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Förord 

Hållbar utveckling har alltid varit ett ämne jag har haft ett stort intresse 
för och beslut av uppsatsämne blev en självklarhet. Kiruna har alltid varit 

en intressant plats där jag har en speciell relation till. I slutet av 
gymnasiet gick mitt projektarbete ut på att vandra från Boden till Kiruna, 
och att fördjupa sig i ett område som jag har en stark relation till gjorde 

allting mer motiverande. Det har varit en intressant och givande resa 
med uppsatsskrivandet där jag fått ta del av många intressanta tankar 

och idéer från informanterna. 

Ett stort tack vill jag först och främst rikta till min handledare Kerstin 
Westin från institutionen för Geografi och Ekonomisk Historia vid Umeå 
Universitet, som gav mig den värdefulla handledningen och stöd genom 
denna resa. Alltid positiv och stöttande med kommentarer som ”Det här 

blir bra”! 

Dessutom hade inte uppsatsen blivit något utan mina informanter som 
gjorde denna studie möjlig. Slutligen vill jag även tacka vänner och familj 

för ert stora stöd genom hela uppsatsen.  

Ett stort tack! 
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Abstract 

The rise of globalization has made the sustainability aspect emerged as a 
sign that peoples’ actions must change. Tourism is now one of the fastest 
growing industries in the world that has an impact on people, nature and 
cultures. The purpose of this study is to gain a better understanding how 
different tourism actors use and express the concept of sustainable 
tourism development in the co-operation organization Kiruna Lapland. 
One of the most visited places in the north of Sweden. The thesis was 
made by using a qualitative approach which included seven interviews 
with both experience and accommodation actors within the tourism 
industry to gain different perspectives. The result shows that there are 
some complications what sustainable tourism is, that it’s a complex 
concept. The tourism actors show mostly knowledge regarding the 
environmental part which they also show different thoughts and 
strategies to accomplish their company sustainable. Sustainable tourism 
is an interesting aspect that is important to adopt in every operation 
which needs consideration and responsibility. 

Keywords: Sustainable development, sustainable tourism, co-

operation organization Kiruna Lapland, qualitative study, tourism 

actors. 
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1. INLEDNING 
 

Turismen har fått en allt större betydelse för människor idag, vi reser 
antingen för rekreation, i arbete eller av andra syften. Resandet har ökat 
genom en accelererande globalisering, fortsatt utveckling av tekniken, 
samt en stigande levnadsstandard som gjort det enklare att resa till olika 
platser. Bohlin & Elbe (2007, 11 & 31) hävdar att turismen är en av 
världens största näringar idag, som förväntas att växa till en ännu större 
näring i framtiden, speciellt inom Europa. Turismen förväntas att öka 
med tre procent i ett globalt perspektiv fram till år 2030 (Tillväxtverket 
2012). 
 
Medan många människor förverkligar sina drömmar genom att resa iväg 
för avkoppling eller byta ut vardagen mot något annat, så påverkas vår 
planet ju mer turismen expanderar. Frågan är hur medvetna vi 
egentligen är på turismens påverkan? Hållbar utveckling är till för alla 
och är varje individs ansvar. Begreppet är inget nytt fenomen utan har 
sedan en lång tid använts för att beskriva hur vi ska planera för ett 
hållbart samhälle, samt vilka mål och strategier som krävs för att kunna 
genomföra detta (Hall 2007, 20). Den vanligaste definitionen för hållbar 
utveckling är sedan Brundtland 1987: ”(…) en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. ”(Europeiska 
kommissionen, 2014-04-21). Således handlar hållbar utveckling om att 
kombinera miljömässiga problem, som klimatförändringar eller förlust 
av habitat med socioekonomiska problem, genom att exempelvis skapa 
fler arbetstillfällen eller bättre utbildningar. 

År 2013 ökade antalet övernattningarna i Sverige från länder som 
Tyskland, Schweiz och Österrike. Sverige gick från 52,7 till 53,8 miljoner 
övernattningar. Turismen har på många håll haft en stor betydelse för 
ekonomin i Sverige, som kan komma att öka konkurrenskraftigt genom 
samverkan mellan privata och offentliga aktörer, och därmed skapa fler 
arbetstillfällen (Tillväxtverket 2014). Med en ökad turism krävs en bättre 
förståelse för hållbar utveckling, eftersom det genererar både positiva 
och negativa effekter på samhället. Sveriges planeringssystem beskrivs 
som ett av de mest välutvecklade i världen (Bohlin & Böhn 2007, 83). 
Trots det, krävs det att vi tar ännu bättre hänsyn till hållbar 
turismutveckling, för att kunna konsumera turism i samma utsträckning 
som vi gör idag. 

Regeringen via Näringsdepartementet har valt ut fem olika destinationer 
i Sverige för att utveckla fler hållbara destinationer inom landet. 
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Anledningen till etableringen av projektet är att Sverige inte anses ha 
tillräckligt med hållbara destinationer som är konkurrenskraftiga 
internationellt. 40 destinationer ansökte om att få delta i detta projekt 
och Kiruna blev en av de fem utvalda destinationerna tillsammans med 
Åre, Bohuslän, Stockholm skärgård och Vimmerby. Kiruna har därmed 
tilldelats 10 miljoner kronor för att utvecklas till en mer hållbar 
destination och samtidigt fördubbla omsättningen till år 2020 (Hållbar 
destinationsutveckling i Kiruna Swedish Lapland 2014). Den ekonomiska 
samarbetsföreningen Kiruna Lappland är bakgrunden till mitt syfte i 
uppsatsen då jag vill se hur turismrelaterade aktörer jobbar mot hållbar 
turism relaterat till projektet. Sju Intervjuer har genomförts med 
turismaktörer inom både boende- och upplevelsesektorn som är 
engagerade inom turism och turismfrågor.  

Anledningen till att jag valt att fördjupa mig inom hållbar 
turismutveckling är för att jag tycker det är ett viktigt och aktuellt ämne 
idag. Hur aktörer uppfattar begreppet samt vilka möjligheter och 
utmaningar de ställs inför. Av de fem destinationerna valdes Kiruna som 
studieområde, detta på grund av att de är ett av de mest attraktiva 
områdena i Norrbotten, vilket kan urskiljas i antal gästnätter 
(Regionfakta 2014). Det är intressant att utifrån både ett 
samhällsperspektiv titta på problemet, men även ur den vetenskapliga 
aspekten för att se hur forskningen tar sig an dessa problem.  
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2. SYFTE  
 

Det övergripande syftet med denna studie är att skapa en bättre 
förståelse för hur hållbar turismutveckling tar sig uttryck bland 
turismaktörer inom samarbetsföreningen Kiruna Lappland.  

2.1 Frågeställningar: 

1) Vad innebär begreppet hållbar turismutveckling för de olika 
turismaktörerna? 

2) Vilka möjligheter ser turismaktörerna för att kunna skapa en 
hållbar turismutveckling? 

3) Vilka utmaningar ställs turismaktörerna inför för att upprätthålla 
en hållbar turismutveckling?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Fallstudie  

Genom att fokusera på ett speciellt fenomen, djupgående redogörelse för 
händelser, erfarenheter eller processer så utförs en fallstudie. Således 
handlar det om att koncentrera sig på att titta på det enskilda och belysa 
det generella (Descombe 2009, 5). Min studie i detta fall är Kiruna 
Lappland som är ett exempel på hur turismaktör ser på hållbar 
turismutveckling. 
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3. TIDIGARE STUDIER 
 

I det här avsnittet behandlas tidigare studier såsom hållbar utveckling 
och hållbar turismutveckling. Nedan beskrivs innebörden av hållbar 
utveckling och hållbar turismutveckling utifrån de sociala, ekonomiska 
och miljömässiga dimensionerna.   

3.1 Hållbar utveckling 

”(…) en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov 
”(Europeiska kommissionen, 2014-04-21). Många känner till att citatet 
härstammar från Brundtlandsrapporten som introducerades 1987. 
Definitionen kan delas upp i tre delar - utveckling, behov och framtida 
generationer. Utveckling betonar problemen med förenandet av hållbar 
utveckling och ekonomisk tillväxt, medan behov fokuserar på fördelning 
av resurser och rättvisan i världen. Den framtida generationen betyder 
att inkomsterna för våra framtida generationer inte ska behöva vara 
mindre än vad vi har idag (Cooper 2012, 123). Det var i Riokonferensen 
år 1992 som handlingsprogrammet Agenda 21 skapades för att sätta upp 
mål och riktlinjer för hållbar utveckling. De tre dimensioner som hållbar 
utveckling består av är den miljömässiga, sociala och ekonomiska. 
Dimensionerna ska samarbeta tillsammans, samt ges lika mycket tyngd 
och värde, för att sträva mot ett hållbart samhälle (se figur 1). 

