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ABSTRACT	  
This study aims to investigate the opportunities and concerns relating to sustainability 
certification schemes of tourism destinations in a Nordic context. In order to 
accomplish this a literature review, a comparison between existing and relevant 
certifications scheme and a case-study on Snaefellsnes peninsula in Iceland (which is 
certified according to "The EarthCheck the Sustainable Communities Program”) was 
realized. Furthermore, the information was used to identify and analyze strengths and 
weaknesses related to the schemes for giving suggestions for further development of a 
sustainability certification scheme in the North. It was found that the existing 
certification schemes were few and not transparent enough to attain credibility and that 
the danish certification scheme Destiantion 21 and EarthCheck has a range of similiar 
strenght and weaknesses. Further development of a sustainability scheme needs to put 
heavier focus on public participation, motivation and integration to be succesful on a 
destination level.  
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ORDLISTA	   
Turistdestination 
Enligt UNWTO definieras en turistdestination som följer; "A local tourism destination is a physical space in which 
a visitor spends at least one overnight. It includes tourism products such as support services and attractions, and 
tourism resources within one day's return travel time. It has physical and administrative boundaries defining its 
management, and images and perceptions defining its market competitiveness. Local destinations incorporate 
various stakeholders often including a host community, and can nest and network to form larger destinations." 
 
I denna uppsats definieras vidare en turistdestination som ett samhälle som helt eller delvis är beroende av turism 
för sin överlevnad.  
 
Hållbar utveckling 
"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (Bruntlandskommissionen, 1987) 
 
EDEN-destination - European destinations of Excellens, en utmärkelse som delas ut varje år av EU. (EDEN, 2011) 
 
Certifiering 
”Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt en angiven standard. Certifiering 
kan användas i många sammanhang och vara både andraparts eller tredjeparts. Störst trovärdighet får certifieringen 
då garantin lämnas av en ackrediterad opartisk organisation utöver säljare och kund, d.v.s. tredjepartscertifiering.” 
(Miljöstyrningsrådet, 2011) 
 
Certifieringsprogram inom turism 
Enligt WWF ” Tourism certification programmes cover the wide range of initiatives that provide a logo to 
those companies that exceed (or claim to exceed) a baseline standard. This logo primarily allows these 
businesses or destinations to demonstrate their environmental credentials to consumers. Certification 
programmes include ecolabelling programmes, programmes for which membership criteria are set and a 
membership fee is paid in return for use of a logo, self assessed accreditation programmes, and third party 
audited and externally verified initiatives.” (WWF, 2000) 
 
Andrapartcertifiering 
”Andrapartscertifiering innebär oftast att ett företag kontrollerar/reviderar sina leverantörer enligt en av företaget 
specificerad kravlista, och kallas ofta buissness-to-buissness certifiering. Syftet är att kunna garantera att företagets 
leverantörer uppfyller ställda krav.” (Miljöstyrningsrådet, 2011) 
 
Tredjepartscertifiering 
”En tredjepartscertifiering innebär att en oberoende organisation, ett certifieringsorgan, utför revisionen enligt en 
angiven standard eller annan form av kravspecifikation. Certifieringsorganets certifieringsverksamhet är i sin tur 
godkänd av statligt ackrediteringkontroll.” (Miljöstyrningsrådet, 2011) 
 
Miljömärkning 
”Märkning av varor och tjänster i syfte att bl.a. främja produkter som kan minska negativ miljöpåverkan jämfört 
med andra produkter i samma produktgrupp.” (Nationalencyklopedin, 2011:a) 
 
Miljöledningssystem 
”Ett miljöledningssystem är ett sätt att arbeta systematisk och strukturerat med miljöfrågor. Exempel på 
miljöledningssystem är ISO 14001 och EMAS. Miljöledning är frivilligt och ska ses som ett verktyg för att arbeta 
med miljöfrågor inom en organisation. En certifiering innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett 
aktivt och ordnat sätt. ”(Miljöstyrningsrådet, 2011) 
 
Benchmarking 
Enligt WWF “Benchmarking is the process of comparing performance and processes within an industry to 
assess relative position against those who are ‘best in class’. Successful benchmarking is more than an 
exchange of statistics. It is the exchange of information which enables managers to make continual 
performance improvements a reality and to enhance individual contributions to overall success of a 
company’s policies” (WWF, 2000) 
 
Indikator 
”Indikatorn är ett hjälpmedel som förmedlar information om miljöutvecklingen och ger hjälp i uppföljning och 
utvärdering” (Miljömålsportalen, 2011) 
 
Kriterium 
”villkor, avgörande kännetecken.” (Nationalencyklopedin, 2011:b) 
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1.	  INLEDNING	  
1.1	  Syfte	  och	  mål	  	  
Syftet med föreliggande arbete är att utreda möjligheter och hinder kring 
hållbarhetscertifiering av turistdestinationer i en nordisk kontext. Genom att utföra en 
litteraturstudie rörande befintliga certifieringssystem, en jämförelse av utvalda 
certifieringssystem samt en fallstudie på Snæfellsnes - halvön på Island som är 
certifierad enligt ”The EarthCheck Sustainable Communities Program” skall relevant 
teoretisk och praktisk information samlas in. Vidare skall informationen användas för 
att identifiera och analysera svagheter och styrkor relaterat till 
hållbarhetscertifieringssystemen. Detta ska sedan mynna ut i förslag för utvecklingen 
av ett hållbarhetscertifieringssystem i Norden. Arbetet avser att bidra till ökad kunskap 
om hållbarhetscertifiering av turistdestinationer samt ge förslag som kan användas av 
olika intressenter för vidareutveckling av hållbarhetscertifieringssystem för nordiska 
förhållanden.	  

1.2	  Frågeställningar	  
1. Hur ser situationen och utbudet för hållbarhetscertifiering av turistdestinationer 

ut idag? 
2. Vilka styrkor och svagheter kan spåras i påträffade, relevanta och utvalda 

certifieringssystem?  
3. Vilka möjligheter och hinder kan detekteras för hållbarhetscertifiering av 

turistdestinationer i norden? 
 
1.3	  Avgränsningar	  
Genomgången av nuvarande certifieringssystem begränsades av informationstillgången 
rörande de olika systemen. Likaså vid jämförelsen av certifieringar begränsas urvalet 
på grund av tids - och informationsbrist. Uppsatsen fokuserar på Nordiska förhållanden 
och utgår från litteraturstudier samt en fallstudie på Island för att utreda hinder och 
möjligheter i en nordisk kontext. Studien analyserar inte behovet eller den potentiella 
marknaden för en hållbarhetscertifiering i Norden till fullo. Studien fokuserar på 
hållbarhetscertifiering men behandlar inte helt huruvida ”hållbar turism” har en negativ 
eller positiv inverkan relaterat till hållbarhet på en global nivå, exempelvis genom 
resevanor och konsumtion av turistprodukter.  
 
2.	  BAKGRUND 
2.1	  Introduktion	  
Turistindustrin är idag en av de största och snabbast växande industrierna i världen 
mätt i antalet jobb, bruttoproduktion, skatteintäkter och förädlingsvärde (Ramm, 2001). 
Hur turismen hanteras påverkar de lokala destinationerna och även framtiden för 
omkringliggande ekosystem, regioner och nationer. (UNWTO, 2004) Turistindustrin 
har länge betraktats som en ”ren” industri jämfört med andra tyngre industrier (Ivicic, 
2007). Anledningen är att den främst bygger på service, men servicedelen är endast 
toppen av isberget (ibid.). Turistindustrin kan nästan inte beskrivas som en industri 
utan mer som ett nät av aktiviteter, här innefattas i princip alla aktiviteter man kan 
föreställa sig (Ibid.). Aktiviteternas påverkan på miljön och omgivningen baseras på 
balansen mellan nätets beståndsdelar och hur de hanteras (ibid.). 
 
