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Förord 

Intresset för alpin skidåkning har betytt mycket för mig de senaste åren. 

Dessa känslor är av stor betydelse för mig och ifall de skulle gå förlorade 

skulle en stor del av mig också gå förlorat. Skidåkningen är kanske idag 

hotad av de klimatförändringar som sker och gör vi inget åt det kanske de 

är ett minne blott. Kopplingen mellan hållbara turismtransporter mot en 

destination med skidåkning är viktig och det blir en negativ spiral. 

Ett stort tack vill jag rikta till min handledare Erika Sörensson från 

institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet som 

gett den handledning som behövts under kurser men även den inspiration 

att fortsätta med studierna under hela programtiden vid universitetet. 

Vill även tacka mina fantastiska kurskamrater som jag fått lära känna de 

senaste åren. 

 

Ett stor tack! 
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ABSTRACT 

Transport is an important aspect to take account in efforts to achieve 

sustainable tourism development. If we do not change our behavior 

regarding travel, the consequences will be significant for the environment. 

This study examines the various transport operators on the two Swedish ski 

resorts if their websites and marketing are different from each other in the 

mode selection. The destinations are Åre and Hemavan Tärnaby. They 

studied modes are two Swedish airlines, two train companies, three bus 

companies and three taxi companies.  

These corporate websites are studied with a content analysis in which the 

results of the keywords that have been developed are scored according to 

different categories. The result shows that big companies such as airlines 

and train operators display a deliberate and far-reaching work with 

environment and sustainability issues. Large taxi companies have a good 

job while small taxi business seems to have less opportunities and 

willingness to work with these issues. The bus companies' websites also 

have lower scores and are worse in presenting its environmental work.  

 

Keywords: environmental sustainability, destinations, transport, climate 

change, content alasysis 
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1 INLEDNING 

Hållbar utveckling är ett centralt begrepp inom transporter. Och något som 

många redan vet är att turism och transporter är mer eller mindre synonymt 

med varandra. Idag reser vi allt mer än tidigare och sedan slutet på 1930-

talet, med bilen och semesterns genombrott har resorna ökat och ändrat 

riktning från att ske med tåg till att övergå till bil (Blom och Nilsson, 

2011). Idag reser vi av två olika anledningar, antingen i arbetet eller på 

fritiden, med resor på fritiden ryms alla resor som kortväga och långväga, 

till och från hemmet, i rekreation eller dagligvaruhandel eller till och från 

t.ex. fritidshuset (Engström, 2013, s. 424). Vi reser alltså mer än tidigare 

och med framförallt bilen som transportmedel. 

Även urbanisering i landet fortsätter och studier visar att Sverige är det 

land som urbaniseringen pågår som snabbast (Trivector, 2012). 80 procent 

av landets befolkning bor söder om en linje mellan Karlstad – Uppsala 

(Bohlin och Böhn, 2011) vilket gör att alla turistdestinationer ovanför 

denna tänkta linje innebär någon form av längre transporter för att ta sig till 

och från turistdestinationen, om man ska dra till sig den breda massan av 

invånare. I denna studie är därför destinationerna Åre i Jämtlands län och 

Hemavan Tärnaby i Västerbottens län valda för deras geografiska läge 

ovanför denna linje. 

En destination är den geografiska plats eller område där turismen utövas 

(Bohlin och Elbe, 2011, s. 1). Problemet är bara att denna destination inte 

är samma ställe som vi stadigvarande lever på och i dagens samhälle och 

normer reser vi allt mer (Engström, 2013). En destination ska också behöva 

tillhandahålla tre saker: attraktioner, infrastruktur och ett utbud av 

stödjande tjänster (Bohlin och Elbe, 2011, s. 13). Vilket i detta fall 

gällande transporter och turism är en viktig ingrediens. Infrastrukturen är 

en av de grundläggande resurserna för att ett samhälle ska fungera och även 

viktig för att destinationen ska kunna fungera som en turistort. Desto 

attraktivare en destination är desto fler turister lockas att resa dit vilket 

kommer att ställa krav på infrastrukturen och de olika transportsätt som 

erbjuds. (Bohlin och Elbe, 2011, s. 17). 

Vi har här med andra ord definierat att det finns en problematik med att de 

attraktioner vi efterfrågar inte ligger på samma geografiska plats som vi 
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stadigvarande bor på och att det kommer att innebära att vi behöver 

transportera oss från hemmet till destinationen för att konsumera våra 

turismupplevelser. Och det är här som själva kärnproblemet uppstår. 

Kommer vi att ha med i beräkningarna att våra handlingar idag kommer att 

bidra till de konsekvenser som uppstår i snar framtid eller jobbar vi redan 

så gott som det går med styrdokument och stödjande funktioner uppifrån 

högre instans eller underifrån med att alltid välja det miljövänligaste 

alternativet? 

Transporter inom turism utgör en viktig roll och semestern planeras för 

många med en resa vilket i sin tur är bra då hela kontexten bidrar till 

samhällsutveckling och jobbtillfällen inom turistbranschen. I denna text 

kommer det att presenteras några tidigare studier inom transporter, 

miljöförändringar och hållbarhet vilket visar att det är pågående 

klimatförändringar och att dessa kommer att fortsätta att påverka oss om vi 

inte gör något åt det.  

Det är en bred enighet om att den nuvarande utvecklingen i 

transporterbranschen inte är hållbar (Greene och Wegener, 1997). 

Transportsektorn är en få industrier som är en bidragande orsak till ökade 

utsläpp av växthusgaser som koldioxid (Chapman, 2007), vilket gör det 

intressant att studera hur vi tillämpar alla dessa rapporter och styrdokument 

som turismnäringen behöver ta ställning till för att själva inte bidra till en 

ökad klimatpåverkan. I den här studien undersöks hur transportaktörer i 

Åre och Hemavan Tärnaby arbetar med transportfrågor, till, från och inom 

destinationen. Hur ser det egentligen ut på våra största skiddestinationer 

runt om i landet? Tar transportaktörerna inom destinationen sitt lokala 

ansvar gällande miljöfrågorna och skyltar destinationen med olika 

miljöcertifieringar eller har de inte resurser för att orka driva dessa frågor? 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika transportaktörer på två 

Svenska alpina turistdestinationer arbetar med hållbarhetsfrågor i sin 

verksamhet. Studien är inriktad på hur utbudssidan marknadsför sig till 

efterfrågesidan.  

Genom att analysera hur olika transportaktörer synliggör sitt 

miljöarbete/hållbarhetsarbete på sina hemsidor besvaras följande 

frågeställningar. 

I. Hur jobbar de olika transportaktörerna med miljö och hållbarhet i sin 

verksamhet? 

II. Förekommer det skillnader mellan val av transportmedel? 

  



  

9 

 

3 METOD 

3.1 Innehållsanalys 

Denna studie är gjort med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. En 

innehållsanalys är en metod som hjälper forskaren att analysera och tolka 

innehållet i ett dokument (Denscombe, 2009). I en innehållsanalys väljer 

man vilka objekt man vill studera och använder sig av exempelvis text, ljud 

eller bild (Denscombe, 2009; Kaid, 1989). En innehållsanalys kan göras 

med tre olika sätt eller ingångsvinklar, en konventionell innehållsanalys där 

man avser att göra en förutsättningslös kodning av det empiriska materialet, 

en riktad innehållsanalys när man genom tidigare forskning har ett 

förutbestämt tidigare syfte, en summerad innehållsanalys där man 

fokuserar på att identifiera och kvantifiera förekomsten av specifika ord 

eller innehåll i texterna (Hsieh och Shannon, 2005)..  

Inför studien var vissa nyckelord redan förutbestämda att leta efter samt att 

under studies gång har fler nyckelord tagits med i beaktning. Till denna 

studie är en riktad innehållsanalys vald som börjar med en teoretisk 

bakgrund och tidigare relevanta forskningsresultat som riktlinjer för de 

inledande koderna (Hsieh och Shannon, 2005). Denna form av 

innehållsanalys utgör ett sätt att relatera resultatet från tidigare forskning, 

samt ett att diskutera resultaten utifrån olika teoretiska perspektiv, vilket 

passar denna studie. 

En innehållsanalys är lämplig när man studera kommunikationsaspekter 

(Denscombe, 2009) som i denna studie är kommunikationen mellan företag 

och kund i form av dokument på hemsidor. De publika dokumenten som 

hemsidor är valda för att de är de skyltfönster företagen marknadsför sig 

utåt till kunderna. Dokumenten är bearbetade och sökta efter nyckelord för 

att sedan kodas och kategoriseras för att kunna jämföras mot varandra. 