Enligt Cooper (2012, 121) är den sociala dimensionen 
grundförutsättningen för sammanhållning och delaktighet för hållbar 
utveckling. Vi ska dela förmåner rättvist och respektera livskvaliteten för 
samhällen och de mänskliga rättigheterna. Basiago (1999) menar att 
dimensionen handlar om rättvisa, självbestämmande, tillgänglighet, 
delaktighet och institutionell stabilitet. Det krävs att vi bevarar miljön via 
ekonomisk tillväxt och minskar fattigdomen. Kvinnornas roll i samhället 
måste vidare förbättras, både gällande rättvisa och ur ett ekonomiskt 
perspektiv (Elliot 2006, 128-129). Utanförskap som begränsar 
människors frihet och rätten till ett bra liv är socioekonomiska klyftor, 
som inte är överensstämmande med hållbar utveckling. Vilket är viktigt 
att förändra i samhällen (Regeringen 2004, 68). 

Den ekonomiska dimensionen innebär att tillfredsställa den framtida 
konsumtionsnivån utan att kompromissa med våra framtida behov (ibid, 
95). Således handlar det om att skapa en rättvis fördelning av inkomster, 
en hållbar nivå av tillväxt och konsumtion, ett antagande att 
naturresurser är begränsade. Men även en tro på att ekonomisk tillväxt 
ska påverka de fattiga positivt genom att exempel skapa nya 
arbetstillfällen. Både de sociala och miljömässiga aspekterna bör beaktas 
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för att uppnå en hållbar utveckling av den ekonomiska tillväxten 
(Giddings, Hopwood & O’brien 2002). Alla företag ska tillvarata de 
miljömässiga och sociala frågorna och grunda sig på dessa i sina 
affärsidéer. Detta för att skapa konkurrenskraftiga företag som stärker 
näringslivets konkurrenskraft på framtida marknader (Regeringen 2004, 
95). 

 
Figur 1: Egen bearbetning av Hall (2007, 28), dimensionerna för hållbar utveckling.  

 
Den miljömässiga dimensionen handlar om att tillförsäkra nuvarande 
och kommande generationers möjligheter till en god livsmiljö och 
välfärd. Miljömässig hållbarhet involverar bland annat ekosystemets 
integritet, bärförmåga och biologisk mångfald (Basiago, 1999). 
Ekosystemet är något vi människor är beroende av för att producera 
varor och tjänster. Redan på 80-talet har vi kunnat se förändringar i 
miljön som påverkar samhället i helhet, såsom jorderosioner och förlust 
av skog som hotar de mänskliga resurserna. Förbränning av fossila 
bränslen har varit den största huvudanledningen till en global 
uppvärmning, därför bör förnyelsebara resurser utnyttjas i större 
utsträckning (Elliot 2006, 72). För att förebygga mycket av detta och 
skapa en miljömässigt hållbar utveckling krävs en god livsmiljö, 
bevarande av biologiskt mångfald och skydd av natur- och 
kulturlandskapet (Regeringen 2004, 37). 
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3.2 Hållbar turismutveckling 

Den första definitionen av hållbar turism deklarerades av UNWTO 1995, 
men uppgraderades år 2005 och definieras som:" Turism som leder till 
förvaltning av alla områden, på ett sådant sätt, att de ekonomiska, 
sociala och miljömässiga behov uppfylls med kulturell integration, 
ekologiska processer, biologisk mångfald och stödja utvecklingen av 
samhällen". De menar även att turism inte ska ses som en separat 
komponent, utan istället som ett villkor för turistsektorn som helhet som 
ska jobba mot att bli mer hållbar (UNWTO 2013, 17). Den senaste 
konferensen, Rio+20, beskrivs en väl utformad hållbar turism som en 
viktig komponent, som kan skapa ett betydande bidrag till de tre 
dimensionerna för hållbar utveckling (United nations, 2012). 

Turismutveckling utgör konsekvenser på de miljömässiga, sociala och 
ekonomiska planen på den plats som besöks (Bohlin & Böhn 2007, 17). 
Utmaningen i detta är att vi människor inte exakt kan definiera statusen 
av ett hållbart samhälle. Det har skapats en gräns mellan den sociala och 
miljömässiga vetenskapen gällande definitionen. Cooper (2012, 123) 
menar att definitionen av hållbar turismutveckling är komplex. Det 
innefattar flera olika delar att ta hänsyn till, som tar upp allt hur 
samhällen och natur tillsammans ska samarbeta för att åstadkomma 
stabilitet. Begreppet har genomgått många debatter, analyser och över 70 
olika definitioner har blivit föreslagna (Sharpley & Telfer 2002, 237).  

Hall (2007) hävdar att skillnaden mellan hållbar utveckling och hållbar 
turismutveckling är begreppens skala. Hållbar utveckling innefattar all 
den mänskliga interaktionen med jordens miljö. Hållbar turism relateras 
enbart till turismindustrin och dess påverkan gällande de sociala, 
ekonomiska och miljömässiga dimensionerna (Hall 2007, 27). Begreppen 
ekoturism och naturturism kan i många fall relateras till hållbar turism, 
att det är en slags nischad turism. Vilket det inte är, begreppen ska ses 
som en process som involverar alla typer av turism.  

Steven Parker (i Bramwell & Lane 2000, 78) menar att värdet av 
samarbete för att uppnå hållbar turism uppstår när en grupp aktörer 
börjar samarbeta i en slags process, med gemensamma normer, regler 
och strukturer. Ju mer turister som efterfrågas på en destination desto 
större blir problemen. Först kommer de diskreta problemen, såsom 
luftföroreningar, till att sedan orsaka multidimensionella problem. Om 
planerare, entreprenörer och regeringar isolerar sig från varandra och 
inte tar itu med problemet så blir det en fortsatt verkan på detta. 
Lösningen är att samarbeta (ibid, 78-81). 
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De tre dimensionerna av hållbar turismutveckling beskrivs som sociala, 
miljömässiga och ekonomiska, som är grunden för en hållbar utveckling. 
Den sociala dimensionen fokuserar på respekten gällande människor liv i 
samhällen och de mänskliga rättigheterna (Cooper 2012, 121). I ett 
svenskt perspektiv så kan en frekvent turism skapa konflikter mellan 
ortsbefolkningen och turisterna. Turister kan tränga ut året-runt-boende 
genom fastighetsförvärv och konkurrera ut lokalbefolkningen. Den 
sociala aspekten innefattar även vårt arv som spelar en viktig roll för 
turismen (Bohlin & Böhn 2007, 81-82). För besökare är den kulturella 
delen i en destination av stor betydelse, vilket kan urskiljas enda tillbaka 
från ’the grand tour’ under 1600-talet. Nyfikenheten att möta 
ursprungsbefolkningen på en destination är för många en stor attraktion, 
att se hur människor lever sin vardag.  Dock skapar det baksidor också. 
Cooper (2012, 110) menar att svaga förändringar i kulturen kan uppstå, 
trots att besökarna menar väl genom att besöka ursprungsbefolkningen. 
Det kan uppkomma genom demonstrationseffekter eller hur de beter sig 
för att tillmötesgå turisterna. 

Den ekonomiska aspekten handlar om att styrka till ökad sysselsättning, 
samt att genererar inkomster i samhällen i ett långsiktigt perspektiv. 
Vilket ska bidra till de sociala och miljömässiga kostnaderna. Ekonomin 
påverkas mer och mer av miljöhänsyn idag speciellt när vi håller på att 
skapa en ”grönare” ekonomi. Många anläggningar står tomma under 
vissa säsonger, vilket för med sig att kapacitetsutnyttjandet blir lågt när 
det slås ut över året (Cooper 2012, 121). Den miljömässiga aspekten 
fokuserar på att minimera påverkan på miljön gällande de turistiska 
aktiviteterna. Det gäller att skapa en balans mellan att tillgodose 
besökares behov och önskningar i ett helhetsperspektiv. Miljön bör vara 
av god kvalitet för natur och människor, men även för turistnäringen för 
att uppfylla en hållbar turismutveckling. All verksamhet som skadar 
miljön eller naturresurserna på lång sikt leder till mindre attraktivitet, 
vilket i sin tur leder till mindre antal turister (Bohlin och Böhn 2007, 77-
78) 

Murphy & Murphy (2004, 174-178) menar att samhällen har ett ansvar 
att kontrollera turismen, att det är något som berör alla. När turismen 
expanderar på en plats kan de ge följder som påverkar lokalbefolkningen, 
såsom prishöjningar, störande ljud eller en större rörelse i trafiken. Inom 
turismföretagen är kontroll viktigt att inbringa, att målen är tydliga för 
turisten och gällande själva upplevelsen. Det gäller att som entreprenör 
släppa taget om den gamla traditionella företagsledningen som innebär 
tillväxtstrategier. Istället krävs ett större samarbete med andra aktörer, 
samt skapa en större betoning på kontroll. Jensen-Verbeke (i Murphy & 
Murphy 2004, 160) menar att man borde fokusera på ”eko-management” 
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som innebär att reducera den negativa påverkan på miljön och som 
skapar mer specifika riktlinjer. 