Turism beskrivs många gånger som idealt för att stimulera tillväxt och utveckling utan 
stora initialkostnader, vilket ofta ger kortsiktiga ekonomiska vinster för samhället 
(Ramm, 2001). Många gånger försummas därför de mera långsiktiga 
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hållbarhetsfrågorna bakom denna växande näring (ibid.). Intresset och agerande kring 
hållbara resealternativ har emellertid ökat hos organisationer, företag och myndigheter 
(Tillväxtverket, 2009) vilket kan tänkas sätta fart på morgondagens turister och kan 
antas komma ställa högre krav på turistnäringens hållbarhet än någon gång tidigare.  
 
Efterfrågan på unika erfarenheter och eget deltagande kan komma att öka vilket i sin 
tur kommer bidra till att lokal kultur och produktion blir av allt större vikt. 
Turistsektorn har samtidigt blivit mer attraherad till starka verktyg för att mäta 
prestationer på både individuell nivå (hotell, båtar, restauranger) och destinationsnivå 
(UNWTO, 2004). Utvecklingen av externa och oberoende märkningssystem inom 
turistdestinationer är en växande marknad och tenderar att främja aktivt användande av 
vissa indikatorer som kunden (de som semestrar) väljer utifrån (ibid.). Detta 
återkopplas till företag eller destinationer som vill visa på god prestanda, ge valuta för 
pengarna och en hög kundtillfredställelse (ibid.). 
 
Den hållbara utvecklingens principer inom turismen baseras på balansen och 
integrationen mellan de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna. (se figur 
1). Hållbar turism skall:  
 

• Använda naturresurser som utgör ett nyckelelement för turismens utveckling på 
ett optimalt sätt, bibehålla viktiga ekologiska processer och hjälpa att bevara 
naturligt arv och biodiversitet. (Ekologiska) 

• Respektera den sociokulturella autenticiteten hos samhällen, bevara det 
kulturella arvet och traditionella värderingar samt bidra till interkulturell 
förståelse och tolerans. (Sociala) 

• Säkra livskraftiga, långsiktiga ekonomiska  
verksamheter, tillhandahålla socioekonomiska fördelar till samtliga  
aktörer och fördelarna skall vara jämt fördelade. Vidare skall hållbar turism 
bidra till stabil sysselsättning, inkomstbringande möjligheter samt sociala 
tjänster hos samhället och 
bidra till fattigdomsbekämpning. 
(Ekonomiska)  
                                                                             
(Källa: UNWTO, 2004) 
 

      	  
	  

	  
	   	  

	   	   	   	   	   	   	   Figur 1. De tre dimensionerna	  

2.1.1	  Att	  mäta	  hållbarhet 
Att kvantitativt och/eller kvalitativt mäta turistaktiviteter har visat sig vara en 
förutsättning för en framgångsrik och hållbar hantering av turismen (Ivicic, 2007). 
Detta innefattar utvecklandet av mätverktyg och dess implementering för att övervaka 
hållbarhetsaspekter (ekologiska, sociala och ekonomiska) (ibid.). I förlängningen kan 
detta även innefatta att mäta aktiviteter rörande hållbarhet som kanske inte uteslutande 
är direkt turistrelaterade, på exempelvis destinationsnivå. De verktyg som används idag 
för att mäta och jämföra hållbarhet är indikatorer, benchmarking, ”best practice” och 
hållbarhetsredovisning. (Ibid.) Här menar Ivicic att de två sistnämnda inte är 
fullständigt utvecklade eller täckande för nå en hållbar utveckling, vilket betyder att 
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tillämpningen av indikatorer samt till viss del benchmarking är nödvändigt för att mäta 
hållbarhet och även essentiellt för en hållbar utveckling på turistdestinationsnivå.  

Målsättningen med indikatorer för hållbar turism är att; vara ett strategiskt verktyg, att 
bli ett management verktyg och att bli ett kommunikationsverktyg för destinationen. 
Den ideala indikatorn skall också vara lätt att förstå, lätt att upprätthålla, jämförbar, 
evolutionär, målorienterad och samverkande. (European commission, 2010:b). Att 
mäta hållbarhet genom indikatorer kräver tillgång och underhåll av data som i sin tur 
baseras på tekniska och humana resurser, vilket kan vara problematiskt för mindre 
destinationer (ibid.). Utöver detta är det även ett problem att sätta gränser för vilket 
område mätningarna skall ske. För att kunna mäta och jämföra destinationer med 
varandra krävs en väldefinierad och välmotiverad systemavgränsning (ibid.). 
 
2.2	  Utgångspunkter	  och	  problematik 
2.2.1	  Certifieringsprogram/system	  och	  miljömärkningar,	  utgångspunkt	  
Certifieringssystem (se ordlista) kan se olika ut och har inte alltid samma innebörd 
eller innehåll. Vissa har kriterier och mätbara indikatorer för exempelvis 
miljötillståndet (prestationsbaserat) medan andra fokuserar på miljöledningssystemet 
(processbaserat) alternativt en kombination av dessa (Ramm, 2001).  Certifieringen är 
många gånger utförd av en oberoende tredjepart, detta innebär att en bedömning och 
granskning sker av en oberoende revisor (Font, X. 2001). I vissa fall används förstapart 
(egencertifiering) eller andrapartscertifiering (se ordlista). En ackrediterad certifiering 
innebär att certifieringsorganet i sin tur är granskad och godkänd av ett 
ackrediteringsorgan (ibid.). Certifiering kan skilja sig från miljömärkning på det sättet 
att det sistnämnda innefattar just en märkning som kan användas i 
marknadsföringssyfte medan certifiering inte nödvändigtvis behöver innehålla en 
märkning (se ordlista). En miljömärkning är ett informativt verktyg som används för 
att kommunicera miljöprestanda till kunder och konsumenter (Naturvårdsverket, 
2011). En positiv miljömärkning, som denna uppsats i allmänhet behandlar, skall med 
hjälp av ett antal kriterier försöka identifiera den miljöprestanda en produkt ska klara 
av för att få tillgång till märkningen (ibid.). I denna uppsats används benämningen 
certifieringssystem med grund i att det innefattar alla spektra av 
begreppsförklaringarna. Figur 2 beskriver kortfattat förhållandena mellan aktörer 
inblandade i miljömärkning/certifieringssystem i turistindustrin (Font, X. 2001). 
Beroende hur dessa relationer är utformade för olika certifieringar eller 
miljömärkningar ges de olika trovärdighet, acceptans, igenkänningsfaktor och 
erkännande hos den potentiella marknaden (ibid.). 