Texterna är sedan analyserade efter förekomsten av nyckelord och relevans 

i rubriken, stycket eller meningens sammanhang efter ett kvalitativt 

förhållningssätt (Denscombe, 2009; Kaid, 1989). 

Analysen är gjord efter ett urval av data där följande nyckelord är särskilt 

intressanta: hållbar utveckling, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, 

transporter, miljöpåverkan, utbildning, samarbete, miljöarbete och 

kontroll. 
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3.2 Genomförande 

I denna studie undersöks olika transportaktörer på två svenska alpina 

skidorter. Med ett kritiskt förhållningssätt har de utvalda studieobjektens 

hemsidor granskats på information gällande miljö och hållbarhetsfrågor.  

Genom att studera flera olika transportsätt som tåg, flyg, buss och taxi 

identifiera om det föreligger skillnader mellan utbudet av transportmedel 

och dess tillvägagångssätt att profilera sig med miljö och hållbarhetsfrågor. 

En hemsida kan innehålla mycket och varierad information, därför är först 

själva huvudsidan/startsidan granskad om det finns information om 

företagets miljöarbete eller annat som tyder på att ett ekologiskt 

förhållningssätt är med i marknadsföringen av de tjänster som erbjuds. 

Samt att via förekommande undersidor som direkt anknyter på berörda 

begrepp även de granskade . Hemsidorna är studerade efter den riktade 

innehållsanalysens ståndpunkt där de ovan nämnda nyckelorden är sökta 

efter. Under studiens gång är de analyserade hemsidornas innehåll 

kategoriserade till olika begrepp som är relevant för att kunna presentera 

resultatet. Genom att kategorisera några utvalda rubriker, meningar och ord 

har transportaktörerna erhållit en poäng om de tagit med det i sitt publika 

miljöarbete. De olika delarna företaget kunna erhålla poäng är: 

Information, utbildning, samarbete, miljömål och kontroll. Respektive 

företag har alltså kunna erhålla ett poäng per kategori och totalt fem poäng. 

Finns inget av ovanstående på företagets hemsida erhåller de noll poäng.  

Information Finns det information om företagets miljöarbete? 

Utbildning  Jobbar företaget med kompetensutveckling av 

personal eller andra aktörer? 

Samarbete Ställer företaget krav på underleverantörer eller 

samarbetspartners om att jobba med miljöfrågor? 

Miljömål/krav Finns uppsatta miljömål om vad företaget vill 

åstadkomma eller miljökrav? 

Kontroll Har företaget ett certifieringssystem, skyltar man 

med andra varumärken som bra miljöval etc. för att 

förstärka sitt eget arbete eller uppföljning på annat 

sätt? 
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Detta poängsystem är framtaget för att kunna jämföra de olika 

transportföretagen mot varandra efter dess kvalitativa innehåll och har inget 

med kvantiteten av innehållet att göra. 

3.3 Urval av destinationerna och studieobjekt inom destinationen  

Valet av destinationerna är gjord efter ett subjektivt urval där en lokal 

kännedom är tagna i beaktning, detta för att få två orter med likheter men 

ändå olikheter för denna studie (Denscombe, 2009). Valet av destinationer 

för denna studie är destinationerna Hemavan/Tärnaby och Åre. Båda 

destinationerna består av flera liftsystem som kan brukas av ett skidpass, de 

förutsätter även transporter inom destinationerna samt god infrastruktur till 

och från destinationerna. Åre anses allmänt som en stor och väl etablerad 

skidort i Sverige. Hemavan Tärnaby med sitt geografiska läge längre norrut 

är också en relativt stor skidort men inte i samma utsträckning. Att ta med 

fler studieorter anses inte relevant då merparten av de transportaktörer som 

trafikerar till och från destinationerna även trafikerar flera andra 

destinationer. Från respektive destinations turistinformations hemsida är 

informationen om vilka transportaktörer som trafikerar till och från 

destinationerna inhämtade. Därför är endast dessa transportföretag som 

trafikerar inom och/eller till och från destinationen med i studien och det 

finnas transportföretag på destinationen som inte är med i denna studie.  

3.4 Metoddiskussion  

Källornas validitet är tagna i beaktning efter autenticitet, trovärdighet, 

senaste uppdatering och webbsidans popularitet (Denscombe, 2009, s. 

301). Det finns ingen anledning att ifrågasätta hemsidornas autenticitet 

eller någon anledning till att ifrågasätta ursprunget på hemsidorna. 

De publika källorna kan vara skrivna som de tror att besökarna vill uppfatta 

dem med målande beskrivningar men om de skulle skilja sig från 

verkligheten anser jag det mer skulle skada det egna företaget än att utge 

sig för at göra något de inte gör. Trovärdigheten är god hos studieobjekten. 

Denna studie visar endast vad de deltagande destinationerna visar vid 

samma tid som studien görs och kan skilja sig från hur det ser ut vid 

läsandet av denna redogörelse. Vissa företags hemsidor innehåller också 

ingen eller väldigt sparsamt med information vilket inte ska ses som 
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negativt att de saknar miljö och hållbarhetsarbete i företaget då det endast 

är ifall de synliggör det som studeras. 

Kategorierna som presenteras i resultatet är framtagna under studiens gång 

och är en blandning mellan alla aktörers information som finns och anses 

ska täcka bredden i det miljö och hållbarhetsarbete som företagen arbetar 

med. Dessa kategorier anses kunna göra annorlunda om man vill vinkla 

studien åt ett annat håll eller endast studera ett transportmedel.  

Studiens design upplevs relevant och anses inte behövas göra på något 

annat sätt. En kvantitativ innehållsanalys hade inte varit ett alternativ 

eftersom urvalet av företag är för litet. I stället kanske en kvantitativ studie 

på olika företags hemsidor skulle kunna göras för att visa skillnader mellan 

respektive sida men i denna studies tema gällande hållbarhet och miljö är 

inte förekomsten av antal specifika ord eller innehåll relevant för 

förståelsen i den information som presenteras. 
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4 TEORI OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 Centrala begrepp och historisk bakgrund 

Det finns på flera håll rapporter, restriktioner och rekommendationer om att 

transporternas betydelse för utsläpp, av framförallt växthusgaserna ökar. 

Här nedan presenteras bakomliggande material om hur vi både globalt, 

nationellt och lokalt ska arbeta med dessa för att säkerställa en fortsatt god 

miljö för våra barn. I denna studie är det viktigt att känna till dessa olika 

begrepp som förekommer.  

4.1.1 Rörlighetens dilemma 

När transporter är uppe för diskussion är det trafiksäkra miljöer och 

hälsoanpassade transporter som är i fokus. Rörlighetens dilemma är ett 

begrepp som avser att transporter är en nyckelfaktor för att kunna vara 

mobila och förflyttar oss och då oftast med ett transportmedel som 

förorenar miljön på ett eller annat sätt. Och trots alla hot om 

klimatförändringar pga. transporter kommer utvecklingen med att vi 

kommer att resa mer att fortsätta de kommande tjugo åren (Bohlin och 

Böhn, 2011). Den pågående globala uppvärmningen påverkas av flera 

orsaker och där transportsektorn är en av dessa vilket också ges kritik mot 

då själva transporterna är en bidragande faktor till utsläpp av växthusgaser 

(Duval, 2007). Inledande så är det rörlighetens dilemma som av namnet att 

döma är själva svårigheten med hållbar turism. Efterfrågan på resandet 

ökar, så förutom att ändra vårt beteende behöver vi arbeta fram arbetssätt 

som ska minimera de andra bakomliggande orsakerna.  