Hållbar turism ser olika ut på olika platser eftersom vi har olika 
förutsättningar. Vissa länder har kommit längre i planeringen medan 
andra har mer kvar att jobba med. Kiruna och Las Palmas i Spanien, 
exempelvis, ligger på olika stadier i arbetet för hållbar turism. Det som 
krävs av varje enskild destination är samspel mellan de ekonomiska, 
miljömässiga och de sociala aspekterna. 
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4. METOD 
Denna del beskriver vilken metod som valts för studien. Eftersom 
studien handlar om att skapa en djupare förståelse ansågs den kvalitativa 
metoden passande. Det innebär att analysera olika företeelser och 
egenskaper med tanke på strukturer, processer och variationer (Starrin & 
Svensson 1994, 6). 

4.1 Intervju 

Min empiri har samlats in via intervjuer där sju olika aktörer har deltagit, 
alla verksamma inom turismbranschen. Vid intervjuer i ett 
forskningssammanhang vill man ta reda på åsikter, tyckanden och 
uppfattningar samt även kunskaper inom området (Ejvegård, 2009, 49). 
Intervjuerna har skett enskilt med varje aktör för att få en djupare insikt 
om deras tankar och åsikter är kring ämnet. En semi-strukturerad 
intervju har använts där färdiga frågor har besvarats. Samma frågor har 
ställts till varje enskild intervjuarperson, det enda som har ändrats är 
aktörens namn. Detta har gett möjlighet till intervjuaren att utveckla sina 
egna tankar och åsikter, speciellt när det gäller komplexa frågor, att 
genom det upptäcka nya saker då den intervjuade tillåts att säga sin 
mening rent ut (Denscombe 2009, 234-235). 

Frågorna som ställdes var öppna frågor där respondenten hade möjlighet 
att öppna upp sig och berätta vad just hen hade för tankar bakom vissa 
begrepp. Den typ av frågor som ställdes var kunskaps- och åsiktsfrågor. 
Kunskapsfrågorna relaterar till att ta reda på vilka kunskaper 
respondenten har inom ämnet just för att se vad respondenten anser vara 
fakta. Åsiktsfrågorna handlar om att ta reda på hur verkligheten hänger 
samman för respondenten, gällande vilka normer, värderingar och 
samband mellan orsaksverkan som respondenten uppfattar och 
betraktar olika företeelser (Jacobsen 1993, 127-128). 

4.2 Urval 

Första tanken kring urvalet av informanter var att de skulle arbeta inom 
flera olika branscher inom turism, för att generera olika synpunkter. 
Totalt intervjuades sju stycken aktörer vilket jag ansåg som rimligt, även 
fast jag siktade på åtta stycken. En av mina utvalda respondenter var 
tvungna att tacka nej eftersom det var mitt uppe i högsäsongen och inte 
hade tid att delta i en intervju. Jag ville fånga in olika turismaktörer inom 
Kirunaregionen som representerar turismsektorn. Både aktörer inom 
boende- och upplevelsesektorn intervjuades som är engagerade inom 
turism och turismfrågor.  
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Om tiden hade tillåtit hade det varit intressant att intervjua några till 
respondenter inom boendesektorn men även aktörer inom service- och 
transportsektorn för att få ett ännu bredare perspektiv inom 
hållbarturismutvecklingen. 

4.3 Genomförande 

Intervjubeskrivning: 

Upplevelse   Turismaktör A 
Upplevelse   Turismaktör B 
Upplevelse   Turismaktör C 
Upplevelse   Turismaktör D 
Upplevelse   Turismaktör E 
Boende & upplevelse   Turismaktör F 
Boende    Turismaktör G  
 

För att samla in min empiri utfördes sex stycken telefonintervjuer samt 
en intervju via mail. Detta eftersom det inte fanns tid eller resurser för att 
besöka de olika aktörerna runt om i Kiruna, den sistnämnda aktören 
svarade via mail på grund av tidsbrist. Telefonintervjuer är idag mycket 
vanligt inom samhällsforskningen och är ett billigare val än intervjuer 
som sker ansikte mot ansikte. Trots att den visuella kontakten inte finns 
under telefonintervju så finns fortfarande det ”personliga” inslaget kvar 
vilket jag anser räckte för min studie (Denscombe 2009, 263) 

Vid första kontakten med respondenterna informerade jag även att 
materialet kommer behandlas konfidentiellt, dvs. att anonymitet 
garanteras och att personens namn inte kommer lämnas ut samt att 
uppsatsen kommer publiceras. Genom att berätta det i början gör även 
respondenten vågar berätta allt hen vet och inte hålla tillbaka tankar 
(Ejvegård 2009, 52-53). Jag försäkrade även att jag fick tillåtelse att 
spela in intervjuerna av respondenterna. Detta för att slippa koncentrera 
mig på att anteckna hela intervjun, och istället kunna fokusera på att  
lyssna och föra viktiga anteckningar om vad som belystes (Denscombe 
2009, 259). 

För att förbereda intervjuerna utfördes en frågeguide som en vägledning 
för de frågor som skulle besvaras. Denna brukades vid varje intervju, för 
att slippa gå tillbaka till den intervjuade efteråt på grund av frågor som 
glömde besvaras. För att respondenterna skulle få en bättre inblick i 
ämnet så berättade jag om mig själv och vad min uppsats handlade om i 
början av intervjun. Sedan började jag med att ställa enkla avslappnande 
frågor om verksamheten, vilka tankar och drömmar som gjorde att de 
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etablerades. Detta för att respondenten ska känna trygghet och våga 
utveckla sina svar under de resterande frågorna. Under själva intervjun 
ställdes frågorna som fanns i intervjuguiden som sedan respondenten 
fick svara på. Jag själv undvek att ge ledande stödord som: ”Javisst”, 
”nämen” eller dylikt för att inte låta respondenten styras av forskaren. 
Istället agerade jag genom att vara tyst och lyssna, medan 
respondenterna berättade sina tankar. När intervjuerna avslutades 
frågade jag om det var något de ville tillägga för att de ska få chansen att 
tillägga något de glömt eller ville förtydliga, samt berättade jag att de 
gärna fick ta del av intervjuresultatet och även hela uppsatsen när den 
färdigställts. Därefter tackade jag för medverkan. 

En frågeguide skickades ut till två respondenter eftersom de ville veta 
ungefär vad de skulle vänta sig inför intervjun. För min del tror jag inte 
detta hade någon större påverkan eftersom intervjun inte handlade om 
känsliga frågor. Problemet skulle i så fall vara att respondenten besvarar 
frågorna på det sättet som hen tror att forskaren vill att det ska besvaras, 
samt att validiteten kan försämras då respondenten har möjlighet att 
förbereda sina svar (Denscombe 2009, 245). Jag upplevde inte att det var 
någon skillnad i mina två intervjuer som fick intervjuguiden innan, i 
jämförelse med de resterande som inte fick ta del av den. Alla intervjuade 
var öppna och vågade utveckla sina svar.  

Efter varje intervju har jag lyssnat igenom dem för att försäkra mig av att 
ljudkvalitén är bra. Transkriberingen gjordes inte på detaljnivå, utan 
fokuserade istället på helheten av det som sagts i intervjuerna. 
Transkriberingen av intervjuerna påbörjades direkt efter att varje 
intervju var genomförd. Detta för att minnas intervjun och kunna 
komma ihåg olika ögonblick och detaljer som kan vara till nytta. 
Intervjuerna har i snitt tagit ca 15-20 minuter där koncentrationen 
endast har legat på att få fram verksamhetens åsikter om vissa begrepp 
och strategier inom hållbar turismutveckling, andra egenskaper som 
ålder, kön, yrkesroll etc. har inte beaktats. De respondenter som deltog i 
intervjuerna har jag aldrig varit kontakt med förut, utan tog själv kontakt 
med dem genom att titta på Kiruna Lapplands hemsida där alla 
medlemmar finns. 