 
 
Figur 2. Aktörer 
relaterat till 
miljömärkningar i 
turistindustrin. (Font, X. 
2001) 
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För att ett frivilligt initiativ (certifieringssystem) skall vara trovärdigt och effektivt för 
samtliga aktörer krävs följande innehåll:  

• Transparens – lämplig och läglig rapportering är viktigt för en effektiv 
uppföljning/utvärdering. Dokumentation skall göras tillgänglig för allmänheten 

• Trovärdighet – oberoende övervakning och verifikation 
• Substans – passande innehåll och språk, initiativet måste bidra med lösningar 

på sociala och miljömässiga problem 
• Allmänhetens deltagande – aktivt deltagande av samtliga aktörer/intressenter 
• Motivation – tillräckliga incitament för brett deltagande. 
• Integration – sociala och ekologiska frågor införlivas i (företags) policy och 

verksamhet 
(Ramm. 2001) 

 
2.2.2	  Hållbarhetscertifiering	  av	  turistdestinationer	  
Det generella syftet med en hållbarhetscertifiering av turistdestinationer är att med 
hjälp av starkt engagemang från alla lokala intressenter uppnå en hållbar utveckling (se 
ordlista). Detta uppnås genom att ta hand om ekologiska, ekonomiska och kulturella 
förutsättningar på ett sätt som säkrar destinationens fortsatta överlevnad. Även ökad 
integration mellan turistnäringen, den lokala affärsverksamheten och statsförvaltning 
liksom att aktivt engagera allmänheten är viktigt för att uppnå lyckat resultat. 
(Mortensen, B. 2002)  
 
Att certifiera en turistdestination har helt andra förutsättningar jämfört att certifiera 
exempelvis ett enskilt företag. Många av utmaningarna gällande hållbarhet och 
åtgärderna som krävs för att uppnå hållbarhet kan bäst uträttas av olika intressenter i 
samarbete, på just destinationsnivå. Generellt sett är det ofta lättare att ha ett integrerad 
och holistisk synsätt på destinationsnivå (EU, 2007), eftersom det är på 
destinationsnivån som behoven för miljö, det lokala samhället och ekonomin möts 
(TSG, 2007). De ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna är olika viktiga 
för olika destinationer och värderas därigenom också annorlunda beroende på en 
destinations behov (Ivicic, 2007). Eftersom turismen sker av olika anledningar, på 
olika platser och med olika funktioner, kan det vara problematisk när det kommer till 
att standardisera kriterier eller indikatorer för hela destinationer (Ibid.).  
 
Vidare problematik rörande hållbarhetscertifiering av turistdestinationer är att de 
ekologiska och sociala vinsterna är svåra att kvantifiera (mäta/räkna), vilket ofta leder 
till att de förlorar sitt egentliga värde och den inneboende långsiktiga positiva 
potentialen relaterat till hållbar utveckling. I rapporten ”Hållbar turistnäring” 
(Tillväxtverket och Västsvenska turistnäringen, 2011) beskrivs mätning av de 
hållbarhetsmässiga effekterna av besöksnäringen på destinationsnivå som den allra 
mest grundläggande uppgiften, först då kan vi styra utvecklingen mot tillväxt inom de 
ramar som specificerats som hållbara. Här betonas att kompletterande mätmetoder som 
fångar upp andra värden än exempelvis volym och omsättning behövs införlivas för att 
stimulera till en hållbar utveckling.  För om ingen hänsyn tas till hållbarhetsmässiga 
mått, kommer detta i förlängningen leda till att destinationer undergräver den egentliga 
produkten som turismen innefattar – upplevelsen (WWF, 1998).  
 
Eftersom turistnäringen och produkten (dvs. upplevelsen) som säljs, i stora drag 
baseras på en destinations ekologiska, kulturella och sociala kvalitet kan den, om 
hållbarhetsfrågorna inte belyses och åtgärder vidtas försämra sina egna möjligheter till 
vidare tillväxt (European commission, 2010:a). Den speciella relationen mellan turism 
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och hållbar utveckling går delvis att beskriva med citatet ”What feeds me destroys me” 
(Ivicic, 2007). Därför är hållbarhet inom turistnäringen central för dess framtid.  
 
Det faktum att marknaden för gröna resenärer upplevs stor, att turistbranschen ser 
möjligheter i hållbar turism och att Norden skall satsa på grön tillväxt gör hållbar 
turism till en viktig del för Nordens framtida planer (Norden, 2011:a) Om man lyckas 
skapa en tydlig miljöprofil finns stora tillväxtmöjligheter för hela turistbranschen i 
Norden. (Norden, 2011:b) Genom att angripa problematiken och se möjligheterna 
relaterat till turism och hållbarhet kan Norden erhålla ett försprång, ett såkallat ”first 
mover advantage” på den globala marknaden.  

	  
2.3	  Hållbar	  turism	  och	  destinationer,	  dagsläget	  
2.3.1	  Initiativ	  inom	  hållbar	  turism	  –	  ett	  urval	  
Agenda 21 definierade i ”Rio Earth summit” (1992) behovet av lämplig information 
som stödjer beslutsfattande och föreslog utformning av indikatorer för att uppnå 
hållbar utveckling (UNWTO, 2004). Här fastslogs också ett ramverk för utvecklingen 
inom turist - och reseindustrin (Agenda 21). Under 1995 introducerades Agenda 21 för 
turism som lade fram utvecklingen av indikatorer relaterat till hållbar utveckling som 
ett av de främst prioriterade åtgärdsområdena. Turism är vidare en av sju 
huvudsektorer för Agenda 21 för Östersjöregionen– Baltic 21, där utformning av 
övervakningsmetoder och miljöövervakningsprogram var en betydande del av 
föreslagna åtgärder (Regeringskansliet, 1998). Här definieras också målsättningen för 
hållbar turism genom att belysa vikten av balansen av ekonomiska, sociala och 
ekologiska aspekter. Från 2006 till 2008 pågick projektet CREST - Creation of 
Sustainable Tourism Destinations, en ”verktygslåda med rekommenderade åtgärder för 
att utveckla en hållbar turismdestination”. CREST var ett EU-projekt (Interreg IIIB) 
och syftade till att skapa riktlinjer och tillhandahålla verktyg för att skapa hållbara 
turistdestinationer i Nordsjöregionen (Håll Sverige rent, 2011). 
 
Förenta Nationerna (FN) har ett specialiserat organ rörande turism - United Nation 
World Tourism Organisation (UNWTO), vilket är den ledande internationella 
organisationen inom området. UNWTO fungerar som ett globalt forum och ”know-
how” relaterat till turism och spelar en central och avgörande roll för att främja 
ansvarsfull och hållbar utveckling med särskild hänsyn till utvecklingsländernas 
intressen (UNWTO, 2011:b). Organisationen skall bidra till FN:s milleniemål, som 
syftar till att minska fattigdom och främja hållbar utveckling. Organisationen 
uppmuntrar implementeringen av ”Global code of ethics for tourism”, antagna 1999 
(UNWTO, 2011:a), vilka syftar till att säkerställa de positiva ekonomiska, sociala och 
kulturella effekterna samtidigt som man minimerar de negativa (ekologiska och 
sociala) effekterna av turism - för länder, turistmål och företag. Organisationen består 
av 154 länder, 7 territorium och 400 anslutna medlemmar som representerar den 
privata sektorn, branschföreningar, institutioner och lokala myndigheter. (UNWTO, 
2011:b) Norge gick med i UNTWO år 2008 och är idag de enda medlemmarna i 
Norden.  
 
Ett annat initiativ är ” The global sustainable tourism criteria” som initierades av 
Rainforest Alliance, United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations 
Foundation, och United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (GSTC, 
2011).  Arbetet syftar till att utveckla en gemensam uppfattning av hållbar turism och 
har idag sammanställt en bas av hållbarhetskriterier (37 stycken) (ibid.). Kriterierna 
skall hjälpa konsumenter att välja, kunna användas som riklinjer (för utbildning, 
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företag, certifieringar etc.) samt vara en grund för utveckling mot en hållbar turism för 
både länder, NGO:s och privata aktörer (ibid.).  
 
