natur!finns!med!i!presentationer!och!i!arrangemang.!

Svagheter:' Det!är!svårt!att!hitta!Zs!hållbarhetshistoria!på!hemsida!–!EcoNpremium!kallas!den.!Där!saknas!
en!hållbarhetspolicy!som!beskriver!vad!man!ska!leva!upp!till.!Det!är!OK!att!den!inte!får!en!så!
framskjuten!plats!men!det!finns!mycket!att!säga!som!skulle!lyfta!lodgens!image!som!ekologisk!
N!och!som!en!rolig!upplevelse.!!
Resmålsanalysen!bör!kanske!revideras!och!man!bör!eventuellt!lägga!till!natur!och!kultur!som!
påverkas!utifrån!hur!verksamheten!har!växt.!Vi!har!inte!läst!den!så!det!här!kan!vara!att!sparka!
in!öppna!dörrar.!

Miljö'och'klimat:'Miljöplan,!inköpspolicy!hållbart!och!ansvarsfullt,'engångsartiklar,!energi,!vatten,!
växthusgaser,!transporter,!avloppsvatten,!sopor,!skadliga/giftiga!ämnen,!utsläpp!av!föroreningar,!biologisk!
mångfald,!jakt/fiske/viltskådning,''
Styrkor:! !Miljöplanen!jobbar!man!kontinuerligt!med.!Den!är!gjord!utifrån!mall!från!Naturens!Bästa.!Man!

undviker!engångsartiklar,!har!Vattenfall!som!elleverantör!av!vattenkraftsel,!nybyggen!och!
nyrenoverade!stugor!har!god!hushållning!av!energi!med!fjärrstyrt!värmeN!och!fläktsystem.!Man!
har!egen!brunn!med!gott!om!friskt!vatten.!!
Man!har!renoverat!och!byggt!ut!reningsverket.!Sopor!källsorteras.!!
Inga!hälsoN!eller!miljöfarliga!kemikalier!används.!Golv!skuras!med!såpa.!Man!har!inga!
heltäckningsmattor!som!kräver!starkare!rengöringsmedel.!!!

Svagheter:' !Man!har!ingen!skriftlig!inköpspolicy.!!Köper!man!Bra!miljövalsel?!Det!kan!finnas!en!del!att!göra!
i!gamla!stugor!och!servicebyggnader!för!att!minska!elförbrukningen.!Man!har!en!minibuss,!en!
personbil!och!en!bil!för!städet!–!vid!nyinvesteringar!bör!man!se!över!utsläppsfrågan.!Vad!säger!
företagets!miljöplan!om!åtgärder!kring!transporter,!följer!man!den?!Ingen!kompostering!av!
matrester.!Information!och!hänsyn!till!biologisk!mångfald!och!regler!kring!jakt,!fiske!och!
viltskådning!behöver!analyseras!vidare.!Vad!går!man!igenom!med!gästerna?!!

'
Kvalitet:'Upplevelser,!mat,!miljö,!värdskap!och!export.!Utbildningsinsatser.!'
Styrkor:! X!har!en!ovanligt!hög!kvalitet!och!hållbarhetsmålsättning!för!att!vara!en!anläggning!i!Norrlands!