4.4 Analys 

För att analysera intervjuerna har den tematiska analysen använts. Det 
är en analys som fokuserar på att identifiera, analysera och rapportera 
olika mönster eller teman som kan hittas i informationen (Braun & 
Clarke 2006, 6). Ett tema innebär att man funnit något viktigt i empirin 
som har relation till forskningsfrågan. Braun & Clarke (2006) nämner 
induktiv- och deduktivanalys som två olika ingångssätt för att identifiera 
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de primära data. Den induktiva handlar om att samla på sig empiri och 
utifrån det hitta teman som passar utifrån data. Det krävs att forskaren 
verkligen läser igenom det data som finns flera gånger om. Medan den 
deduktiva analysen syftar till att först skapa teman utifrån de teorier som 
valts och därifrån välja färdiga teman. Den deduktiva analysen brukar 
inte ge en lika rik beskrivning, utan vissa delar av empirin blir mer en 
detaljerad analys. För min studie har den induktiva analysen använts för 
att kunna hitta nya teman som bedömts av mig och relaterat till mitt 
ämne som kanske inte upptäckts förut. 

4.5 Metodkritik 

Kritik mot intervjuer är att de grundar sig på vad människor säger, vilka 
tankar och åsikter det har. Uttryck och handling kan i vissa fall inte helt 
stämma överens, vilka tankar respondenterna har, vad de föredrar och 
vad de egentligen säger behöver inte alltid vara sanningen. Detta har jag 
haft i åtanken och är medveten om (Denscombe 2009, 269). 
Telefonintervjuer har under en längre tid uppfattats som en oseriös 
forskningsmetod, dvs. att det skulle ge ett snedvridet resultat. Tekniken 
har utvecklats och inom samhällsforskningen är telefonintervjuer mycket 
vanliga idag. Trots allt så har det en betydelse av att möta en människa 
ansikte mot ansikte i jämförelse med om man pratar i telefon (Jacobsen 
1993, 159). Det som förloras är kroppsspråket vilket har en annan 
betydelse än det som sagts. Dock anser jag inte det som en stor förlust i 
min studie, då jag inte undersöker människor beteende och känslor utan 
fokuserar mer på människor åsikter. Effekterna av att spela in 
intervjuerna kan göra att respondenten håller tillbaka åsikter av 
inspelningsprocessen. Dock förtydligade jag att intervjun var anonym 
vilket fick mina respondenter att slappna av och inspelningsprocessen 
var som bortglömd. 

4.5.1 Reliabilitet och Validitet 
 

Validitet innebär hur sanningsenlig min studie är, vilket är viktigt när det 
gäller intervjuer. Det finns kontroller forskaren kan göra för att se om 
respondenten ger trovärdiga svar genom att bekräfta det av andra 
människor. Dock skapar det problem när det kommer till en persons 
privata liv såsom känslor, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe 
2009, 265). Detta är något som jag är medveten om, de respondenter jag 
intervjuat är däremot personer som är mycket erfarna inom sin 
verksamhet och som till hög grad är tillförlitliga. För att försäkra en 
trovärdighet av intervjuerna har jag inte använt mig av endast en 
respondent, utan av sju stycken. Reliabiliteten har jag också varit 
medveten om som innebär hur tillförlitlig intervjuerna är (Ejvegård 
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2009, 77). Genom att spela in hela intervjuprocessen så har det gett mig 
möjlighet att gå tillbaka och lyssna igenom intervjuerna och inte hitta på 
vad som sagts. Jag har även bett mina respondenter att utveckla sina svar 
i varje intervju. Genom detta anser jag att mina intervjuer har hög 
tillförlitlighet. 

4.5.2 Forskningsetik 

Som forskare är det ett krav att bete sig etiskt rätt utifrån den metod som 
används. Det gäller att ta hänsyn till rättigheter och värdighet för 
respondenterna så som deras integritet och att vara ärlig i arbetet. Som 
forskare är man skyldig att skydda sina respondenter genom att inte 
avslöja personlig information om denne inte samtycker (Denscombe 
2009, 195). Det krävs att vara öppen som forskare och låta respondenten 
avgöra ifall denne vill vara deltagande i studien genom att ge ut all den 
information som behövs om själva studien, hur det kommer behandlas 
och att den kommer publiceras. 

Jag har under empiriinsamlingen informerat varje respondent om 
undersökningen, vad syftet är och hur den kommer behandlas och 
publiceras. Det förtydligades i god tid, att all information kommer 
behandlas konfidentiellt, dvs. att anonymitet erhålls. Det enda som 
kommer finnas med är vilken kommun de tillhör och att det är 
turismrelaterade aktörer. Deras namn, yrkesroll, ålder osv. kommer inte 
finnas med i studien. Detta för att deras identitet ska bli skyddad och att 
de ska känna en trygghet, samt för att få ett könsneutralt resultat och en 
ärligare diskussion. Jag förtydligade vid första kontakten att det skulle 
ske en inspelning av intervjuerna så att de skulle vara förberedda på det 
för att visa lojalitet och respekt. 
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5. STUDIEOMRÅDE 
 

Kiruna kommun befinner sig 20 mil norr om polcirkeln, längst upp i 
Sverige med en folkmängd på 23 196 år 2013 (SCB 2014). Kommun har 
en historia som planterades för ca 120 år sedan och är i ständig tillväxt. 
Det är Sveriges största kommun på 19 447 kvadratkilometer, ungefär 
som länen Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. Kommunen har ett 
sprudlande naturliv som är vild, orörd och vacker med höga fjäll och 
djupa skogar (Kiruna Lappland, 2014). Framförallt beskrivs Kiruna som 
en vinterstad med attraktionen Ice Hotel, som har placerat Kiruna på 
kartan för turister över hela världen. Under de senaste 10 åren har 
Kiruna nästan fördubblat sin omsättning inom besöksnäringen, och där 
av är turismen en av de viktigaste näringar. Samarbetsorganisationen 
Kiruna Lappland är paraplyorganisationen för många av 
turismföretagarna i Kiruna. Deras målsättning är att generera 
flerbesökare genom att skapa bättre kännedom om kommunen i 
omvärlden (ibid, 2014). 
 

 

Figur 2: Karta över Kiruna Kommun. Källa: Kiruna Kommuns hemsida 2014-05-03. 
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6. RESULTAT 
 

I denna del beskrivs vad som framkommit i intervjuerna med olika 
nyckelord som varit återkommande vid samtliga eller flera av 
respondenter. Fem teman har hittats, vilka är: 

1. Miljö, närproducerat och certifiering 
2. Ansvar, kontroll & balans  
3. Samarbete och kommunikation 
4. Utmaningar  
5. Bevara det samiska kulturarvet 

Som en inledande fråga till samtliga aktörer frågades vad deras tankar 
och drömmar var bakom etableringen, nedan följer samtligas svar. 

Aktör A etablerade sitt företag eftersom hen ville tillbaka till Kiruna 
eftersom hen var född där. Hen hade gjort sin resa och ville utveckla och 
påverka turismen på ett positivt sätt genom att ta hand om naturen och 
skapa mer kännedom om det. 

Samma sak gällde även för aktör B, där var inkomsten ett av de största 
behoven, men även att få nya vänner. 

Aktör C sa att det först och främst var att förädla den produkt man har. 
Hen har alltid jobbat med renskötsel och är same från grunden, så att få 
en bättre inkomst för renskötsel var en av anledningarna till 
etableringen. 

Aktör D trodde det berodde på tillfälligheter men att i botten låg det en 
slags kärlek till hembygden och en önskan att det skulle gå väl för 
Kiruna, istället för att titta hårt på lönsamheten. Hen menar att ibland 
kanske man tänker lite för mycket i de tankarna”(…) det bästa för 
Kiruna är kanske att man ska titta hårt på lönsamheten, för att få ett 
fokus på det som genererar bästa förutsättningen för att utveckla 
företag som är det bästa för hembygden” 

Aktör E menar att det var en del i renskötseln för att få in en extra 
inkomst. Eftersom hen också är renskötare så var en lite större inkomst 
något som lockade. 

Aktör F etablerade sitt företag för att få en bättre inkomst framförallt, 
men även att våga testa på en intressant bransch som turism och skapa 
nya kontakter. Enligt hen var det spännande och utmanande när 
etableringen av företaget skedde, samt att få visa den fina naturen och 
kulturen Kiruna har att erbjuda. 
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Aktör G hade ägt en restaurang i 18 år med sin partner och var på väg att 
avveckla den. Under den tiden blev den nuvarande anläggningen till 
salu. Så de såg en stor utvecklingspotential för anläggningen, speciellt 
under vinterhalvåret. Eftersom Kiruna är en vinterstad med Ice Hotel 
som har placerat Kiruna på kartan för turister över hela världen, såg de 
stora möjligheter att utveckla anläggningen under vintersäsongen.  
 