”Theme Indicator Framework” utvecklades av ”The UN commission on sustainable 
development” och berör hållbarhetsfrågor generellt, men med specifika delar som kan 
vara direkt applicerbara på turistdestinationer. Här definieras också riktlinjer för att 
utveckla ett nationellt indikatorprogram. (UNWTO, 2004)  
 
År 2004 sammanställdes, av Europa kommissionen, en grupp för att bidra till 
processen mot en hållbar utveckling inom turismen i Europa vid namn ”Tourism 
sustainability group” (TSG). TSG består av 22 medlemmar som har skilda intressen 
och bakgrund för att ge en god variation av kunskap och erfarenhet. Medlemmar från 
branschorganisationer, destinationer och det civila samhället finns representerade, även 
experter från UNEP och FNs miljöråd är medverkande (TSG, 2011). I rapporten 
”Action for more sustainable european tourism”, publicerad 2007, formulerades åtta 
huvudutmaningar relaterat till hållbarhet inom den europeiska turistnäringen;  

“1. Minska säsongsberoendet 
2. Lösa problem med transporter kring turism 
3. Förbättra kvaliteten för turismjobb 
4. Bibehålla och förbättra samhällenas välstånd och livskvalitet 
5. Minimera resursanvändningen och avfallsproduktionen 
6. Bevara och värdesätta natur- och kulturarvet 
7. Tillgänglighet för alla 
8. Turism som ett verktyg för hållbar utveckling” 
       (TSG, 2007 & CREST, 2008) 
Många av de åtta huvudutmaningarna och de åtgärder som de kräver kan bäst hanteras 
på destinationsnivå (TSG, 2007). Grundat i det integrerade, holistiska och heltäckande 
perspektivet som uppnås på destinationsnivå och i att konsumenten väljer utifrån just 
de premisserna (ibid.). TSG understryker dock att det faktumet inte utesluter att något 
även behöver göras på nationell eller internationell nivå. 
 
I juni 2010 framförde Europa kommissionen målsättningar för den Europeiska 
turistnäringen vilka delvis syftar till att gynna en hållbar, ansvarstagande och 
högkvalitativ turism i Europa (European commission, 2010:a). I ljuset av detta 
beslutades att ett system av indikatorer för en hållbar utveckling på destinationsnivå 
skulle utvecklas och under 2010 testades en första uppsättning av indikatorer på olika 
EDEN-destinationer. Utvärderingsrapporten ”Test to implement tourist indicators in 
EDEN Destinations” kom ut i september 2010.  
 
2.3.2	  Initiativ	  inom	  hållbara	  destinationer/samhällen	  –	  ett	  urval	  
Globalt finns följaktligen många olika initiativ som bidragit med indikatorer för en 
hållbar utveckling inom turistindustrin och även förslag på mått/riktlinjer som kan 
användas på många olika skalor (globalt/regionalt etc.). UNWTO fann i en studie 2001 
över 260 olika frivilliga initiativ för en hållbar turistnäring såsom ”benchmarking”, 
manualer för bästa praxis, utmärkelser, etiska koder, miljömärkning och certifiering. 
(UNTWO, 2004)  
 
Antalet hållbarhetscertifieringar av turistdestinationer är emellertid relativt litet. I tabell 
1 presenteras de projekt som påträffats i föreliggande arbete vilka huvudsakligen 
behandlar ”mätning” av hsållbarhet relaterat till destinationer eller samhällen. De 
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presenteras för att ge läsaren en bredare bild av vad som existerar idag samt ge 
förståelse för hur urvalet skett.   
 
Tabell 1. Urval av projekt och initiativ rörande certifieringar, ratingsystem och 
utmärkelser av destinationer/samhällen relaterat till miljö och hållbarhet. (Källa: 
Audubon International, 2011. BREEAM. 2011. Destination 21, 2001.  EarthCheck, 
2011:c. Nordic industrial fund, 2006. Tillväxtverket och Västsvenska turistnäringen. 
2011. STEP, 2011. STAR, 2010. EDEN, 2011. WTTC, 2011.) 

 
De initiativ som utses för en djupare genomgång är de som berör miljö eller hållbarhets 
- certifiering samt är applicerbara på turistdestinationer. BREEAM communities är en 
certifiering för samhällen med fokus på planering, utveckling och design vid 
samhällsuppbyggnad (BREEAM; 2011). I framtiden planeras certifieringen att även 
tillämpas under användningsfasen, dvs. då samhället eller området hanterar hållbarhet i 
driftsfasen. BREEAM communities utesluts med hänvisning till att den varken 
fokuserar på turism eller driftsfasen/användningsfasen i dagsläget (Waddelove, 2011). 
BEATHA utesluts eftersom programmet inte startat eller blivit implementerat någonsin 
samt brist på grundläggande information. Resterande initiativ som tas upp i tabellen 
bedöms ej relevanta med hänvisning till att det inte är certifieringsprogram. 
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2.4	  Introduktion	  fallstudie:	  Snæfellsnes-‐halvön,	  Island 
2.4.1	  Introduktion	  
För att få ytterligare inblick kring hållbarhetscertifiering av turistdestinationer i Norden 
har jag valt att göra en fallstudie på Snæfellsnes-halvön på Island. Valet baseras på att 
detta är den enda i dagsläget hållbarhetscertifierade destinationen i Norden. 
Snæfellsnes-halvön är certifierad enligt ”The EarthCheck Sustainable Communities 
Program” och är lokaliserad till den västra delen av Island. Regionen innefattar fem 
kommuner, tre större och två mindre och har en befolkning på ungefär 4000 invånare. 
Kommunerna (se figur 3) i storleksordning baserat på befolkningsmängd är som följer; 
Snaefellsbaer, Stykkisholmur, Grundarfjördur, Eyla – og Miklaholtshreppur samt 
Helgafellssveit. (Mattiasdottir, 2011) 
 
Trakten bjuder på en natur med varierande geologi, glaciärer, vulkaner, vattenfall och 
varma källor. Djurlivet i området är också ett lockande inslag med ovanliga örnar 
(White tailed), Lunnefågel och valar. Här ligger också Snæfellsjökull nationalpark, en 
av tre nationalparker på Island. Området erbjuder också fisketurer, turer på fjordarna, 
kryssningar, ett vattenmuseum samt konstmuseum. Restaurangerna serverar lokala 
delikatesser så som inhemsk öl, musslor från en lokal musselodling, fisk och andra 
lokala varor. En annan detalj som lockar många turister är det faktum att många av de 
Isländska sagorna utspelas i regionen. (Mattiasdottir, 2011) 
	  

	  
Figur 3. Snaefellsnes-halvön. (Källa: Wikipedia, 2011) 
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2.4.2	  EarthCheck	  på	  Snæfellsnes-‐halvön:	  Bakgrund  
År 2004 blev halvön ”benchmarked” (se ordlista) enligt “The EarthCheck Sustainable 
Communities Program” och försökte därefter (2006) att bli certifierade men 
misslyckades pga. bristfällig arkivering och organisering. (Chuch. L, 2011) Sedan 
2008 är halvön emellretid certifierade enligt EarthCheck Programmet och den senaste 
förnyelsen av certifieringen genomfördes år 2010. Initiativtagarna till certifieringen, 
runt år 2000, var ett par (Gulli och Gudrun Bergman) som ägde Hotell Hellnar i 
regionen (se Stykkisholmur). Hotellet var (och är än idag) certifierat enligt EarthCheck 
för företag men idén att hela regionen skulle kunna gynnas av detta växte och hamnade 
till slut på kommunernas bord. Projektet är helt finansierat av statliga pengar, erhållet i 
omgångar, som ett pilotprojekt för Island. (Mattiasdottir, 2011)  
 
Island drabbades 2008 av en ekonomisk kris vilket gjorde arbetet med certifieringen 
aningen svårare, det statliga ekonomiska stödet som erhölls vid projektets start började 
sina liksom intresset hos invånarna. Tjänsten som lokal projektsamordnare för 
certifieringsprocessen startade som en heltidstjänst men minskade i samma takt som 
ekonomin och var i slutet av 2009 en kvartstjänst, vilket satte sina spår i certifieringens 
inverkan på samhället då det saknades samordning och ständig uppdatering. Ett annat 
projekt relaterat till lokala Agenda 21 som bottnar i en idé av Gulli Bergman, rörande 
certifiering av hela Island presenterades 2009 av Menja von Schamleese och Robert 
Stefansson från NSV (Natturustofa Vesturlands, ett regionellt naturhistorisk center). 
När projektet presenterades på lokala Agenda 21 mötet för kommuner från hela landet 
fick det relativt stor uppmärksamhet och gavs senare som förslag till ministeriet, men 
avslogs 2010. Detta bidrog förmodligen till de ytterligare projektpengar som erhölls 
från staten 2010 och med grund i detta heltidsanställdes i april 2010 en ny samordnare 
för projektet vid namn Theodora Matthiasdottir. (Gíslason och Mattiasdottir, 2011) 
 