4.1.2 Bruntlandsrapporten 

Hippierörelsen och gröna vågen på 1970-talet anses som den tidsperiod där 

vi blev mer medvetna om våra handlingar och konsekvenserna av dessa för 

miljön. Stockholmskonventionen 1972 syftade till att få de undertecknande 

länderna att säkra skyddet för sina natur- och kulturarv. Genom tiden har 

det framkommit flera rapporter och åtgärdsprogram rörande 

klimatförändringar, vilka ska ge riktlinjer om hur vi ska arbeta med 

miljöfrågor 

Our common future eller Bruntlandsrapporten som The World Commission 

on Environment and Development fastslog 1992 uttrycker att 
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mänskligheten har förmågan att göra utvecklingen hållbar och för att se till 

att den uppfyller dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov. Här definierades också 

hållbarhetsbegreppet i tre olika delar: social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet där de olika delarna ska behandla hållbarhetsfrågorna ur olika 

perspektiv där vi ska jobba på lokal, nationell och global nivå (Bohlin och 

Böhn, 2011; WCED, 1992) 

4.1.3 Agenda 21 

Our common future blev starten på ett långt arbete och för att kunna 

applicera miljöarbetet runt om i världen skapades handlingsprogrammet 

Agenda 21 som tyder på att vi ska jobba med fattigdom och bristande 

demokrati för att utveckla våra samhällen i ett mer hållbart perspektiv 

under det 21:a århundradet. Agenda 21 togs fram under FN:s 

miljökonferens i Rio De Janeiro 1992 och detta var den första gång då 

världens länder lyckades komma överens om att arbetet mot 

miljöförstöringar behöver stärkas. Det som skiljer Agenda 21 mot andra 

rapporter är att det poängterar att ett gräsrotsperspektiv, lokalt arbete och 

engagemang som kommer att vara den starkaste drivkraften i att lyckas 

med hållbar utveckling (Bohlin och Böhn, 2011; Nyström och Tonell, 

2012). Några av de viktigaste åtgärdspunkterna i agenda 21 är att motverka 

skadliga utsläpp inom transporter, spara/hushålla med energin, planera och 

vårda markanvändningen och arbeta med partnerskap där lokalsamhället 

och turismnäringen får ett bättre samarbete (Bohlin och Böhn, 2011). 

4.1.4 Miljömål 

Miljöarbetet börjar ta fart politiskt med alla regeringar som skrivit på att de 

ska jobba med miljöfrågor och ekologisk hållbarhet ledde till att i Sverige 

utformades miljöarbetet till att ta fram flera miljömål (Bohlin och Böhn, 

2011; Nyström och Tonell, 2012). 1996 beslutade regeringen om att vi ska 

jobba med 15 Svenska miljömål, vilket utökades med ett sextonde miljömål 

några år senare i samband med att vi fick en miljöbalk (Nyström och 

Tonell, 2012). Miljömålen omfattar kärnområdena: miljön och 

klimatpåverkan, hållbar miljödriven tillväxt och ett hållbart 

samhällsbyggande (Bohlin och Böhn, 2011). Vikten av att jobba med 
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miljöpolitik och en hållbar och klimatanpassad syn har sedan dess varit ett 

fast inslag i allt arbete i Sverige. 

4.1.5 Kyotoprotokollet 

Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse som började 

utformas redan 1997 i Kyoto, Japan. Med Kyotoprotokollets inträdande i 

kraft 2005 är det tydligt att de 38 länder som skrivit på protokollet ska 

jobba aktivt med att minska sina utsläpp av växthusgaser (Chapman, 2007; 

Duval, 2007). Kyotoprotokollet innebär i stora drag att de undertecknade 

ska minska utsläppen av växthusgaser med sammanlagt minst 5.2% från 

1990 till 2012 och där detta ska successivt höja sina mål då det är uppdelat 

i flera olika åtagandeperioder fram till år 2020 (Naturvårdsverket, 2015). 

Transporterna är en av de viktigaste punkterna i Kyotoprotokollet 

(Chapman, 2007). 

4.1.6 Global uppförandekod 

The World Tourism Organization, UNWTO som också ska främja 

miljömässig hållbarhet inom turistbranschen har tagit fram en global 

uppförandekod för turism 1999. Samtliga aktörer som jobbar med 

turismutveckling bör ta hand om den naturliga miljön i sin omgivning i 

syfte att uppnå en sund, kontinuerlig och hållbar ekonomisk tillväxt. I den 

globala uppförandekod för turism som UNWTO har tagit fram beskrivs att 

turismutvecklingen ska främja för att hushålla med energiresurserna, både 

på nationella, regionala och lokala myndigheter (UNWTO, 1999). 

4.1.7 FN:s miljöprogram 

Tjugo år efter Our Common Future initierandes har miljöfrågorna varit i en 

identifieringsfas mer än att vara i en aktiv åtgärdsfas (FN, 2007). De har 

sagts mycket i ämnet men tyvärr har alltför lite har gjorts. FN:s 

miljöprogram UNEP har tagit fram rapporten GEO-4 där fyra olika 

framtidscenarion som sträcker sig fram till 2050 presenteras. De fyra olika 

alternativen är beroende på vilka intressen världens regeringar värdesätter; 

marknaden först, politiken först, säkerheten först och hållbarheten först 

(FN, 2007). Beroende på vilket scenario som efterlevs blir utfallet olika, 

men generellt i alla scenarion är att miljöfrågorna måste ständigt påpekas 

och upplysas om på ett lokalt plan. Att enbart förlita sig på att marknaden 

ska lösa problemen leder inte till att de viktigaste miljömålen uppnås. 
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Alltså fungerar inte riktigt de åtgärdsprogram och de lokala initiativ som 

eftersträvas för att vara den drivande kraften bakom lösningarna. 

4.1.8 Trender inom samhällsplaneringen 

I uppdrag av Boverket har Trivector tagit fram ett dokument som visar på 

trender inom samhällsplaneringen och hur man jobbar med hållbarhet. I 

rapporten står det att arbetet med att minska utsläppsmängderna av 

växthusgaser går alltför långsamt och utvecklingsriktningen av 

klimatförändringarna kommer att skapa en allt större påverkan på vårt 

samhälle. Problemen har varit kända länge men en plötslig påverkan av vår 

närmiljö på grund av klimatförändringar gör att gräsrotsorganisationer och 

invånare i de växande påverkande städerna förväntas ta de initiativ som 

behövs och leda utvecklingen av ett koldioxidneutralt samhälle och jobba 

med ett ändrat beteende i samhället för att minska påverkan (Trivector, 

2012). 

4.1.9 Skidåkning som massturism 

Fram till 1970-talet hade fjällturismen fokus på sommarsäsongen men nu 

kom skidåkningen och vintern att bli den tidpunkt som lockade fler kunder 

under året. Detta förstärktes också med Stenmarkseffekten där intresset för 

skidåkning växte genom Ingemar Stenmarks idrottsliga framgångar, vilket 

gjorde att svenskarnas mentala karta för alpin skidåkning växte (Bodén, 

2011). Detta medförde att fler valde att investera i fjällorter, exempelvis i 

form av skidanläggningar, logianläggningar, fritidshus och kommersiella 

serviceanläggningar. De gynnsamma ekonomiska förutsättningarna pågick 

fram till 1990-talet då bank och fastighetskraschen slog hårt mot branschen. 

Efter ett par år normaliserades ekonomin och de Svenska 

skiddestinationerna kom mer att konkurrera med andra destinationer än 

inom destinationen (Bodén, 2011, s. 94).  

4.2 Tidigare forskning 

4.2.1 Hållbar transportutveckling 

I Sverige är transportsektorn ansvarig för en tredjedel av utsläppen av de 

Svenska växthusgaserna, men här är all transport inräknat, även fritidsresor 

(Hall med fl., 2009). Förutom godstransporter på väg är bilen den största 

bidragsgivaren till ökade utsläpp av växthusgaser (Chapman, 2007). Alla 
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transporter genererar utsläpp och det är två parametrar som är av betydelse 

för miljöpåverkan på grund av transporter, det första är avståndet/sträckan 

resan utgör under en given tidsperiod och det andra är vilket transportmedel 

som används (Gössling och Hall, 2009).  

 

Buss är det vanligaste kollektiva transportmedlet i Sverige och under 2013 

gjordes det mer än 738 miljoner påstigningar på buss vilket motsvarar 52 

procent av alla kollektiva resor (Trafikanalys, 2014). Omfattningen av 

transporter är också kopplade till det ekonomiska läget i landet. I ett väl 

ekonomiskt utvecklat land som Sverige är omfattningen av transporter 

höga, även tillgänglig infrastruktur är av betydelse för ett väl fungerande 

kommunikationsmönster (Engström, 2013, s. 424).  

 

Det övergripande målen för trafikpolitiken bestäms av riksdagen. 