6.1 Miljö, närproducerat och certifiering 

”När jag tänker på hållbar turism kommer framförallt miljön 
i första hand.. Vi har bara en moder jord.” (Aktör A) 

”Vi jobbar ständigt mot att skapa en hållbar turism, speciellt 
med tanke på den miljömässiga biten för att sedan inte 
glömma de ekonomiska och sociala delarna.” (Aktör F) 

Miljön är det första flera av aktörerna kommer att tänka på när uttrycket 
hållbar utveckling och hållbar turismutveckling kom på frågan. Samtliga 
aktörer kom in på spåret miljö som hållbar utveckling och tyckte att först 
och främst ska miljön tas till vara uppe i Kiruna eftersom det är naturen 
som är en av de största sevärdheterna.  

För att värna om miljön i Kiruna diskuterar flera av aktörerna att 
transporterna måste användas på ett så bra sätt som möjligt för att hålla 
ner koldioxidhalterna. Aktör D brukar tänka på hur de använder sina 
bilar och skotrar för att dra ner på både koldioxidutsläppen och för att 
dra ner på kostnader. Aktör B tog bland annat fram nya paket som 
innebär mer vandring istället för att köra skoter. Istället för norrskenstur 
med skoter har de gjort ett paket med norrskenstur på snöskor, som 
innebär att man vandrar upp ett berg och tittar på norrskenet. Genom att 
sätta lägre priser på mer miljövänliga upplevelser är ett sätt att styra 
kunden att välja just den sortens upplevelse menar Aktör G, som skapar 
en möjlighet till hållbar turism.  

” (…) Miljötänket finns i ryggraden hela tiden..eftersom vår 
verksamhet är gammal och drog mycket energi åtgärdade vi 
det med direktverkande el i alla stugor.” (Aktör G) 

Tre av aktörerna har åtgärdat energisystem i sin verksamhet eftersom 
äldre energisystem är både en större kostnad och en belastning för 
miljön. Dominerade bland alla aktörer är framförallt att de använde sig 
av ekologiska råvaror som är närproducerat. Gärna ren och älg ligger på 
menyerna för samtliga, samt att de endast använder sig av svenskt kött. 
Aktör A menar att närproducerade varor borde vara en införd lag för 
samtliga företag i Kiruna ”(…) vi ligger så pass långt bort från de större 
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samhällena så varför inte använda sig utav ren och älg som det kryllar 
av här uppe”. 

Genomgående nämner flera utav aktörerna (A, B, C, E & F) att de är 
delaktiga i certifieringar mot hållbar turism dvs. att de är tvungna att 
uppfylla ett antal kriterier som handlar om hållbar turism. De beskriver 
det som en strategi för att utveckla en hållbar verksamhet, att ha 
riktlinjer att följa. Aktör A berättar att de håller på att ta fram ett antal 
kriterier för att få ta del av ’Responsible tourism’ som är en certifiering 
från England. För tillfället har de fem produkter som ska få en 
visionsbeskrivning. Det krävs att man gör en löftesbeskrivning för varje 
paket, t.ex. så måste de använda sig av ”miljövänligare” transporter, som 
inte släpper ut lika mycket koldioxid. Det kan vara att göra paket som 
innehåller turer med vandring eller turer med skoter som är fyrtaktare 
och inte drar lika mycket bränsle. Det krävs att de använder sig av 
ekologiska matvaror som är närproducerade. 

”(…) det känns jättekul! Jag ser det som en stor fördel för mig 
själv att få ett antal kriterier att följa samt att besökare väljer 
oss och hjälper till att värna om miljön, de kulturella och mig 
själv som företagare..det blir en trippeleffekt.” (Aktör A) 

’Naturens bästa’ är ett kvalitetsmärke som aktör B är delaktig i. 
Certifieringen bygger i stor del på hållbar turism och vissa kriterier ska 
uppfyllas för att kunna användas som ett verktyg i företagande. Aktör B 
berättar att det är allt från en toalettrulle till hur du hanterar gästerna ute 
i skogen med sophantering. Viktigt är även att informera sin personal om 
hållbar utveckling, hur man ska färdas i skogarna eftersom det finns 
många känsliga naturområden, att inte färdas med stora grupper, inte 
gör upp eld eller såga ved m.m. Ekoturismföreningen är C och F medlem 
i som både är nationellt och internationellt. Där företag F tillexempel har 
byggt om gästlogin för att göra den mer energieffektiv, och utvecklat ett 
system för att återanvända spillenergi i olika delar av anläggningen. 
Aktör D har ingen certifiering men försöker ändå på eget sätt göra 
paketeringar på egen hand som hen anser som sin egen certifiering. De 
menar att certifieringar bara är ett sätt att dra till sig kunder och få en 
ökning i intäkterna. 

’Sami experience’ är en certifiering som ska finnas för samisk turism som 
aktör E håller på att gå med i. ” (…) då jobbar man lite utifrån att det ska 
vara hållbart, exempel ta hänsyn till renskötseln”. Certifieringen syftar 
till att samerna ska få en bättre inkomst och att bevara den samiska 
kulturen på ett hållbart sätt. 
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6.2 Ansvar, balans och kontroll 

För att utveckla hållbar turism krävs det ett stort ansvar från alla aktörer 
och att tillsammans jobba mot det på ett balanserat sätt. Aktör A menar 
att det största fokusen som de flesta turistaktörer arbetar mot idag är den 
ekonomiska delen, att just överleva som egen företagare och där efter 
kommer den sociala och miljömässiga delen. Dock inte för dem, där är de 
andra två delarna minst lika viktigt. De beskriver balansen som ett 
projekt, att man har tid, pengar och kvalité och vill man förkorta den 
tiden så ungefär som en trehörning, att trycker man på ena hörnet 
kommer de andra hörnen tryckas ut, alltså kommer kvalitén bli sämre 
men det kommer kosta mer pengar.  

(...) det beror vad man trycker på, just nu är det den 
ekonomiska delen alla pratar om.. ibland måste man göra 
investeringar av mjuka saker..att skapa balans.” (Aktör A) 

Det krävs att man är noga med balansen som turistföretagare, att det 
finns en kontrollerad turism där människor vill komma till Kiruna som 
ska förstå och lära sig om hur naturen ska hanteras. Kontrollerad turism 
som skapar en balans beskriver aktör B och C som en viktig del.  

(…) Vi utvecklar produkter där vi är tre stycken eller 1003 
stycken, det är där vi måste hitta balansen.” (Aktör B)  

Aktör B berättar att ”(…) samer kanske blir rädda om det springer 
massa turister hela tiden i områden där de håller till, det är på 
människor arbetsområden med renskötare som många 
upplevelseaktörer befinner sig på”. De menar även att det är bättre att ta 
större grupper eftersom det värnar om miljön, att slippa åka flera vändor 
med turisterna, men å andra sidan kanske det skapar en rädsla hos 
samerna. Samtidigt att de värden som finns i Kiruna som tystnaden, 
naturen och kulturen som vi människor har ett ansvar att bevara för 
framtida generation menar aktör B. Aktör C resonemang var tvärt om att 
istället ta mindre grupper för att inte skrämma djur och naturliv och ger 
ett större slitage på känsliga naturområden för att skapa balans i 
industrin. 

Aktör D kom in på ett mer filosofiskt tänk, att vi har ett ansvar hur vi 
utför turismen. Är det verkligen ett bra ansvar vi tar när vi utvecklar 
turismen här om man ska tänka på det globala ansvaret menar hen. De 
tycker att vi människor är relativt dåliga på ta ansvar med tanke på 
hållbar turismutveckling, det krävs ett starkare engagemang från alla för 
att skapa en förändring och skapa ett långsiktigt tänk hävdar dem. 
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”Om man ska tänka lite filosofiskt i det globala ansvaret så 
kanske turisterna ska stanna hemma istället och titta på 
bilder av det här då.” (Aktör D) 
 

6.3 Samarbete och kommunikation 

Samarbete mellan aktörer har en stor betydelse för att upprätthålla en 
hållbar turismutveckling. Samtliga aktörer har konstaterat att just 
samarbete och en bra kommunikation mellan dem är A och O för att 
utveckla hållbar turism. Aktör G menar att i Kiruna behövs det en bättre 
dialog mellan turismföretagen, liksom alla näringar behöver.  

”(…) en dialog mellan oss alla turismaktörer är nyckeln till 
att skapa en hållbar turism. Det är tillsammans vi är 
starkast.” (Aktör G). 

Det som är på tapeten för tillfället i Kiruna är gruvorna kontra 
rennäringen vilket har skapat många konflikter tack vare 
kommunikationssvårigheter mellan aktörer menar aktör F. När de 
planerade för ett bygge av en hundgård i deras verksamhet gällde det att 
föra en dialog mellan varandra.  