I början av certifieringsprojektet bestod styrgruppen för projektet av intresserade och 
engagerade personer (ca 12 st.) men senare (2010) beslutades att styrgruppen skulle 
bestå av borgmästarna i varje kommun (5 st.). Anledningen till beslutet var för att 
skapa ett större engagemang hos personer som faktiskt har ett inflytande på ett politiskt 
plan vilket innebär bättre kontakt med andra i ledande positioner och en möjlighet att 
faktiskt genomföra större förändringar. (Gíslason, 2011)  
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3.	  METOD 
För att undersöka förutsättningarna för hållbarhetscertifiering av turistdestinationer i 
Norden användes följande metoder (se figur 4): 
 
3.1	  Datainsamling	  
En genomgång och litteraturstudie utfördes kring nuvarande riktlinjer, initiativ, 
certifieringssystem och program relaterat till hållbarhet, turism och destinationer för att 
redogöra för situationen samt utbudet idag. Därefter gjordes ett urval av de, för detta 
arbete, relevanta certifieringssystem (där information fanns tillgänglig samt att de rör 
hållbarhetscertifiering av turistdestination) för djupare genomgång. System som ansågs 
vara relevanta valdes därefter ut för en fördjupande jämförelse baserat på ett antal 
indikatorer för att redogöra för dess utformning samt visa på skillnader och likheter. 
Detta kompletterades med intervjuer med kunniga inom respektive certifiering. 
Intresseväckande intervjuobjekt listades för att leda vidare till andra relevanta personer 
med så kallad ”snow ball-effekt”, alltså att en förbindelse leder fram till en annan. 
 
3.2	  Fallstudie 
En kvalitativ singelfallstudie genomfördes på Snaefellsnes-halvön på Island där 
nyckelaktörer relaterat till EarthCheck– certifieringen av regionen intervjuades för att 
upptäcka styrkor och svagheter relaterat till certifieringen. Jag har använt mig av 
såkallade semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2), där jag har en tämligen fast 
struktur, och vill att intervjupersonen skall ha möjlighet att svara fritt och där det finns 
utrymme för följdfrågor. Genomgång av relevant dokumentation samt insamling av 
övrig relevant information genomfördes också på plats.  

3.3	  Analys	  (av	  erhållen	  information	  och	  fördjupning)	  
Datainsamlingen, jämförelsen och fallstudien ligger som grund för analys av styrkor 
och svagheter rörande hållbarhetscertifiering av turistdestinationer. Utifrån detta dras 
sedan slutsatser i form av möjligheter och hinder, baserat på detta ges 
rekommendationer för framtida utveckling inom området med fokus på nordiska 
förutsättningar.  
 

 
 

Figur 4. Beskrivande schema av metoden som används i studien 
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4.	  RESULTAT	  
	  
4.1	  Genomgång	  av	  relevanta	  certifieringsprogram 
I följande avsnitt beskrivs de fyra system som bedömdes vara relevanta i kapitel 2.3.2 
mer ingående.  
 

 
Bakgrund 
EarthCheck programmet är grundat av Australiensiska statligt finansierade 
”Sustainable Tourism Cooperative Research Centre” (STCRC). Grundandet av 
EarthCheck var Australiens svar på ramverket som utformades för turism och rese- 
industrin på Agenda 21 mötet i Rio 1992.  EarthCheck systemet har tidigare nyttjat 
(där EarthChecks indikatorer och så vidare använts) Green Globe - logon (EarthCheck, 
2011:a). Idag är EarthCheck ett självständigt benchmarking - och certifieringsorgan 
som ägs av ett internationellt miljölednings - och certifieringsföretag vid namn EC3 
Global (EarthCheck, 2011:a) och använder sin egen logo (se figur).  EC3 Global har ett 
dotterbolag vid namn Green Globe Asia Pacific Pty Ltd (“GGAP”) som äger 
rättigheterna för utfärdandet av Green Globe certifieringen i Asien/stillahavsregionen 
(EarthCheck 2011:b) EC3-global erbjuder också konsulttjänster inom miljöledning och 
turism (EarthCheck 2011:d). EarthCheck certifierar allt från skolor, byggnader och 
enskilda företag till destinationer, varav “The EarthCheck Sustainable Communities 
Program” är det certifieringsprogram för destinationer som erbjuds.  
 
Beskrivning	  av	  systemet 
EarthCheck är det enda globala benchmarking och certifieringsprogrammet relaterat 
till hållbar turism och resande. Innehav av EarthChecks varumärke tyder på bättre 
miljö och social prestanda, ökad samhällsintegration och besparingar genom 
effektivare resursanvändning. Systemet är baserat på Agenda 21 principerna (Church, 
2011), följer nationella regelverk samt ”the Global Sustainable Tourism Criteria” 
(EarthCheck 2011:c) Programmet erbjuder benchmarking, certifiering och 
prestandaförbättringssystem vilket hjälper destinationerna att mäta och övervaka sin 
prestation samt dra lärdom av andras erfarenheter.  
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Figur 5. EarthCheck programmets sex faser (Källa: EarthCheck 2011:c) 
 
Systemet bygger på totalt sex faser (se figur 5) och bygger på tio olika nyckelkoncept 
(se bilaga 1) EarthCheck programmet bedömer objekten i fråga enligt: brons, silver och 
guld och erbjuder både benchmarking (steg: 1-3) och certifiering (steg: 1-6). För att 
uppnå certifiering krävs en benchmarking (Church, 2011). När objekten bedöms sker 
detta i förhållande till ”nationell” standard, exempelvis en stad som vill bli certifierad 
jämförs med ett nationellt genomsnitt (baslinje), detta för att till viss mån anpassa 
certifieringen till landets förhållanden (Gísláson, 2011, EarthCheck Benchmarking 
2010).  
 
För att blir certifierad eller ”benchmarked” ställs ett antal krav på den utnämnda 
styrgruppen på destinationen. Detta är steg ett och bygger på att ha en styrgrupp som 
har mandat att genomföra de förändringar som krävs samt vara en bas för 
utformningen av certifieringen. En vision, policy och handlingsplan skall författas, 
vilket är steg två.  När miljö - och hållbarhetspolicy utformas skall hänsyn tas till 
UNTWO:s Global Code of Ethics, när policyn är klar skall destinationen gå igenom 
benchmarking processen (steg tre) som i stora drag handlar om att inventera och 
jämföra den sociala och miljömässiga hållbarhetsprestationen för destinationen genom 
att använda ”EarthChecks Benchmarking indicators for communites” alltså indikatorer.  
 