Transportsystemet ska utvecklas så att det bidrar till ett effektivt 

resursutnyttjande och främjar för en god miljö och hushållning av 

naturresurserna (Engström, 2013). När transporterna fortsätter att öka ökar 

även beslutsfattarnas roll att ta itu med frågan om klimatförändringar i syfte 

att tillhandahålla hållbara transporter. Även om det finns en tendens att 

fokusera på långsiktiga tekniska lösningar, är kortfristig 

beteendeförändringar avgörande om man ska hitta en lösning. Vi måste 

agera snabbt och fatta beslut så att effekterna på miljön pga. förbränningen 

av fossila bränslen minimeras (Chapman, 2007). 

 

Det finns således tre huvudgrupper av policys/mål som bidrar till att mildra 

miljöpåverkan från transporter, transporter och teknologisk utveckling, 

transportutbudet och transportefterfrågan (Greene och Wegener, 1997).  

4.2.2 Transporter och teknologisk utveckling 

Tekniska förändringar kommer att spela en allt större roll i minskning av 

utsläppen av växthusgaser från transportsektorn. En bil som tillverkas idag 

släpper ut mindre koldioxid och föroreningar än en bil som tillverkats för 

ett decennium sedan (Chapman, 2007). Det finns en ambition om att en 

teknologisk utveckling i transportsektorn kommer att lösa problemet med 

koldioxidutsläpp (Trivector, 2012) och framförallt inom flygindustrin där 

Airbus A380 kommer att vara effektivare både med högre passagerarantal 

och 20 procent mindre bränsleförbrukning (Bohlin och Böhn, 2011). Men 
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denna innovativa lösning på flygtransporter löser inte problemet mellan 

t.ex. Stockholm och Hemavan där endast mindre passagerarplan med max 

72 passagerare kan trafikera sträckan (Hemavan Airport, 2015; Nextjet, 

2015). Det stora problemet är att vi som turister reser med bil, båt och flyg 

vilket orsakar skadliga utsläpp. Vi skulle kunna begränsa dessa om vi bytte 

till mer miljövänliga transportmedel (Bohlin och Böhn, 2011, s. 73). 

4.2.3 Transporter och utbud 

Utbudet av transporter utgörs av de aktörer som finns på marknaden. Dessa 

kan även regleras av olika instanser av olika anledningar genom 

transportplanering. Ett exempel på transportplanering är att från ett statligt 

håll förebygga transporternas utbredning genom att reglera vilka 

transportmedel som ska användas. Detta incitament till att få till en 

förändring av resevanorna är fortfarande små då det inte stimuleras 

politiskt lika mycket med skatteavdrag för cykel som med bil, samt att det 

många gånger är billigare att flyga än att åka tåg (Hall med fl., 2009). Med 

denna snedvridning av de politiska ramverken beskriver Hall att man kan 

undra om de verkligen jobbar aktivt med att främja det miljövänligaste 

alternativet.  

I de transportpolitiska målen ska förutsättningarna för att välja 

kollektivtrafik förbättras. Mellan 2012 och 2014 ökade kollektiv-

trafikresandet med 3 procent.  Kostnaderna för Sveriges totala lokala och 

regionala kollektivtrafik 2013 uppgick till 39,3 miljarder kronor medan 

endast intäkterna för samma period uppgick till 20,3 miljarder kronor. 

Fördelning av subventionerna är 43 procent landstingen, 5 procent 

kommunerna och 1 procent staten/trafikverket (Trafikanalys, 2014). 

Men det är främst den allmänna och särskilda kollektivtrafiken som är 

samhällsfinansierad genom subvention medan turist- och chartertrafiken 

som går till och från våra turistdestinationer inte är det (Trafikanalys, 

2014). 

4.2.4 Transporter och efterfrågan 

Efterfrågan på transport utgörs av konsumenterna behov, vilket det finns 

flera saker som påverkar, familjestruktur, sociala beteendemönster och 

kostnaden för resan är saker som påverkar våra val (Duval, 2007, s. 41). 
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Vårt beroende av transporter orsakar långvariga skador på klimatet pga. det 

ständigt ökande konsumtionen av fossila bränslen (Duncan och 

Youngquist, 1999).  Vårt beteendemönster har ändrats genom tiden i hur vi 

reser. Under mellankrigstiden skapades det nya förutsättningar för 

svensken att resa till och från fjällvärlden från framförallt södra Sverige då 

ett finmaskigare järnvägsnät byggdes tillsammans med utvecklingen av 

busstrafiken (Bodén, 2011, s. 91). På den tiden reste vi med tåg medan idag 

är det mer bilen som tagit över transporterna. Vårt beroende av bilen i 

vardagen är någonting som bidrar stort till en negativ miljöpåverkan och då 

främst i städer (Banister, 2005).  

Även om framsteg inom teknologin gör att bränsleförbrukningen och 

utsläppen av växthusgaser minskar kommer detta att kompenseras genom 

ett ökat ägande av fordon och användning av dessa. Att ändra vårt 

förhållningssätt och beroende av transporter kommer att vara en utmaning 

när det är beteendeförändringar i vårt användande av fordon den viktigaste 

aspekten för att lyckas reducera utsläppen och konsekvenserna av som 

transporter orsakar (Chapman, 2007). 

4.2.5 Klimatförändring 

Studier om alperna visar att snöberoende aktiviteter inom turistbranschen 

ökar i efterfrågan och omsätter 7-10 procent av den totala årliga 

omsättningen i turistbranschen i den regionen. Och ett ändrat klimat med 

några graders förhöjd temperatur skulle medföra väldigt stor skada ifall det 

fortsätter ske. Studier visar att fortsätter klimatförändringen i samma takt 

kommer vi att ha 1-3 grader varmare till år 2050 och 3-4 grader varmare till 

2100 jämfört med 1961 års siffror (Trawöger, 2014). Intresset för 

skidåkning är relativt stort men konsekvenserna av vårt konsumerande 

behöver has i beaktning. Klimatet och vädret har länge varit viktigt för 

turistindustrin och för dess attraktionskraft där den arktiska regionen med 

klimatförändringar och varmare klimat har granskats (Saarinen, 2014). 

Sedan början på 1980-talet har franska skidorter investerat kraftigt i 

snökanonsystem för att säkerställa snötillgången och använda det som ett 

marknadsföringsargument (Dubois och Ceron, 2006) 
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Många aktörer inom turistnäringen är inte medvetna om det faktum att de 

själva bidrar och skapar gemensamma problemen med t.ex. växthusgaser. 

Tidigare forskning tar upp tre olika typer av frågor som framkommer på 

grund av klimatförändringar från turismen (Dubois och Ceron, 2006). Hur 

är påföljden av klimatförändringen på klimatet och miljön. Efter en 

utvärdering av potentiella effekter, uppstår frågan: "Hur kommer turismen 

att anpassa sig till denna klimatförändring?, Turismens bidrag till 

klimatförändringarna. Turismen bidrar främst genom transporter. De 

möjliga effekterna av växthusgaser. Med tanke på miljöförändringar som är 

kopplade till den globala uppvärmningen på grund av turismen behöver det 

politiska ramverket ses över. Detta är en omfattande fråga som till stor del 

ignorerats men måste undersökas (Dubois och Ceron, 2006). 

4.2.6 Turismaktörers syn på miljöpåverkan 

Den tidigare forskningen inom klimatförändringar och turism har fokuserat 

på förändringar på efterfrågesidan, vilket ledde till att Brouder och 

Lundmark gjorde en undersökning i norra Sverige om utbudssidans 

ställningstagande där det är många företag inom turistbranschen som livnär 

sig på vinterturismen. Den globala uppvärmningen kommer att hota deras 

huvudsakliga aktivitetsutbud och studien behandlade ifall de har en plan för 

detta. Resultatet är att klimatet kommer att förändras medan 

entreprenörerna inte kommer att planera för detta i förväg om man ser det 

på ett 10-årsperspektiv. Entreprenörernas ställningstagande till ändrade 

klimatförhållanden är att de tar tag i frågan då det blir aktuellt för dem 

(Brouder och Lundmark, 2011).  