”Det är en självklarhet att man pratar med dem som blir 
berörd av det innan man drar igång och bygger en hundgård 
exempel, så de är med och tycker till… det gäller att man för 
en dialog med varandra för att det ska bli hållbart” (Aktör F) 

Flera av aktörerna samarbetar med regionala organ eller med andra 
turismföretag. Aktör A närmsta partner är Svenska Turistföreningen 
(STF) där de använder deras anläggningar som bas när de bygger turer. 
Anledningen till samarbetet med dem har att göra med att STF jobbar 
mot ett hållbart perspektiv precis som aktör A vill göra. De drar gäster till 
STF som kommer och bor hos dem samtidigt som de skapar aktiviteter 
tillsammans som inriktar sig mot hållbar turism.  

Aktör G menar att det krävs samarbeten på både lokal, regional och 
nationell nivå, men det lokala samarbetet är dominerande. Kiruna 
Lappland är den ekonomiska föreningen som alla turistföretag är 
medlem i och samarbetet som sker där är en framgångsfaktor. 

”(...) utan samarbete har vi inte en chans till hållbar utveckling, sen har 
vi våran största konkurrent som ligger på andra sidan Torneälven i 
Finland och ska vi konkurrera måste vi samarbeta” (Aktör G) 
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Som egenföretagare skapas många fördelar med samarbete både 
miljömässigt och ekonomiskt, speciellt när det kommer till hållbar 
utveckling eftersom det skapar en bättre sammanhållning och det blir 
enklare att jobba mot när man är flera menar aktör F. Flera av aktörerna 
betonar att de är små företag som inte bringar en så stor nytta till hållbar 
utveckling i samhälle som enskilt företag, utan det som krävs är 
samarbete. Aktör A, B, C och G menar att deras verksamheter bara är en 
liten del av det stora, att det de gör inte har någon betydelse, utan att det 
är vad alla tillsammans gör som har betydelse. ”(…) vi tillsammans kan 
göra en positiv påverkan, men just mitt företag enskilt tror jag inte 
påverkar allt för mycket.”  (Aktör A). De nämner även att de samarbetar 
med starka partners som Haglöfs och Wolf Powers som fokuserar på en 
mer ekologisk utrustning som är hållbara en längre tid, vilket genererar 
en mer hållbar strategi. 

Aktör F har ett nära samarbete med både Kiruna Lappland och Swedish 
Lappland som är destinationsorganisationer som håller samman 
aktörerna, och som i många fall har en viktig röst utåt. Flera samarbetar 
även med ekoturismföreningen och med andra aktörer inom föreningen. 
Anledningen är att de har spännande produkter som de menar kan 
leverera upplevelser med en kvalité som de själva har gällande hållbar 
turism. Mycket av deras marknadsföring med andra aktörer är just att de 
är eko-certifierade och de levererar produkter som värnar om miljön. 
Genom att främja tillgängligheten samarbetar de också med aktörer 
inom flygbranschen, samt även kommunen för att införa cykelbanor för 
en bättre tillgänglighet för cyklister och fotgängare, som kommer gynna 
Kirunas fokus på hållbar utveckling. 
 

6.4 Utmaningar 

Hållbar turismutveckling är ett komplext begrepp och har många delar i 
sig som nämns i teorin, vilket måste tas hänsyn till som många av 
respondenterna tycker är problematiskt emellanåt. De har sina 
certifieringar att följa men de vet inte om det är tillräckligt, det är bara ett 
antagande de har. ”(…) Jag antar att jag gör någonting bra för 
samhället, men om det är tillräckligt eller rätt kan jag inte helt svara 
på, begreppet är väldigt komplext.” (Aktör C). Aktörernas definition för 
hållbar turismutveckling var varierande, flera av aktörerna ansåg att 
hållbar turismutveckling är en påbyggnad av hållbar utveckling med 
fokus på besöksnäringen. Miljödimensionen betonades först och främst 
och sedan de ekonomiska och sociala dimensionerna. Två av aktörerna 
(G och F) nämnde att hållbar turism var en slags nischad marknad, dvs. 
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att det skulle vara en liknande resestil som ekoturism och naturturism till 
exempel. 
 
Tre av aktörerna (A, B & E) betonar att de jobbar mot en hållbar 
turismutvecklingsstrategi med tanke på de miljömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekterna. Problemet enligt dem är att resandet inte är 
hållbart i sig, eftersom vi använder transporter dagligen som förbränner 
koldioxid, som är bland de största hoten för miljön och världen.   

” (...) Sedan tycker jag att samhället har något slags 
systemfel, det har löpt amok någonstans, det blir bara värre 
och värre om vi inte stannar upp. ” (Aktör A) 

Aktör A är bekymrad över hur deras barn och barn-barn kommer att få 
uppleva världen i framtiden, om de kommer få uppleva samma sak som 
vi människor får göra idag. Samhället skulle behöva stanna upp ett tag 
och verkligen se vad som händer med moder jord, naturen förändrar 
människor, det händer något speciellt med människor när de kommer ut 
i naturen, menar aktör A. Ett annat problem för just turismaktörerna i 
Kiruna är att man vill expandera hela tiden gällande gruvnäringen, 
samtidigt som man verkar i ett sammanhang där gruvindustrin finns, 
vilket inte är hållbart för turismaktörerna i ett långsiktigt perspektiv. 
”(…) Gruvorna är ju ett hot mot turistnäringen och rennäringen.. det 
blir inte en naturupplevelse då gruvor öppnas och gör det dammigt och 
oattraktivt”. (Aktör E). De menar att det blir dammigt och bara en massa 
hål överallt som inte skapar en attraktion, samt att de efterlämnar sig en 
natur som inte kan återhämta sig. Gruvorna genererar vinst i sju år och 
lämnar efter sig stora hål som under tiden har förstört turism- och 
rennäringen, vilket inte är hållbart enligt aktör B. 

En annan utmaning för flera av aktörerna är att skapa en upplevelse som 
för med sig en lärdom för besökarna. Lärdomar som de kan ta med sig 
och sprida vidare till vänner och familj. Många utav upplevelseföretagens 
gäster har aldrig varit ute i naturen och är helt golvade efter vad det fått 
uppleva. 

”(…) Det vi är lite dåliga på är att dra några växlar på det 
här, vi ger dem upplevelsen men kopplar inte in ett miljötänk 
i paketet.” (Aktör A) 

Några aktörer menar att det skulle vara en möjlighet att berätta på ett 
anpassat och bra sätt, att de man nu har upplevt måste man vara rädd 
om eftersom det är hotat om vi inte tar hand om vår värld. När turisterna 
kommer hem ska de bli ännu bättre på att sortera sopor och köra 
miljövänligt till exempel, menar aktör A. Dessvärre är det inte många av 
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aktörerna som jobbar mot detta, aktör A var den enda som lärde ut lite 
om hur turisterna skulle hantera naturen. Resterande såg det som en 
utmaning och mycket problematiskt, dels eftersom det flesta inte hade 
hittat någon bra modell för just det, samt att det skulle kunna förstöra 
hela naturupplevelsen. 

”(…) vi vill ju inte framstå som patetiskt... det kan ju nästan 
förstöra hela upplevelsen för dem om man skulle ha lite 
miljökunskap med dem mitt i allt.” (Aktör E) 

De menar att det är en upplevelse som turisterna ska få, som de hoppas 
att de tar med sig hem och för med sig konsekvenser. Att påminna 
turisterna om det skulle inte behöva ge bättre konsekvenser, menar aktör 
E. 
 

6.5 Bevara det samiska kulturarvet 

Den samiska kulturen har en stor betydelse och beskrivs av aktör A som 
”(…) kryddan i allt ihop i Kiruna.”. Aktör A menar att Kiruna har en 
jättefin natur men hade inte varit så mycket utan kulturen. Kiruna hade 
varit relativt platt och hade inte haft en lika stor attraktionskraft. Vad 
vore Sverige utan den samiska traditionen? frågar sig aktör F. Samer har 
en genomgående betydelse i Sverige, speciellt i Norrland både som 
attraktionskraft och konkurrenskraft mot södra Sverige menar aktör F.  

(…) Det är ju bara att se hur Umeå använde den samiska 
kulturen i deras marknadsföring som kulturhuvudstaden 
2014, trots att det inte bor en enda same i Umeå.” (AktörD) 

 Historia och kultur gör en stad betydligt mer intressant där man får 
uppleva hur människors vardag såg ut förr i tiden, men även hur den ser 
ut idag. Flera av aktörerna menar att den socio-kulturella delen av 
hållbar turismutveckling är av stor betydelse på alla plan så som lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. 