Slutligen, när destinationen inmatat benchmarkingsiffror (data) via programvara, får 
destinationen en utvärderingsrapport som respons från EarthCheck där deras prestation 
illustreras med hjälp av en jämförelse med fastställd baslinje och ”best practice”, varav 
båda baseras och jämförs med landets genomsnitt. (EarthCheck, 2010) Destinationen 
skall sträva mot ”ständig förbättring” ´ alltså hela tiden försöka nå ”best practice level” 
samt bibehålla de ”best practice” de redan har uppnått. De indikatorer som är 
fastställda enligt EarthCheck skall mätas medan det även finns förslag på indikatorer i 
EarthChecks kriteriedokument som brukarna själva kan välja om de så önskar, 
antingen föreslagna indikatorer (se bilaga 1) eller som destinationen själva utvecklar. 
När destinationen väljer indikatorer erbjuder EarthCheck således förslag som skall ge 
riktlinjer kring vad som kan passa. (EarthCheck: benchmarking, 2010) 
 
Steg fyra behandlar efterlevnad av lagar och krav (lokalt), om lagar/krav inte finns 
skall andra internationella standarder eller erkänt bra lösningar antas. I planeringsfasen 
(steg fem) skall destinationen utveckla en hållbarhetsstrategi samt försäkra att 
EarthChecks alla krav i tidigare faser efterlevts och att register som visar på detta 
existerar sen minst 48 månader tillbaka.  Även styrgruppens jobb utvärderas i denna 
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fas, samt nödsituationer och eventuella felsteg behandlas. Den sista fasen (steg sex) går 
främst ut på att hela samhället skall vara delaktig i certifieringen på olika sätt, detta 
skall också utvärderas och redovisas med hjälp av en hållbarhetsstrategi/plan. 
Konsultmekanismer skall införas så att alla aktörer har möjlighet att delta i 
utvecklingen och styrgruppen skall sprida information och uppmuntra till deltagande. 
Slutligen skall en hållbarhetsrapport formuleras, denna tillsammans med 
utvärderingsrapporten (steg tre) skall uppdateras årligen. (EarthCheck, 2010)  
 
För certifiering skall revision genomföras av utbildad oberoende fristående tredjepart, 
dvs. en tredjepartscertifiering. (EarthCheck 2011:c) Revisorn gör en ”Onsite evaluation 
report” som innehåller rekommendationer och kvalitativ bedömning av destinationens 
prestationer baserat på kriterierna samt handlingsplanen, här belyses områden som nått 
”best practice” och eventuella avvikelser (EarthCheck, 2010) . Certifieringen skall 
förnyas varje år, vartannat år skall det genomgå extern certifiering och vartannat år en 
intern certifiering (ibid.). För att bli benchmarked eller certifierad krävs en årlig avgift 
som beror av var i processen destinationen befinner sig, denna information är inte 
tillgänglig. (Gíslason, 2011).  
 
Dagsläge	  och	  utvärdering 
Idag finns fem ”hållbara turistdestinationer” anslutna till programmet, de är 
lokaliserade enligt tabell 2 Tillräckligt med information om systemet finns för vidare 
analys.   

 

Tabell 2. Samtliga destinationer som uppnått EarthCheck -”benchmarked” eller 
certifiering. (Källa: EarthCheck: medlemsregister, 2011.) 

 
 
 
 
 

 
 

Land Organisationsnamn Uppnått 
Australien Manfield Shire Benchmarked Bronze 
Nya Zeeland Kaikoura district council Certifierad Silver 
Mexiko Hautulco Certifierad Guld 
Dominikanska 
republiken Common wealth of domenica Benchmarked Bronze 
Island Snaefellsnes Peninsula Certifierad Silver 
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Bakgrund 
År 1997 startade det danska turistförbundet tillsammans med Friluftsrådet och Turist 
utvecklings centret (TUC) utvecklingen av ett miljömärkningssystem rörande 
destinationer för att främja hållbar turism i Danmark (Destination 21, 2001). 
Pilotprojektet Destination 21 var delvis statligt finansierat och delvis finansierat av 
turistindustrin. (Ramm, 2001) Projektet krävde statlig finansiering för utveckling av 
koncept och för att inrätta en organisation för administration av projektet (Clement et. 
al, 2003). Projektet grundades i en brist på strategi för hållbar turism inom den danska 
turistnäringen och även för att skapa ett forum för att utbyta erfarenheter, få hjälp och 
erhålla information (Lissinger, 1999).  Destination 21 började som ett pilotprojekt där 
sju olika destinationer i Danmark skulle implementera denna certifiering i samhället. 
Tanken var att genom en bred implementering fånga olika representativa intressenters 
lokala idéer och upplevelser att basera D21s hållbarhetsmål och indikatorer på för att 
så bra som möjligt passa danska förhållanden. (Destination 21, 2001).   
 
Beskrivning	  av	  systemet	  
Destination 21 (D21) är både ett miljömärkningssystem likväl som ett 
managementsystem för alla processer inom turistnäringen, D21 baseras på principerna 
i Agenda 21 och följer nationella regelverk. Certifieringen sker inom ett geografiskt 
område som kan vara en eller flera kommuner och syftar till att skapa en hållbar 
utveckling för regionen som helhet. Systemet syftade till att gynna den långsiktiga 
konkurrenskraften inom den danska turistnäringen. (Lissinger, 1999) 
 
Det första steget som en D21- certifiering baseras på är för-kvalifikationsfasen där en 
styrgrupp skall utformas för destinationen. Styrgruppen skall bestå av representanter 
från alla olika intressentgrupper . (Clement et. al, 2003) Därefter rör sig destinationen 
in i kvalifikationsfasen och en vision och en handlingsplan skall utformas, främst av 
D21-styrgruppen, för hållbar utveckling i området. Dessa skall skapas och formuleras i 
samarbete med hela destinationens medborgare. Utvecklingsmål skall också uppföras, 
de utformas av destinationen själv genom en grundläggande kartläggning (Inventering) 
och utvärdering av de lokala förutsättningarna (SWOT-analys). Detta skall ge 
motivation och engagemang för de deltagande samt en hög grad av självstyre.  
 
D21 - systemet består av åtta hållbarhetsmål under vilka 37 hållbarhetsindikatorer är 
sorterade under. Hållbarhetsmålen relaterar till ekonomiska, ekologiska eller socio-
kulturella aspekter gällande hållbar utveckling. (Ramm, 2001) Indikatorerna som 
innefattas i systemet är direkt kopplade till hållbarhetsmålen som innefattar just 
kartläggning, målsättning och uppförande av handlingsplaner. (Ramm, 2001) Det finns 
mycket få kvantitativa ultimatum i systemet, ett exempel på kvantitativt krav är 
emellertid procenten miljöcertifierade företag på destinationen (Anchor, 2011). 
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Figur 6. Destination 21 bygger på faser (Källa: Ramm, 2001). 
 
Systemet bygger alltså på tre huvudsakliga faser; för-kvalifikationsfas, 
kvalifikationsfas och driftfas (se figur 6). Driftsfasen är då destinationen får börja 
marknadsföra sig som ”Destination 21 certifierad” och kan använda sig av logon. 
Första året går destinationen igenom kvalifikationsfasen; SWOT-analys, övergripande 
strategisk vision, förbereda en detaljerad baslinje för inventeringsanalys för att mäta 
årliga framsteg, formulera hållbarhetsmål och handlingsplan och förbereda den första 
rapporten (Clement et. al 2003). Sedan om det godkänts av D21- sekretariatet övergår 
destinationen till driftsfasen som uppgår till tre år, målsättningar skiljer sig för dessa 
två olika faser. Exempelvis skall destinationen i kvalifikationsfasen ofta kartlägga, 
skriva mål och göra en handlingsplan medans i driftsfasen skall många av delarna i 
denna handlingsplan vara realiserade. (Destination 21, 2001)  
 