I en tidigare studie i att förstå hur olika turismaktörer tänker gällande 

miljöpåverkan och klimatförändringar gjorde Hall och Gössling en studie i 

september 2007 där de utvärderade 19 Svenska hemsidor från 

turismrelaterade företag om de innehöll information från 

företaget/organisationen om deras påverkan på klimatförändringar eller 

olika aspekter på miljön. Dessa delades då in i två olika parametrar, det 

första medvetenhet kontra okunnighet om klimatförändringar och det andra 

ansvarstagande kontra ej ansvarstagande för miljön. I denna studie var det 

transportföretag, reseföretag, hotellkedjor och olika turistorganisationer 

som medverkade. Resultatet är att det är en skillnad mellan de olika 

aktörerna på marknaden på deras hemsidor. Det är även svårt för 
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konsumenten att ta del av denna information om man inte är insatt i ämnet 

(Hall med fl., 2009). Turismnäringen har både behovet att ha miljön som en 

begränsning i sin verksamhet och en anpassning till klimatförändringarna 

att ha i beaktning när de planerar sin verksamhet. En förändring i klimatet 

är mycket sårbar för verksamheten och forskningen måste bidra med dessa 

frågor och utarbeta lämpliga lösningar (Dubois och Ceron, 2006). 
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5 STUDIEOMRÅDET 

5.1 Åre 

Åre är allmänt känt som en väl etablerad skidort i Sverige med goda 

transportmöjligheter. Företagsamheten i Åre är stark och företag som 

Skistar AB som driver skidanläggningen driver även fem skiddestinationer 

till runt om i Sverige och även Norge. Detta gör att de kan dra nytta av 

stordriftsfördelar i sin verksamhet (Skistar AB, 2015). 

Åre är en egen kommun med 10555 invånare 2014 (SCB, 2015). Den 

huvudsakliga största verksamhetsområdena är turism, skogsbruk, jordbruk, 

mineralbrytning, jakt och fiske, i Åre är vinterturismen med skidåkning en 

bidragande orsak till Åres expansion de senaste årtiondena (Visit Åre, 

2015). Åre är beläget i Jämtlands län, avstånd från Östersund, 87 km från 

Åre/Östersund flygplats. 

Åre är en gammal destination med anor ända tillbaka till 1882 då de första 

resenärerna anlände fjällbyn med tåg efter 35-40 timmar (Bodén, 2011, p. 

89). På den tiden var Åre en av de första fjällturistorterna i Sverige och var 

framförallt fokus på rekreation och vinterkurort. Åre blev snabbt en 

vinterdestination med skidåkning men den alpin skidåkning började först 

under 1930-talet då Sigge Bergman och Olle Rimfors började med alpin 

skidskola i Åre. Men det dröjde fram till 1940-talet innan den första 

skidliften, Lundgårdsliften byggdes i Åre (Bodén, 2011, s. 89).  

Åres roll som alpint centrum började i början på 50-talen med att man 

ordnade SM 1952 och VM 1954. Under 1960-talet övertog grannbyn 

Duved rollen som Alpint nationellt centrum i Sverige då Åre stagnerat i 

utvecklingen av skidområdet. Återigen arrangerades alpina VM 2007 

(Bodén, 2011) och idag är Åredalen och Åre by är de mest expansiva 

delarna av kommunen och här är det främst stora investeringar inom 

turistnäringen som görs (Åre kommun, 2015). 

I Åre skidsystem ingår, Åre, Duved/Tegefjäll och Björnen, ca en mil väster 

om Åre ligger skidsystemet Duved och knappt en halvmil öster om Åre 

ligger Björnen. Totalt har hela skidsystemet 42 liftar, 109 nedfarter och en 

liftkapacitet på 53140 personer/timme (Skistar AB, 2015) 
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5.2 Hemavan/Tärnaby 

Hemavan/Tärnaby kan ses som lillebror, eller en kusin på landet till Åre. 

Transportmöjligheterna är goda och Hemavan/Tärnabys skidanläggning 

drivs av ett mindre företag med endast verksamhet på orten. Mellan 

Hemavan och Tärnaby är det 21km.  

Tärnabys framgångar inom den alpina sporten har fostrat flera skidstjärnor 

genom åren och benämns som Sveriges inofficiella alpina huvudstad 

(Hemavan Tärnaby, 2015). Hemavan och Tärnaby ligger i Västerbottens 

län är en del av Storuman kommun vilket består av 5955 invånare 2014 

(SCB, 2015). 

Hemavan och Tärnaby tillhör idag Storuman kommun som bildades 1971 

genom en sammanslagning av Tärna och Stensele kommuner, Storumans 

starka tillväxt under 1900-talet berodde främst på järnvägens ankomst med 

dragningen av inlandsbanan 1923 (Storuman kommun, 2015). 

1927 byggde Svenska Turistföreningen sin turiststation i Tärnaby som blev 

en inledning i turismutvecklingen i Tärnaby. Efter andra världskriget tog 

turismen fart och fler hotell och skidliftar byggdes. På äldre tid var 

boskapsskötsel, jakt och fiske huvudnäringen i Tärna medan idag har det 

övergått till turism, Svenska turistföreningen öppnade turiststation i 

Tärnaby på 1920-talet (Hemavan Tärnaby, 2015). 

I Hemavan och Tärnaby finns det 50 nedfarter. liftar 15 (Strömma Fjäll, 

2015) 
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6 RESULTAT 

Följande resultat av studien är gjort där det först presenteras kortfattat hur 

de olika företagen arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor på sina 

hemsidor. Detta presenteras först tabell 1 där respektive företags poäng 

redovisas i sin helhet efter den innehållsanalys som är gjord. Efter det 

kommer en kort beskrivning av respektive företags hemsida.  

6.1 Sammanställning av innehållsanalysen 

I tabell 1visas de deltagande företagen och deras ställningstagande för 

hållbarhet och miljöfrågor. Efter den poängbedömning som är gjord efter 

innehållsanalysen har företagen fått olika resultat. Företag som har 1-2 

poäng nämner på sina hemsidor väldigt lite information om deras miljö och 

hållbarhetsarbete eller att väldigt dåligt strukturerat och svårt att hitta. 

Företag med 3-4 poäng har ett bra miljöarbete men det finns förbättringar 

att göra så innehållet blir tydligare för kunden. Företag med 5 poäng har ett 

utifrån de uppställda kriterierna ett exemplariskt miljöarbete. 

Tabell 1 Sammanställning av studieobjektens resultat i innehållsanalysen 

Bransch Företag Information Utbildning Samarbete Miljömål Kontroll Totalt 

Turistinformation Visit Åre 0 0 0 0 0 0 

 Hemavan 

Tärnaby 

0 0 0 0 0 0 

Flyg SAS 0 1 1 1 1 4 

 Malmö 

Aviation 

1 1 1 1 1 5 

 NextJet 1 1 1 1 1 5 

Tåg SJ 1 1 1 1 1 5 

 Norrtåg 1 1 0 1 1 4 

Buss Länstrafiken 

Jämtland 

1 0 0 1 0 2 

 Länstrafiken 

Västerbotten 

0 0 0 0 0 0 

 Lapplandspilen 0 0 0 0 0 0 

Taxi Flygtaxi 1 1 1 1 0 4 

 Taxi Åre 1 1 1 1 1 5 

 Hemavan Taxi 0 0 0 0 0 0 
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6.1.1 Visit Åre, Åre turistinformation 

På Visit Åres hemsida är det enkelt att navigera till Resa till Åre. Med 

inledningsorden ”Alla färdsätt bär till Åre; flyg, tåg, buss, bil” får man en 

bra överblick på olika färdsätten. Visit Åre redovisar de olika färdsätten 

man kan ta sig till Åre i ordningen flyg, tåg, taxi, egen bil och hyrbil. 

Däremot så står det inget om alternativ med buss. Två flygbolag flyger till 

Östersund/Åre. Malmö Aviation och SAS. Från flygplatsen skriver de att 

man kan hyra bil för vidare transport till Åre. De skriver även att man kan 

boka flygtaxi till och från flyget. Det finns länkar för både flygtaxi och 

hyrbilsföretag. För hyrbil länkas man vidare till Svedavia där man kan boka 

hyrbil online för att förenkla resandet. Samt att man kan flyga till 

Trondheims flygplats men där ger de inga förslag på transfer (Visit Åre, 

2015). 

Antal poäng: 0  

Visit Åres poäng baseras på att de inte har publicerat något miljö och 

hållbarhetsarbete på sin hemsida samt att de inte upplyser resenärerna om 

från ett miljöperspektiv hållbart val av transportmedel. 

6.1.2 Hemavan Tärnaby, Hemavan turistinformation 

På Hemavan Tärnabys sida skriver de att det är enkelt att ta sig dit vilket de 

också hjälper en med. Genom samtrafikens resrobot som ligger överst på 

sidan under resa underlättar det för resenären att åka kollektivt. De 

kollektivt resandet med buss presenteras i två alternativ. Antingen från 

Stockholm med direktbuss eller med länstrafiken från Västerbottens 

kustland. För att locka kunder från södra Sverige finns en karta som visar 

flygförbindelsen mellan Stockholm och Hemavan. Det är tydligt att de vill 

marknadsföra sig till kunder i södra Sverige då de i text beskriver hur 

enkelt det är att resa till Hemavan med flyg, vilket de också förtydligar med 

att flygplatsen ligger mitt i byn. Gällande resor inom orten är taxi, hyrbil, 

helikopter och länstrafikens buss de alternativ som presenteras. 