Aktör A är själv av samisk härkomst och samarbetar med många samer. 
Hen paketerar upplevelser med dem vilket kan vara att de har en grupp 
som möter upp en same vid en kåta, där de berättar om kulturen och äter 
mat som de tillagat, eller att de får transport över en sjö av samer när de 
är och vandrar. Hen berättar även att de handlar mat från samerna för 
att både bringa arbete och ekonomi till dem samtidigt som man tar 
hänsyn till miljön genom att handla lokalt. Det gäller att hitta långsiktiga 
relationer genom att söka en dialog menar de.  
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”Jag försöker lämna ifrån mig ekonomi till samebyn..om vi 
ska lyckas med utveckling så tror jag att den samiska 
kulturen är en mycket betydande del.”  (Aktör A) 

Aktör C berättade att när de etablerade verksamheten så hade de tre 
kriterier för företaget. Det första var att de som besökte Swedish 
Lappland skulle tänka på naturturism och bidra till ett starkt varumärke, 
och utav det präglas av speciella produkter. Det andra var att samla de 
bästa guiderna där idén var att bygga upp en guideplattform. Eftersom 
aktör C är verksam över hela Kiruna så kan hen inte vara på alla ställen 
samtidigt. De bästa guiderna är samerna konstaterar aktör C och menar 
att samerna har den bästa kunskapen om naturen och miljön. De nyttjar 
varandra, samerna med kunskap för verksamheten och samtidigt ger 
verksamheten tillfälligheter till arbete. 

”Samer har en känsla för naturen, de har den kunskapen som 
eftersträvas inom turismen.. kulturen är så pass viktigt att ta 
extra hänsyn till så det inte går förlorat.” (Aktör C) 

Aktör C nämner flertal gånger att de inte tjänar mycket pengar på 
verksamheten, men att de i gengäld har ett mycket mer berikat liv av att 
arbeta med natur och kultur och samtidigt hjälpa Kiruna att bevara detta 
på ett hållbart sätt. Utan turismen hade Kiruna inte varit någon speciell 
stad avslutar de med. 
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7. DISKUSSION 
 

Syfte med denna studie var att få en djupare förståelse för hur hållbar 
turismutveckling tar sig uttryck bland turismaktörer, inom den 
ekonomiska samarbetsföreningen Kiruna Lappland. Denna del 
diskuterar och kopplar ihop teorin med resultatet jag fått av mina 
intervjuer. 
 
Basiago (1999) förklarar den miljömässiga dimensionen som att 
tillförsäkra nuvarande och kommande generationers möjligheter till en 
god livsmiljö och välfärd. Resultatet visar främst att den miljömässiga 
dimensionen var återkommande hos respondenterna vid intervjuerna, i 
relation till hållbar utveckling. En av respondenterna nämnde att vi bara 
har en moder jord och är orolig för sina barn och barn-barn, hur deras 
framtid kommer att se ut. Kommer de att få se det vi har sett i framtiden 
med storslagen natur som finns i Kiruna, var en stor undran. Vi har bara 
ett ekosystem, och det skulle vara omöjligt att producerar varor och 
tjänster utan den som Basiago (1999) förklarar. Utan miljön finns det 
ingen jord, vilket är det som vi först och främst borde fokusera på, 
eftersom det ligger till grund för allt liv.  

Flera av respondenterna diskuterade vilka möjligheter som fanns för att 
uppnå en hållbar turismutveckling, hur de brukar arbeta för den 
miljömässiga hållbarheten. Det kunde vara allt från att informera 
personalen om hållbar turism, till att ta fram nya paket som innebar mer 
vandring. En av respondenterna satte lägre priser på miljövänligare 
upplevelser. Närproducerade produkter var något som genomsyrade 
varje företag som en självklarhet. Andra har åtgärdat energisystemen i 
deras verksamhet till en miljövänligare energi. Två av aktörerna menade 
att möjligheterna för att uppnå en hållbar turism kunde vara att ta in ett 
begränsat antal turister till företaget, en viss volym för att skapa mer 
kontroll över situationen. Alla dessa möjligheter förhåller sig till den 
miljömässiga dimensionen eftersom stor del av den handlar om att 
minska koldioxidutsläppen som beskrivs av Elliot (2006) och Basiago 
(1999).  

Många av aktörerna tyckte att hållbar utveckling var ett komplext 
begrepp. Vilket också Cooper (2012) beskriver att det är, med många 
olika delar att ta hänsyn till. Hållbar utveckling tar upp hur samhällen 
och natur tillsammans ska samarbeta för att uppnå en stabilitet. Att det 
finns mer än 70 definitioner om hållbar utveckling säger sin del, ingen 
kan direkt definiera vad begreppet innebär. På ett sätt kanske det måste 
få uppfattas och tillämpas lite olika eftersom det har många olika delar i 
sig. Det viktiga är att varje aktör arbetar genomgående mot de tre 
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dimensionerna, och tänker till på begreppet hållbarhet utifrån deras 
verksamhet. 

Flera av aktörerna är certifierade som visar att aktörer arbetar i enlighet 
för hållbar turismutveckling. Detta har gett ett bra stöd för många av 
respondenterna, som ger en möjlighet för företagare att ha kriterier och 
riktlinjer att följa. Jensen-Verbeke (i Murphy & Murphy, 2004) menar 
att fokus på ”eko-management” ger reducering av negativ påverkan på 
miljön, och som skapar mer specifika riktlinjer för att upprätthålla 
hållbar turism. Samtliga respondenter kände sig nöjda med certifikaten 
och menar att det ger en trippeleffekt, att de har kriterier att följa, samt 
att kunder väljer dem samtidigt som de stöttar miljön. Det fanns vissa 
tveksamheter bland två av aktörerna vad deras certifieringar egentligen 
handlade om. De hade svårt att förklara själva innebörden och jag fick 
känslan att de enbart hade certifieringen för att marknadsföra sig själva 
som ”eko-företag”, för att generera mer turister. Dock anser jag att vara 
certifierad är bättre än att inte vara, vilket jag kan uttyda från resultatet. 
Certifiering ger en bättre kontroll över situationen, och ger dem ett visst 
tryck och ett ansvar för att göra det hållbart i sin verksamhet. 

Besökare ska komma till Kiruna och lära sig och förstå hur naturen ska 
hanteras, det måste finnas kontroll i varje enskilt företag som skapar en 
balans som en utav aktörerna berättar. När turismen expanderar medför 
det en stor påfrestning på samhället. Det bör finnas klara mål mot 
hållbar utveckling som är tydliga för turisten och för själva upplevelsen 
företagen ger ut, som Murphy & Murphy (2004) menar. Både en 
möjlighet och utmaning som aktörerna står inför är att kunna föra in 
kunskaper om hållbar turismutveckling i själva upplevelsen. Detta genom 
att lära besökarna att förstå hur naturen ska hanteras, vad som är hotat 
och hur vi kan förändra våra handlingar som turist, som en av aktörerna 
förklarade. Det behöver inte enbart handla om naturen tänker jag, det 
kan såväl involvera den sociala och kulturella delen. Turismen kan ge 
effekter på lokal- och ursprungsbefolkningen som Bohlin & Böhn (2007) 
och Cooper (2012) nämner. Det kan ge svaga förändringar i kulturen, 
trots att vi som turister menar väl med besöket. Dock menar aktörerna 
att det kan förstöra hela upplevelsen genom att berätta om hotade 
områden eller andra företeelser som hotar turismen. 

För att möjliggöra hållbar turismutveckling bör en stor tanke läggas på 
den samiska kulturen i Kiruna och bevarandet av den. Det skapar en 
nyfikenhet av att möta en ursprungsbefolkning och är en viktig attraktion 
för turismen som Cooper (2012) beskriver. Samtidigt som det är en god 
inkomstkälla för samerna utanför rennäringen. En av aktörerna 
berättade att de ger socioekonomiska fördelar till samerna. Detta genom 
att generera sysselsättning till dem som guidning, eftersom de anses vara 
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de bästa guiderna med god kunskap om natur och miljön, eller genom 
försäljning av renkött. En utmaning som alla samiska aktörer är oroliga 
över är hur de ska kunna överleva både som turismentreprenör och 
renskötare. Oron ligger i utvecklingen av fler gruvor i Kiruna som kan 
förstöra mycket av upplevelsen. Vilket det kan, men vad som krävs är en 
dialog mellan näringar och mellan turismföretagen. 