En essentiell del i systemet är rapportering och utvärdering av resultaten, framstegen 
och hållbar turism generellt – rapportering sker till Destination 21 sekretariat. D21 
sekretariatet är suveränt, helt oberoende av destinationerna och består av nationella 
organisationer. (Anchor, 2011) Rapporterna skall innefatta vilka/hur de fastställda 
utvecklingsmålen uppnåtts baserat på indikatorerna, rapporterna tillhandahålls av de 
olika intressegrupperna inom destinationen (Ramm, 2001). Varje turistföretag på 
destinationen skall upprätta en årlig redogörelse där deras miljöprestanda beskrivs samt 
ta upp frågor som berör miljön (exempelvis att minska resursanvändning eller utsläpp). 
Samtliga redogörelser sammanställs och offentliggörs. Destination 21 sekretariatet 
beslutar senare om destinationen är berättigad att gå vidare (vid kvalifikationsfas) till 
driftsfasen (ibid.). Denna process sker dels första året då destinationen skall certifieras 
(kvalifikationsfasen) och skall fortsättningsvis ske varje driftsår. Var tredje år skall 
destinationen erhålla en hållbarhetsrapport till D21-sekretariatet, utöver den årliga 
utvärderingen, detta är en del av driftfasen. Eftersom systemet inte är/blev fullt 
utvecklat så är denna del inte fullständig, men förmodligen skulle denna fas innehålla 
en genomgång på plats dvs. en tredjepartscertifiering. (Ramm, 2001) Sekretariatet var 
väl medvetna om denna brist. (Anchor, 2011)	  
 
Destination 21 använder sig av en kombination av toppstyrning och en bottom up – 
metod för styrning. Under utvecklingsfasen ligger tyngden främst på bottom- up 
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styrning, eftersom destinationerna själva ska stå för utvecklingen av de kriterierna de 
själva senare skulle följa. Toppstyrningen adresserar miljöfrågor som styrs utifrån 
ram/regelverk och policys, exempelvis vatten eller luftkvalitet, så sätts baslinjen för 
vad som krävs av destinationerna. Systemet använder Environmental Quality 
Standards (EQS) som baseras på just lagar och policys, vilka kan bestämmas på 
destination, regional, national eller internationell nivå. En destination-styrgrupp (i detta 
fall representanter från intressentgrupper) kan allstå själva utveckla eller införa EQS 
för att påverka den lokala miljön. Bottom-up styrningen eller ”volontärt industri 
initiativ” är karaktäriserade genom ”Environmental Performance Standards” (EPS). De 
är ofta affärsinriktade (input/output) och syftar till att verksamheter skall sätta sina 
egna mål och själva övervaka/följa upp dem, utformningen genomförs av 
intressegrupper. (Destination 21, 2001)  
	  
Visionen var att systemet i framtiden, då det utvecklats, skulle vara självfinansierat 
genom medlemsavgifter och/eller erbjudande av konsultservice.  (Clement et. Al 
2003). Programmets utformning skulle uppdateras kontinuerligt för att förbättra dess 
effektivitet baserat på upplevelser och lärdomar. (Clement et. Al 2003). 	  
 
Dagsläge	  och	  utvärdering 
I dagsläget används inte certifieringssystemet, men Odsherred och Mön var en gång i 
driftfasen (dvs. certifierade) (Anchor, 2011). Tillräckligt med information om systemet 
finns för vidare analys och jämförelse. 
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Bakgrund 
1987 bildades Audubon International (från ett Audubon Society i New York) och idag 
är Audubon International en icke-vinstdrivande miljöundervisningsorganisation som 
syftar till att ge människor utbildning och hjälp kring ansvarfull förvaltning av mark, 
vatten och andra naturresurser som i sin tur leder till mer hållbara samhällen. 
Organisationen erbjuder miljöutbildningar och certifieringsprogram för individer, 
organisationer, fastigheter och samhällen.  (Zakowski, 2010) Audubon International 
har påbörjat ett “community initiative – engagement, planning and action” som riktar 
sig generellt till samhällen och erbjuder verktyg som kan nyttjas av “community 
leaders” för att ta till sig miljöförvaltning och hållbarhetsfrågor som en central del av 
samhällsutvecklingen (Audubon International, 2011). Initiativet och de program som 
erbjuds riktar sig till samhällen i stort, inte uteslutande turistdestinationer.  
 

Beskrivning	  av	  systemet	  
Certifieringen som erbjuds bygger på tre faser, den första kallas ”Community 
Engagement” , den andra ”Planning and action initiative” och den sista fasen kallas 
”Sustainable communities program”. Genom dessa skall Audubon International hjälpa 
samhällsledare och intressenter innefatta miljöförvaltning och hållbarhet (socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt) som en central roll vid exempelvis planering. För en 
destination som inte når hela vägen till ”The sustainable Communities Program” 
erbjuds ”Green communites program” ett billigare alternativ som endast innefattar den 
första fasen i certifieringsprogrammet. Vidare bygger systemet på ständig förbättring 
för att uppfylla målen uppsatta i handlingsplanen, sorterade i 15 fokusområden med 
tillhörande hållbarhetskriterier. När de uppsatta kriterierna nåtts eller upprätthållits 
tilldelas certifieringen. (Zakowski, 2010) Systemet bygger på mätbara mål och 
tredjepartscertifiering. Audubon international erbjuder också konsultservice. (SCP, 
2011) 
 
Dagsläge	  och	  utvärdering	  
I dagsläget finns två certifierade samhällen, varav ett är town of Williamston, North 
Carolina, USA. Systemet erhåller inte den information som gör den jämförbar med 
övriga hållbarhetscertifieringar av turistdestinationer, vidare i denna studie tas inte 
”The sustainable Communities Program” upp.  
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Bakgrund 
Sustainable travel international (STI) grundades 2002 och är en ideell organisation. 
STI syftar till att erbjuda tjänster och utbildning för resenärer, destinationer och 
reseföretag relaterat till skydd av miljö och natur, kulturarv (och kulturell förståelse) 
samt ekonomisk utveckling.  (STI 2011:a) STI erbjuder en certifiering kallad 
”Sustainable Tourism Eco-certification Program” (STEP, 2011) som är applicerbar på 
likväl affärsverksamheter som destinationer. För tillfället är certifieringen relaterat till 
destinationer av ny karaktär och är endast i startfasen, alltså ett pilotprojekt (ibid.).  
 

Beskrivning	  av	  systemet	  
Systemet baseras på sociala, ekonomiska och ekologiska indikatorer, där ”The Global 
Sustainability Tourism Criteria” (GSTC) har använts som riktlinjer i utvecklingen av 
systemet. Destinationen som skall/vill certifieras får först genomföra en 
självbedömning där ett antal krav/baskriterier skall följas. Även kompletterande och 
svårare kriterier skall införas som en baslinje som är anpassningsbara till destinationen, 
dessa bedöms enligt: medel, avancerade och världsledande. Destinationen bestämmer 
själv vilka kompletterande kriterier de önskar få kreditering för. När allt detta är 
genomfört går destinationen in i fasen ”bevis-insamling”, när denna fas är över skall en 
tredjepartsrevisor besöka destinationen för en genomgång och utvärdering. När 
revisorn är klar med utvärderingen skickas en rapport till STI som sedan utfärdar en 
certifiering vars nivå baserat på resultatet. STEP är således ett slags ”ratingsystem” 
vars nivåer för certifieringen är idag ej fastställda. När certifieringen mottagits är den 
giltig i tre år men en årlig övervakning skall ske kontinuerligt.  (Chappell, R. 2011) 
 
Dagsläge	  och	  utvärdering	  
Certifieringen finns som pilotprojekt i USA (för storstad) för tillfället men kan ej 
jämföras eller analyseras vidare pga. informationsbrist och projektets nya natur, vidare 
i denna studie tas inte ”Sustainable Tourism Eco-certification Program” upp.  
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4.2	  Jämförelse	  mellan	  utvalda	  certifieringssystem 
Baserat på den grundläggande genomgången av de olika systemen för 
hållbarhetscertifiering av turistdestinationer har två certifieringsprogram valts ut för 
vidare jämförelse för att ge beskrivning av dess utformning och karaktär. Urvalet är 
baserat på informationsåtgång och uppskattning av relevans. Jämförelsen bygger på de 
kärnindikatorer som TSG (tourism and sustainability group), EU-kommissionen tagit 
fram 2009 för att försöka ge en opartisk och relativt nytänkande illustration av 
situationen (TSG & NECSTouR, 2009 & EDEN 2010). Kärnindikatorerna är 
utformade och till viss del testade på turistdestinationer, detta ligger till grund för mitt 
val att presentera och basera jämförelsen på dem. GSTC indikatorerna valdes bort med 
hänvisning till att de fokuserar på hela turistindustrin och inte enbart på destinationer. 	  
 