inland.!Till!stor!delar!lever!man!upp!till!den.!I!vilket!fall!som!helst!så!levererar!man!mer!kvalitet!
och!möjliga!upplevelser!än!andra!likartade!anläggningar!i!Norrland.!
Utbudet!av!aktiviteter!och!möjliga!upplevelser!är!ett!bra!urval!av!vad!som!är!autentiskt!från!
bygden!och!några!roligare!aktiviteter!av!modernare!slag.!!
Maten!man!serverar!är!i!möjligaste!mån!från!området!och!man!är!mån!om!att!spegla!den!
lokala!matkulturen.!Det!berättar!man!om!även!på!hemsidan.!De!som!lämnat!omdömen!på!
nätet!säger!oftast!att!maten!är!god!(vi!åt!inte!kvällsmeny,!bara!lunch).!!!
Det!händer!mycket!på!området.!Känslan!är!att!X!och!by!är!en!levande!bygd,!något!som!lodgen!
bidrar!till!med!sina!olika!verksamhetsgrenar!och!bygganden.!!
Gästerna!är!nöjda!med!värdskapet!och!uppskattar!både!service!och!personalens!sätt!att!vara!
på.!Man!påpekar!att!om!något!går!fel!så!fixas!det!alltid.!!
Man!har!ett!bra!exportkunnande!och!deltar!i!branschens!satsningar,!samtidigt!som!man!har!
egna!marknadskanaler!och!får!besökare!till!Z!på!eget!vis.!Att!man!har!tyskar!anställda!gör!att!
man!kan!ge!den!målgruppen!bättre!service.!!!
Man!har!utbildning!för!kökspersonal!och!receptionister!som!inkluderar!hållbarhet.!
!
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Svagheter:' Klarar!företaget!sin!höga!ambitionsnivå!så!som!verksamheten!och!ekonomin!ser!ut!–!och!så!
som!verksamheten!utvecklas?!!
Är!det!problem!med!logistiken!i!köket!under!middagarna!om!det!är!mycket!folk?!Om!det!är!
blandat!sällskap!och!inte!en!gruppbokning?!Behöver!servisen!någon!form!av!inskolning?!!
Guiderna!som!är!säsongsanställda!byts!ut!ofta!vilket!gör!att!man!årligen(?)!får!börja!från!
början!med!att!skola!in.!Det!är!svårt!att!veta!guidernas!kvalitet!och!att!hålla!en!jämn!hög!nivå!
från!år!till!år.!!!
Har!man!nått!fram!till!rätt!målgrupper?!Vad!återstår!att!göra!kring!målgruppsarbetet?!
Man!bör!kunna!anmäla!in!fler!arrangemang!till!Naturens!Bästa!och!därmed!kvalitetssäkra!även!
dem!(uppdatera!resmålsanalysen).!!
Har!man!för!många!arrangemang!i!relation!till!kvalitet!och!efterfrågan?!Behöver!man!fokusera!
på!färre!och!göra!dem!bättre?!På!vilket!sätt!påverkar!externa!guider!och!föreläsare!
lönsamheten!i!arrangemangen?!!
Kan!man!utveckla!mer!intressanta!dagsturer!som!gästerna!själva!kan!uppleva?!
Behöver!man!skaffa!sig!mer!kundomdömen!om!aktiviteterna!som!gästerna!är!med!på?!Vad!är!
man!nöjda!med,!vad!kunde!varit!bättre?!
Visuellt!estetiskt!är!X!till!del!ett!hopNplock!av!olika!byggnader!och!olika!typer!av!
markanvändning.!Själva!entréområdet!är!inte!snyggt!utan!helt!enkelt!en!campingNentré.!
Kontrasterna!mellan!fågelnästen!och!övrigt!är!slående.!Man!har!ambitioner!att!förbättra!
utseendet.!När!vi!var!där!pågick!byggnadsarbeten!som!påverkade!charmen!mer!än!vanligt.!
Men!det!finns!återvinningsstationer,!containers,!rökställen!mm.!som!är!placerade!på!ett!
sådant!sätt!att!de!drar!ner!det!estetiska.!Se!bilderna!nedan.!

'
Säkerhet:'brand,!stöld,!skador,'räddningsplaner,!sjukvårdskunskap'''
Styrkor:! Brandskyddet!fungerar!bra.!Personalen!har!utbildning!i!Första!hjälpen,!hjärtN!och!lungräddning.!

Det!finns!en!räddningsplan!och!en!riskanalys!är!gjord.!Ambulans!når!Z!på!20!minuter.!
Helikopter!finns!i!Lycksele.!!!

Svagheter:' Finns!det!bra!säkerhet!när!det!gäller!aktiviteter!som!sker!utanför!anläggningen!–!utöver!
flottfärderna?!
Behövs!det!informationsinsatser!kring!säkerhet!då!man!hyr!ut!båtar!mm?!
Har!man!en!personalbok!som!också!omfattar!säkerhet!och!hållbarhet?!

!

Övriga'förvaltningsplaner'–'fiskevård,'viltvård,'naturvård,'kulturminnesvård'mm''''''
Styrkor:! Företaget!är!engagerat!i!sammanhang!där!olika!typer!av!förvaltning!diskuteras!och!

planeras!–!framför!allt!markanvändning!och!fiskevård.!!
Svagheter:' Behöver!man!analysera!bättre!hur!och!när!man!ska!engagera!sig!i!förvaltningsplaner!som!

är!viktiga!för!verksamhet?!På!vilket!sätt!kan!man!närma!sig!rennäringen!för!att!samråda!
om!markanvändningsplaner?!

!

Särskilda'tillstånd'för'verksamheten'(djurhållning,!behörighet,!matlagning,!mm.)!'

!

Kort'summering'av'företags'framtidsplaner:'Företagets!egna!noteringar'

!!!!!!!!

'!
Åtgärder'som'rekommenderas:'!!'

Ansvariga! Åtgärder! Klart!(datum)!
!! 1.! Strategiskt!hållbarhetsarbete!

Gör!en!revision!av!resmålsanalysen.!Ta!fram!förslag!på!
!!!
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