Bussförbindelse mellan Hemavan och Tärnaby tar ca 20 min och finns 

hjälp med att komma vidare och se tidtabell (Hemavan Tärnaby, 2015).  

Antal poäng: 0 
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Hemavan Tärnabys poäng baseras på att de inte har publicerat något miljö 

och hållbarhetsarbete på sin hemsida samt att de inte upplyser resenärerna 

om från ett miljöperspektiv hållbart val av transportmedel. 

6.2 Flyg 

Två företag, SAS och Malmö Aviation trafikerar sträckan Stockholm - 

Östersund/Åre och NextJet trafikerar sträckan Stockholm - Hemavan. 

6.2.1 SAS 

På SAS hemsida möts man av en elegant förstasida med erbjudanden om 

rabatterade resor, erbjudanden till de vanligaste besöksmålen och hjälp med 

att boka hotell. Information om företagets miljöarbete finns i en liten länk 

under Allt om Resan längst ner på sidan där man kan välja att CO2-

kompensera sin resa. Söker man på miljö eller hållbarhet i sökfunktionen 

skriver SAS att det är viktigt i deras arbete minskar miljöpåverkan och att 

de stödjer utvecklingen av ny teknik inom flygindustrin. SAS jobbar med 

hållbarhet både med att minska utsläppen samt även minska bullernivån. 

De erbjuder sina kunder att klimatkompensera sin resa via ett extern bolag. 

För att CO2 kompensera resan har SAS ett samarbete med The Carbon 

Neutral Company där man på deras hemsida kan fylla i och räkna ut 

koldioxidutsläppens storlek och vad det kostar att klimatkompensera den 

resan. De styrker sitt arbete med att ha jobbat med hållbarhet sedan 1980-

talet och ställt krav på miljöanpassad teknik, genomfört 

bränslebesparingsprogram och introducerat gröna inflygningar (SAS, 

2015).  

Antal poäng: 4 

Informationen på SAS huvudsida är ändå sparsam och otydlig gällande 

miljöarbetet och fokus ligger mot att kunden själv ska klimatkompensera 

resan. Vill man däremot veta mer om företagets hela miljöarbete hänvisar 

de till en extern sida, www.sasgroup.net för mer information vilket behövs 

ett intresse för att gå vidare till då man länkas vidare till en extern 

webbplats. 

6.2.2 Malmö Aviation 

I Malmö Aviations logotyp kan man läsa ”Vi bryr oss”. På förstasidan ser 

man lågpriskalender, erbjudanden om hyrbil, hotell och möjlighet till 
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parkering av egen bil. Information om hur duktiga de är på att trafikera 

olika sträckor och punktlighet. De har även i en egen rubrik tydligt längst 

ner på sidan med bra information om företagets miljöarbete. Företaget är 

tydlig i hur de påverkar miljön genom utsläpp, klimatet, buller, avfall, 

inköp och med miljömedvetenhet. De har även tydliga uppsatta miljömål 

för företaget och vad resenärerna själva kan göra för att minska sin 

miljöpåverkan under sin resa till och från flygplatsen. Företaget har också 

ett samarbete med ett externt företag där man kan klimatkompensera sin 

resa (Malmö Aviation, 2015). Företagets miljöarbete upplevs seriöst och är 

enkelt och tydligt för kunden att ta del av. 

Antal poäng: 5 

Malmö Aviation har på sin sida tydlig information om hur de jobbar med 

utbildning, samarbete, miljömål och kontroll i sin verksamhet vilket ger 

dem max poäng. 

6.2.3 NextJet 

På NextJets förstasida finns det enda man kan tolka som ett miljötänk är att 

de marknadsför flygtransfer i Stockholm med flygbuss och Arlanda 

express. Under om NextJet finns undersidan Miljö där företaget skriver att 

de har ett aktivt miljöarbete vilket beskrivs vidare i två dokument, arbete 

för minskad bränsleförbrukning och NextJets miljöarbete. I NextJets 

miljöarbete finns utförlig information om företagets hela miljöarbete och 

bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. NextJet skriver 

att de aktivt jobbar med att minska användningen av fossila bränslen, detta 

genom att identifiera problem och potentiella förbättringsområden. I ett led 

av att förbättra detta tar de tillvara på medarbetarnas kompetens och 

synpunkter i frågorna, här är det även en tvåvägskommunikation där nya 

riktlinjer kontinuerligt skickas ut till NextJets flygbesättningar för att 

ständigt utveckla arbetet. NextJet styrker sitt miljö och hållbarhetsarbete 

med att de är godkända av Naturvårdsverket för sina övervaknings- och 

rapporteringsplaner för koldioxidutsläppen. NextJet har med i sitt 

miljöarbete att även digitalisering av pappershantering och kontorsrutiner 

ska beaktas samt att ställa krav på leverantörer och samarbetspartners 

(Nextjet, 2015).  

Antal poäng: 5 
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NextJet har ett gediget program för miljöarbete samt är lättöverskådligt 

som kund att få en förståelse för hur det fungerar. De har med alla delar 

som efterfrågas i denna studie vilket ger dem max poäng. 

6.3 Tåg 

Två tågföretag trafikerar sträckan förbi Åre, SJ och Norrtåg. Till Hemavan 

trafikerar SJ del av sträckan till Umeå och Vännäs och Norrtåg trafikerar en 

del av sträckan, mellan Umeå och Lycksele 

6.3.1 SJ 

Att resa med tåg anses vedertaget vara ett bra miljöval, men man finner 

inget på SJ förstasida om deras miljöarbete, utan där finns endast rubriker 

som ”lågpriskalender, student och ungdom samt företag”. Man får leta sig 

längst ner för att finna en liten rubrik där man finner SJs miljöarbete. 

Undersidan är en lättöverskådlig sida över SJ:s miljöarbete. Är man 

intresserad finns en omfattande fördjupning att göra då sidan innehåller 

hållbarhetsredovisningar samt att de framhäver att de olika utmärkelser de 

erhållit som Sveriges grönaste varumärke 2013. För fjärde året i rad, 2014 

utsågs SJ till det mest hållbara varumärket i transportbranschen 

”Branschbäst i Sustainable Brand Index”. Möjligheten att göra en 

miljökalkyl för att beräkna utsläppen och jämföra mot andra transportmedel 

finns. (SJ, 2015). 

Antal poäng: 5 

Fast det inte framgår supertydligt om SJs miljöarbete finns det där i 

undersidan och de har tydlig information om hur de jobbar med utbildning, 

samarbete, miljömål och kontroll i sin verksamhet vilket ger dem max 

poäng. 

6.3.2 Norrtåg 

Norrtåg förutspår att fler kommer att välja att resa med tåg framför med bil 

i framtiden. På förstasidan är det inget som antyder på att det är ett bra 

miljöval att åka tåg utan endast information om tillgänglighet och 

erbjudanden. Söker man på hemsidans söktjänst på orden ”miljö” och 

”hållbarhet” får man noll resultat. Man hittar Norrtågs miljöarbete under en 

undersida, Om Norrtåg. Norrågs publika information om deras miljöarbete 

behandlas väldigt kortfattande. Kraftig utsläppsminskning förklaras med att 
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resenärerna kommer att välja att resa med tåg i framtiden istället för med 

bil och att de största klimatutmaningarna för Sverige är att klara en hållbar 

utveckling är inom transportsektorn. Norrtåg trafikerar även sträckor utan 

elektrifierad sträcka vilket tas hänsyn med att de väljer att köpa in 

miljöcertifierat tåg. De styrks även med att klara ett av EU:s miljökrav, steg 

IIIB (Norrtåg, 2015).  

Antal poäng: 4 

Norrtåg saknar på sin hemsida hur de samarbetar med andra aktörer för att 

utveckla miljö och hållbarhetsarbetet vilket gör att de inte får poäng på 

samarbete. 