Ansvar, balans och kontroll kan ses som en innebörd i begreppet, men 
också som en möjlighet för att uppnå hållbar turismutveckling. Flera av 
respondenterna menade att ansvar, balans och kontroll krävs för att 
upprätthålla en hållbar turism som entreprenör, vilket även Murphy & 
Murphy (2004) diskuterar. Det handlar om att ta ett ansvar för miljön 
och att som entreprenör visa omtanke för de känsliga områden som finns 
i Kiruna. Kommunen innefattar två nationalparker och flertal 
naturreservat som genererar många turister årligen, vilket kräver en viss 
kontroll över. Med tanke på det globala ansvaret kanske vi ska titta på 
bilder istället för att resa, som en utav respondenterna kommenterade. 
Men så länge verksamheterna arbetar mot hållbar utveckling och tar 
ansvar och tänker igenom sin påverkan på samhället, kommer turismen 
kunna fortsätta utvecklas. 

En av respondenterna menar att etablerandet av sin verksamhet var i ett 
annat syfte än andra aktörer, som hen menade etablerades för en bättre 
inkomstkälla. Utan hen etablerade verksamheten för att bidra till en 
bättre påverkan på turismen. Hen diskuterade balansen som ett projekt, 
att man har tid, pengar och kvalité. Vill man förkorta den tiden, ungefär 
som en trehörning, att trycker man på ena hörnet kommer de andra 
hörnen tryckas ut, alltså kommer kvalitén bli sämre men det kommer 
kosta mer pengar. Det krävs en balans och kontroll inom 
turismindustrin, och en stor eftertanke var man trycker. Trycker vi 
alldeles för mycket på den ekonomiska biten så kommer kvalitén på de 
andra dimensionerna bli sämre. Det gäller att företag släpper taget om 
den gamla traditionella företagsandan att fokusera på tillväxt. Istället 
borde fokusen också ligga på samarbeten med andra aktörer och en 
större betoning på kontroll som Jensen-Verbeke nämner (i Murphy & 
Murphy, 2004). Det krävs att varje enskild destination har ett samspel 
mellan de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna som Bohlin 
och Elbe (2007) hävdar. Att enbart fokusera på en dimension skapar 
obalans. 

För att göra det möjligt till hållbar turism är det viktigt att det 
förekommer dialoger och samarbeten mellan aktörer. Många av 
respondenterna menade att deras egen verksamhet i sig inte hade något 
större påverkan för hållbar utveckling, utan att alla aktörer tillsammans 
skapade den betydande påverkan för samhället. Samarbeten möjliggör 
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till en bättre sammanhållning och ett starkare arbete mot hållbarhet. 
Tillsammans kan de jobba mot hållbarhet för att göra en positiv 
påverkan. Eftersom omsättningen av turister i Kiruna förväntas 
fördubblas till 2020 så kommer det ge ett lyft för många av företagarna. 
Ju fler turister som genereras på en destination desto större blir 
problemen, som Steven Parker (i Bramwell & Lane 2000) diskuterar. Det 
gäller som turismföretagare att inte isolera sig från andra utan att 
samarbeta i en slags process med gemensamma regler och strukturer, 
som är nyckeln till att lösa problemen. 

Turismen idag är en bidragande del till den regionala utvecklingen. Det 
bidrar till sysselsättning samt ger värden till skyddad natur i både 
periferin och urbana områden. I Kiruna är gruvnäringen den största följt 
av turismen. Det är viktigt att utveckla ett mer diversifierat näringsliv i 
samhällen för att det inte ska bli ensidigt och göra en plats sårbar. Tack 
vare turismen har Kiruna en extra näring som kan fortsätta utveckla 
staden den dagen då gruvnäringen inte längre är i drift. Det skapar en 
mindre sårbarhet för samhället då flera olika näringar finns som skapar 
sysselsättning och ekonomiska resurser. 

7.1 Fortsatta studier 

Uppsatsen har varit en givande resa med många intressanta åsikter från 
aktörerna angående hållbar turism. För framtida forskning skulle det 
också vara intressant att ta med transport- och servicesektorn som har en 
stor betydelse inom turismnäringen. Något som också är av betydelse är 
besökarna själva eftersom de är gästerna på platsen, för att ytterligare 
skapa ett bredare perspektiv. Möjligtvis hur besökarna upplever 
turismaktörernas arbete mot hållbar turism, vad deras tankar och åsikter 
är efter vistelsen hos företagen. Certifieringar visade sig vara 
genomgående i aktörernas verksamhet som en bra riktlinje för dem. 
Dessvärre visade några aktörer osäkerhet kring sin egen certifiering. 
Därför vore det intressant att undersöka turismaktörers förståelse kring 
certifieringar och hur de förhåller sig till dem.  
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8. SAMMANFATTNING 
 

Det senaste halvseklet har turismnäringen expanderat och skapat en 
bättre inkomstkälla för samhällen samtidigt som det ger ett allt större 
fotavtryck på vår planet. Mitt syfte med denna studie var att skapa en 
bättre förståelse för hur hållbar turism tar sig uttryck bland 
turismaktörer inom den ekonomiska samarbetsföreningen Kiruna 
Lappland. Vilken förståelse och kunskap de har för begreppet hållbar 
utveckling, men även vilka möjligheter och utmaningar aktörerna ser för 
att kunna sträva mot en hållbar turism och för att uppfylla det. Studien 
har genomförts via den kvalitativa metoden där sju stycken intervjuer 
förekommit med turismaktörer runt om i Kiruna. Urvalet för 
respondenterna gjordes via Kiruna Lapplands hemsida där relevanta 
aktörer från både boende- och upplevelsesektorn valdes ut, därefter 
användes den tematiska analysen för att finna olika mönster i 
informationen. 
 
Resultatet visar att utifrån de tre dimensionerna - miljö, social och 
ekonomisk, att miljön var den främsta kopplingen till begreppet hållbar 
turism. Det är tack vare naturen och miljön som vi människor finns här 
antydde aktörerna till, och speciellt i Kiruna där turismen bygger till 
stora delar på naturen. Några möjligheter som de såg för att uppfylla 
hållbar turism var att handla närproducerat, sänka priser på miljövänliga 
upplevelser, eller informera personal om hållbar turism. En utmaning 
och en möjlighet var att försöka föra in kunskap om hållbar turism i 
upplevelserna för att besökarna ska få en bättre förståelse om vår miljö. 
Aktörernas förståelse kring begreppet hållbar turismutveckling är svår 
definierat och komplext. Vilket det också är, det innehåller många olika 
delar att ta hänsyn till och kan bli sedd på olika sätt som anses vara 
problematiskt. Men istället kanske vi ska tillåta att få uppfatta och 
tillämpa det på olika sätt eftersom det är svår definierat. 

Det framkommer bland aktörerna att den kulturella identiteten har en 
stor betydelse för turismen. Samerna är den enda ursprungsbefolkningen 
vi har i Sverige och en möjlighet till hållbar turism är ett bättre 
bevarande av kulturen som behövs i dagsläget för en fortsatt utveckling. 
Det krävs ett större ansvar och en kontrollerad turism för att göra det 
möjligt för hållbar turism. Aktörer måste samarbeta mera och 
kommunicera med varandra för att tillsammans kunna uppnå en bättre 
påverkan i deras verksamheter. Tillsammans är vi starkare. Certifieringar 
sågs som en möjlighet att förverkliga arbetet med hållbar turism, då 
riktlinjer och kriterier ges. Turismen är en betydande del för den 
regionala utvecklingen, där näringen bidrar till utvecklad diversifiering 
och som skapar sysselsättning och ger skydd av naturen. 
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Kiruna har varit ett intressant studieområde, mycket på grund av att flera 
av aktörer har samisk bakgrund och att turismen är den viktigaste 
näringen i Kiruna efter gruvindustrin. Eftersom Kiruna beräknar att öka 
sin omsättning till år 2020 via hållbar destinationsutveckling projektet, 
kommer ett större tryck märkas för aktörerna. Den framtida 
fokuseringen bör läggas på hur turismaktörer ska uppfylla en hållbar 
turismutveckling. 
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Bilaga 1 

 
Hållbar turismutveckling i Kiruna Lappland 
 
Frågeguide till samtliga aktörer: 
 

 Berätta hur företaget etablerades, vad var era tankar och drömmar 
bakom det hela? 

 Samarbetar ni med kommunen, andra aktörer eller regionala 
organ? 

 Vad innebär begreppet hållbar utveckling för Er? 

 Vad innebär begreppet hållbar turismutveckling för Er? 

 Vad har ni för strategier för att skapa en hållbar turism inom Er 
verksamhet? 

 Exemplifiera när ni jobbat med det? 

 Hur samarbetar ni med andra aktörer inom hållbar turism? 

 Är ni med i Projektet ”Hållbar destinationsutveckling i Kiruna 
Swedish Lapland”? 

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

 Avslutning: Har ni något ni skulle vilja tillägga? 

Tack för Er medverkan! 

 