6.4 Buss 

6.4.1 Länstrafiken Jämtland 

På länstrafikens Jämtlands hemsida finns det ingen direkt information om 

ett aktivt miljöarbete eller hållbarhet för transporter med buss. Länstrafiken 

Jämtland trafikerar inte själva de sträckor/linjer som finns i tidtabellerna 

utan upphandlar ca 100 entreprenörer som underleverantörer att sköta 

busslinjetrafiken och hålla med egna chaufförer vilket leder till ett 

automatiskt produktutvecklingsarbete mellan de upphandlade 

entreprenörerna som kan tolkas att de ställer ett krav på ett miljöarbete. 

Länstrafiken Jämtland har som mål att de vill ändra attityden till att få fler 

att åka kollektivt (LTR.se, 2015).  

Antal poäng: 2 

Med en personlig tolkning av att de ställer krav på de upphandlade 

företagen och att de vill ändra attityden på att få fler att åka kollektivt 

erhåller länstrafiken Jämtland två poäng. 

6.4.2 Länstrafiken Västerbotten 

På länstrafikens Västerbottens hemsida finns det ingen information om ett 

aktivt miljöarbete eller hållbarhet för transport med buss. Länstrafiken 

Västerbottens möjliggör det att med en och samma biljett, så kallad 

resplusbiljett kunna åka buss över länsgränserna och även tåg på en och 

samma biljett. Detta gör det enkelt för resenärerna att kunna åka kollektivt.  

(tabussen.nu, 2015). 
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Antal poäng: 0 

Med ovanstående finns det inget som styrker att de har ett miljöarbete eller 

att de ställer krav på sina upphandla bussföretag vilket ger dem noll poäng. 

6.4.3 Lapplandspilen 

Lapplandspilen är en direktbuss som går mellan Stockholm och Hemavan 

och drivs av Vilhelmina Taxi. Det finns ingen information från företaget på 

deras hemsida om hållbarhet eller miljöarbeten. Det finns inte häller någon 

information på moderföretagets hemsida Vilhelmina Taxi (Vilhelmina 

Taxi, 2015). 

Antal poäng: 0 

6.5 TAXI 

6.5.1 Flygtaxi 

På Flygtaxis förstasida finns information om att man kan boka en egen taxi 

eller en delat taxi. Här lägger man över ansvaret för slutkonsumtionen och 

miljöpåverkan på kunden pga. valmöjligheten. Inget tyder däremot på 

hemsidan att det är bättre för miljön att åka kollektivt utan det är endast 

ekonomiska aspekter som tas upp. I flygtaxis miljöpolicy skriver de att de 

tar ansvar för miljön på olika sätt. Både att de utbildar egna chaufförer i 

miljöarbete genom deras egna arbetsinsatser, detta bidrar till att få 

miljöarbetet att fungera underifrån från en gräsrotsnivå. Förutom 

medvetenhet i personalens och hur de kan påverka miljön har de i sin 

miljöpolicy att det ställs krav på flygtaxis samarbetspartners att också jobba 

aktivt med miljö och hållbarhetsfrågor (Flygtaxi, 2015).  

Antal poäng: 4  

Flygtaxi saknar i sitt publika arbete hur de jobbar med kontroll av 

verksamheten. De har inga stämplar eller certifieringar från andra företag 

vilket gör att de inte får poäng max poäng. 

6.5.2 Taxi Åre  

På Taxi Åres förstasida kan man utläsa ”Säker grön taxi”, och att det är ett 

transportkvalitetsledningssystem som ska effektivisera transportbranschen. 

Taxi Åre är enda certifierade taxiföretaget enligt taxiförbundets Säker Grön 
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Taxi i Åre. Vid närmare titt på vad det innebär ser man att det börjar handla 

om ett miljöansvar för att minska antalet tomma kilometer för bilarna. 

Företaget börjar utgöra en medvetenhet i miljöfrågorna. På en annan del av 

hemsidan kan man läsa om företaget, där det också går att finna mer 

utförlig information om taxi Års miljöarbete. De styrker sitt arbete med 

stämpeln ”Säker grön taxi” som i sin tur ska innebära att företaget ska vara 

certifierade enligt ISO14001. Företaget tar ett ansvar i att utbilda sin 

personal för att både på kort och lång sikt investera i miljön. Likaså ställer 

de krav på sina samarbetspartners och underleverantörer att aktivt jobba 

med miljö och hållbarhetsfrågor (Taxi Åre, 2015). Taxi Åres hemsida och 

miljöarbete är enkelt och tydligt. Vill man fördjupa sig i frågorna är det 

länkat vidare till externa företag om deras miljöarbete. 

Antal poäng: 5 

Med ovanstående information framgår det att Taxi Åre har tydlig 

information om hur de jobbar med utbildning, samarbete, miljömål och 

kontroll i sin verksamhet vilket ger dem max poäng. 

6.5.3 Hemavan taxi 

Det finns ingen information om miljö eller hållbarhetsarbete på Hemavan 

Taxi (Hemavan Taxi, 2015). 

Antal poäng: 0 

6.6 Skillnader i transportmedel.  

För flyg, tåg och buss är det inga större skillnader destinationernas utbud i 

miljö och hållbarhetsarbete mellan destinationerna då alla aktörer har höga  

eller låga poäng. Däremot är det stor skillnad i poäng på taxiföretagen 

mellan destinationerna, se tabell 1. 

Företag som trafikerar till och från Åre är: SAS, Malmö Aviation, SJ, 

Norrtåg, Länstrafiken Jämtland, Flygtaxi och Taxi Åre. Företag som 

trafikerar Hemavan Tärnaby är NextJet, Länstrafiken Västerbotten, 

Lapplandspilen och Hemavan Taxi.  
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7 DISKUSSION 

Destinationsbolagen upplevs mer vilja att man åker flyg eller tar den egna 

bilen vilket inte är det bästa alternativet då den tidigare forskningen visar 

att bil är den största bidragsgivaren av växthusgaser (Chapman, 2007) och 

att flyget tillförlitar sig på teknologisk utveckling för att minska 

miljöpåverkan än ett ändrat beteende (Bohlin och Böhn, 2011; Trivector, 

2012). Socialt sett så kanske det är enklast att ta bilen då man kommer 

längre ut i vägnätet och närmare stugorna än om man åker kollektivt med 

det fasta järn- och vägnätet. 

Gällande urbanisering så ser man i Hemavan Tärnaby att de vill 

marknadsföra sig mer mot Stockholmregionen vilket Gössling och Hall, 

(2009) skriver att sträckan och valet av transportmedel är de betydande 

faktorerna för utsläpp av växthusgaser. Kundunderlaget från 

norrlandskusten kanske är för litet för Hemavan Tärnaby och man behöver 

kundunderlag från södra Sverige. Skulle man här ha en starkare 

miljöprofilering och marknadsföring av direktbussarna som transportmedel 

och få fler resenärer att välja buss istället för flyg och den egna bilen skulle 

det vara ett bättre alternativ för miljön. Det skulle vara nyttigt för miljön att 

upplysa kunderna om olika transportmedels miljöpåverkan och då också 

låta kunden ta ställning vilket kanske skulle behövas i större utsträckning. 

Transporter är en av de bidragande orsakerna till utsläpp av växthusgaser 

(Bohlin och Böhn, 2011; Duval, 2007) men vad gör vi för att aktivt jobba 

med dessa frågor? Vi har under flera år tagit fram åtgärdsprogram och 

riktlinjer på olika plan samt även fastställt hur vi ska jobba med miljö och 

hållbarhetsfrågor för att inte skada miljön. I agenda 21 som Bohlin och 

Böhn, (2011); Nyström och Tonell, (2012) poängterar om att det är från 

gräsrotsperspektivet och ett lokalt engagemang som kommer vara den 

starkaste drivkraften för att lyckas med hållbar utveckling. För att klara av 

detta behöver vi genom hela kedjan av turismaktörer upplysa om att välja 

det miljövänligaste alternativet, så med start från destinationsbolaget till 

den enskilda transportaktören ska det synas att vi tar ett ansvar för miljön 

vilket även UNWTO (1999) fastslagit att turistbranschen ska arbeta med. 

Gällande de deltagande aktörerna i denna studie är det en skillnad mellan 

transportmedlen. Malmö Aviation är exemplariska genom att de även ger 
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sina kunder tips på hur de på andra sätt förutom att klimatkompensera resan 

kan värna om miljön. De gör det på ett enkelt och konkret sätt lätt för 

kunden att kunna själva jobba med miljö och hållbarhet. Företag som 

Hemavan taxi och Vilhelmina Taxi som verkar i Västerbottens inland 

upplevs inte som de är delaktiga och mottagliga för detta globala ansvar 

som miljö och hållbarhetsfrågorna innebär, enligt denna studie. Detta kan 

säkert skilja sig i verkligheten då de aktuella hemsidorna är en del av 

företagets skyltfönster utåt och inte behöver spegla hela företagets 

affärsplan och policys i alla frågor. 

Flygföretagen har generellt höga poäng i undersökningen och utgör en 

känsla av att de behöver övertala kunderna att de ska kompensera för 

flygtransporternas påverkan på miljön genom att köpa klimatkompensation 

från deras samarbetspartners. Flygföretagen är stora aktörer på marknaden 

och antas ha särskilda resurser som kan ta hand om miljöfrågorna inom 

företaget. Inom tågbranschen har de bägge transportaktörerna höga betyg 

vilket även förstärks med den allmänna uppfattningen att tåg är ett 

miljömässigt bra transportmedel. Gällande buss har alla undersökta aktörer 

låga poäng eller inga poäng alls. Då länstrafiken inte själva trafikerar några 

sträckor och inte själva arbetar med transporter kan det vara den bidragande 

faktorn till att inte publicera information. För de medverkande 

taxiföretagen har två av dem höga poäng vilket kan tolkas av att de är 

större taxiföretag som har resurser att aktivt jobba med sitt miljöarbete 

medans det företag som fått noll poäng upplevs ha begränsade resurser att 

uppdatera sin hemsida. 

Tidigare studier har också visat att buss är det vanligaste kollektiva 

transportmedlet i Sverige (Trafikanalys, 2014). Hall med fl., 2009 skriver 

att transportsektorn är ansvarig för en tredjedel av utsläppen av de Svenska 

växthusgaserna. Men resultatet från denna studie är att de medverkande 

bussaktörerna i denna studie har så pass låga poäng och synliggör inte 

vikten av att åka kollektivt vilket jag innan studien hade hoppats att de 

skulle göra. Gössling och Hall (2009) poängterar att avståndet/sträckan av 

resan har betydelse. I relation till det skulle man vilja se ett tydligare tag 

från bussföretagen i marknadsföringen för att nå ut till resenärerna att vilja 

åka kollektivt, även vid längre sträckor. 
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Enligt Brouder och Lundmark (2011) kommer inte turismentreprenörerna 

att agera i frågan om att aktivt jobba med åtgärder för att minska 

miljöpåverkan förrän de drabbar dem märkbart. I Västerbottens inland 

finns det flera mindre företag som likt Vilhelmina taxi och Hemavan Taxi 

som kanske har fullt upp att bara verka för sin egen existens. Men den 

klimatförändring som fortsätter att ske kan vara mycket sårbar för 

verksamheten (Dubois och Ceron, 2006) vilket de mindre företagen kanske 

inte har en förståelse för eller resurser att lägga ner på de berörda frågorna. 

Men hur viktigt är det att företagen behöver ha stämpel att de ”säker grön 

taxi”? Kommer kunderna att åka ändå eller väljer de andra alternativ. Inom 

livsmedelsbranschen är studier gjorda om konsumenternas medvetenhet om 

miljöhänsyn beroende på val av livsmedel. Trenden inom livsmedels-

industrin är att lokalproducerad mat ökar och anledningen till att vi 

efterfrågar det i högre utsträckning är på grund av miljön, 67 procent väljer 

att köpa närproducerad av miljöhänsyn (Nilsson, 2011). En studie om hur 

märkning av ekologiska produkter påverkar efterfrågan på de märkta 

produkterna visade att hyllmärkning av produkterna ändå visade en viss 

skillnad i ökad efterfrågan (Rudholm med fl., 2011). Idag är vi mer 

medvetna om vad vi äter och vi är måna om lokalproducerad mat, 

ekologiskt utbud och märkningar av dessa produkter. Så skulle det innebära 

ett liknande beteende inom transportbranschen om vi blev bättre på att sätta 

en stämpel på våra transporter med ”bra miljöval” som SJs utbud har? Men 

vad är det som gör att ett företag inte har med denna kvalitetsstämpel på sin 

förstasida utan att det är först på undersidorna om deras miljöarbete man 

finner informationen? 

Dubois och Ceron (2006) menar att turistnäringen inte är medvetna om det 

faktum att de själva bidrar och skapar gemensamma problemen som 

växthusgaserna utgör. Ökade koldioxidutsläpp genererar ökade 

temperaturer vilket i sin tur bidrar till hårdare vintrar för skidturismen. Vid 

en alltför hög temperaturhöjning kommer snötillgången att bli mindre 

vilket i sin tur påverkar de många aktörer som har vinterturism med 

skidåkning som primär verksamhet. Denna onda spiral med händelser 

kommer att påverka oss förr eller senare och frågan är om vi är medvetna 

om att vårt beteende idag kommer att straffa oss själva i framtiden.  
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Den samhällsvetenskapliga lärdomen i denna uppsats är att alla företag inte 

kanske jobbar med det miljö och hållbarhetsarbete som behövs för att vi 

ska uppnå de mål som är uppsatta. Det vetenskapliga resultatet med att det 

inte föreligger någon större skillnad mellan destinationer skulle kunna 

utökas i en större studie där alla taxiföretags hemsidor i ett län eller region 

studeras. 

Studien har inte häller behandlat persontransporter med den egna bilen mer 

än att destinationsbolagen presenterar de som alternativ och att det är en 

stor bidragande orsak till miljöpåverkan. Detta skulle vara intressant att 

studera vidare med en ny studie som behandlar transporter till och från 

destinationer med den egna bilen och det beteende som ligger bakom valet 

av transportmedel.  
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8 SAMMANFATTNING 

Denna studie har med protokoll och styrdokument som ligger till grund för 

det miljö och hållbarhetsarbete turismaktörerna ska jobba med visat att vi 

är en god bit på vägen i att uppnå de uppsatta målen. Studiens fokus har 

legat på att undersöka olika transportmedels webbplatser som 

marknadsföring och om de skiljer sig från varandra i innehåll. I studien har 

transportaktörer som trafikerar sträckor till destinationerna Åre och 

Hemavan Tärnaby granskats i vilket utsträckning de presenterar sitt 

företags miljö och hållbarhetsarbete. De studerade transportaktörerna är tre 

svenska flygbolag, två tågbolag, tre bussbolag och tre taxiföretag. 

Respektive webbplatser har studeras med en kvalitativ innehållsanalys där 

resultaten av de sökord som har utvecklats har poängsätts enligt 

kategorierna information, utbildning, samarbete, miljömål och kontroll. 

Resultatet är att stora företag inom flyg och tåg har bra och tydligt 

information om deras miljö och hållbarhetsarbete. De stora taxiföretagen 

har likaså bra information medan mindre taxiföretag och länstrafiken har 

ingen eller lite information. Det är inte stor skillnad mellan destinationerna 

i utbud och marknadsföring i miljö och hållbarhet mellan de olika 

transportmedel förutom inom mindre transportaktörer som i detta fall är 

taxi.  

Enligt tidigare studier är transporter en stor orsak till utsläpp av 

växthusgaser. Om vi inte ändrar vårt beteende i val av miljövänliga 

transportmedel kommer konsekvenserna att bli betydande för miljön. För 

att klara av detta ändrade beteende behöver vi från gräsrotsnivå jobba med 

att aktivt själva välja det miljövänligaste transportmedlet samt att 

transportaktörerna erbjuder miljövänliga tjänster efter de förhållningsregler 

som är uppsatta.  

Studiens resultat har visar att de medverkande studieobjekten både har 

likheter som skillnader i det publika miljö och hållbarhetsarbete respektive 

företag publicerar. Båda destinationsbolagen Visit Åre och Hemavan 

Tärnaby har ett neutralt förhållningssätt och lägger ingen värdering i val av 

transportmedel till och från destinationen eller inom destinationen. Hos 

Hemavan Tärnaby är det tydligt att de beroende på avreseort marknadsför 

sig med olika alternativ men inte på grund av miljöhänsyn.  
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Inom flygbranschen har de alla höga poäng vilket tyder på att de har ett bra 

miljö och hållbarhetsarbete som syns utåt till kunden. Samma gäller för tåg 

där de också har höga poäng. Buss har låga eller inga poäng vilket betyder 

att det finns lite eller ingen information. Taxiföretagen som trafikerar i Åre 

har höga poäng medans taxi i Hemavan har inga poäng. 
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