I denna uppsats ligger fokus på kärnindikatorernas övergripande områden och tema 
snarare än sätten de mäts. Hur de olika indikatorerna mäts förklaras med ett eller flera 
exempel (se tabell 3), men ytterligare metoder att mäta en indikator finns. Anledningen 
till att jag presenterar mätsätten är främst för att förklara hur de kan mätas samt visa att 
det är möjligt. Utvärderingen av indikatorerna från certifieringsprogrammen baseras i 
stora drag på systemens egna indikatorer och hur de beskrivs. Eftersom denna 
jämförelse främst syftar till att se de övergripande skillnaderna mellan systemen 
genomförs alltså inte en djupare analys av indikatorns utformning, syfte eller relevans. 
Kryss i tabell betyder att indikatorn finns och streck att den inte finns i respektive 
certifieringssystem, siffran som följer krysset syftar till att visa var i respektive 
indikatorsystem de presenteras. 
 
Destination 21 baseras på åtta hållbarhetsmål som indikatorerna är kategoriserade 
under och indikatorerna är relativt enkla att placera in i förhållande till TSG:s 
kärnindikatorer. Indikatorerna skall mätas med både kvalitativa och kvantitativa mått 
genom kartläggning, identifiering, analys för att beskriva tillståndet eller utformning av 
handlingsplan som i vissa fall skall förverkligas i driftsfasen (Ramm, 2001). 
Destinationens målsättningar framställs på egen hand av destinationen (mycket få 
ultimatum) men inom indikatorernas ramar, indikatorerna skall mätas och fungerar så 
som; status - målsättning – realisering av mål (Anchor, 2011) 
 
Jag har valt att presentera EarthChecks indikatorer (som är en del av benchmarking 
systemet) med kryss (x), de kompletterande förslagen på indikatorer (som kan 
tillämpas i benchmarkingssystemet) med ”x (valbar)” samt de ämnen som presenteras 
som nyckelkoncept med (n.k). Samtliga indikatorer i systemet är kvantitativa. 
Anledningen till det är att indikatorer som skall (x) eller förslagsvis bör mätas (x, 
valbar) och nyckelkoncept inte fullständigt speglar varandra i systemet. Följaktligen är 
de som presenteras som nyckelkoncept (n.k) i tabell 3 inte mätbara i systemet. 
Eftersom systemen är olika utformade och använder konceptet indikator på olika sätt, 
blir jämförelsen av systemen till viss del invecklad.  
 
Kompletterande indikatorer beskrivs vidare i jämförelsen, alltså sådana som TSG inte 
tagit upp men som jag funnit under jämförelsen och anser viktiga för att presentera 
systemens utformning och skillnader.  
 
Tabell 3. Tabell över TSG:s kärnindikatorer i förhållande till Destination 21 och 
EarthChecks indikatorer. (Källa: EU, 2007. EarthCheck Basdokument, 2011, 
Destination 21, 2001 & Ramm 2001.) 
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4.3	  Fördjupning;	  EarthCheck,	  fallstudie	  Snaefellsnes-‐halvön,	  Island.	  
Beskrivning av aktörer som intervjuades muntligen  
Bokstäverna som följer namnen refererar till vem som sagt vad i texten. Intervjuerna är 
presenterade i flytande text och frågorna presenteras i bilaga 2. Företag i regionen har 
inte visat intresse för intervju. 

2/5 2011 
Erla Fridriksdottir (E) blev kommunchef i Stykkisholmur för sex år sedan då 
EarthCheck - projektet redan startat. Regionen hade då blivit ”Benchmarked” (2005) 
men inte certifierat. Hon slutade för ett år sedan och hann vara med på ett möte med 
den nya styrgruppen bestående av kommuncheferna.  

Sigurborg Kr. Hannesdottir (S) är ordförande för kommunstyrelsen i Grundarfjördur 
och har arbetat i kommunen det senaste året. Hon har alltså inte varit delaktig i 
utvecklingen av projektet EarthCheck. Hon arbetade 1996-1998 med ett pilotprojekt 
relaterat till Agenda 21 i Egilsstadir på östra Island. 

Kristinn Jonasson (K) är kommunchef i Snaefellsbaer och ordförande för styrgruppen 
i EarthCheck-projektet. 

3/5 2011 (Intervjuades i grupp) 
Theodora Mattiasdottir (T) är projektanställd lokal samordnare för EarthCheck sedan 
april 2010. 

Menja von Schmalensee (M) var en del av styrgruppen som bildades för att sätta mål 
för kommunerna (relaterat till EarthCheck). De var indelade som grupper inom varje 
kommun på halvön som sedan sammanstrålade och satte mål för hela halvön. Menja 
var ordförande för gruppen i Stykkisholmur och då det från början inte fanns någon 
anställd samordnare för projektet som samlade/sammanställde data, var detta då en del 
av gruppens sysslor. Fram till augusti 2005 pågick detta, då hon avgick, därefter 
anställdes en samordnare på halvtid att sköta detta. Idag arbetar hon på NSV 
(Náttúrustofa) och är inte officiellt delaktig i projektet. 

Robert Stefansson (R) var vid sidan av EarthCheck -projektet vid start men blev en 
del av styrgruppen 2005 (tog över Menjas plats) och var styrelseordförande tills förra 
året (då de bytt från ”intresserade” till borgmästare i gruppen). Han har följt projektet 
sedan start då han är anställd på NSV vilket han är än idag men är inte officiellt 
delaktig i projektet. 

4.3.1	  Introduktion  
Turismen i regionen har ökat (siffror från hotell, campingplats, färja etc.) under de 
senaste åren och år 2010 uppmättes det högsta antalet turister någonsin uppmätt, dock 
tror inte de intervjuade att detta beror på certifieringen utan snarare på andra trender 
(T,M,R). Exempelvis har krisen påverkat islänningarnas resevanor, förut var 
utlandsresor vanligare och idag sker mer resor inom landet. Turismen kommer att 
fortsätta öka i framtiden, tror samtliga intervjuade personer. Detta beror på det relativt 
korta avståndet till Reykjavik, att vägarna blivit bättre, att nationalparken lockar samt 
andra trender men ingen nämner eller tror att ökningen beror på EarthCheck. Idag 
kommer de flesta turister till området på sommaren, men ökningen sker också på andra 
delar av året (T,M,R) Spridningen av turismen under året ökar, detta har företagen i 
området själva försökt att påverka genom att erbjuda konferenser och äldre personer att 
besöka området på vintern istället (M). 
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Problem relaterat till hållbarhet och turism i området är; sopsortering vid 
campingplaster (E), infrastrukturella problem (M) såsom tillgång till toaletter, 
hantering/avsaknad av stigar/gångar, information och guidning. Även en del logi 
saknas, allt är överbokat under somrarna och relativt tomt på vintrarna.  
 
4.3.2	  Systemets	  utformning	  och	  substans 
Systemets design passar regionen bra (samtliga), men vissa indikatorer passar inte 
alltid Islands förutsättningar. Kristinn nämner att revisorn ansåg att de använde för 
mycket vatten – men detta är inget problem för Island eftersom de har så gott om 
vatten. Detta förklarades för revisorn som då anpassade certifieringen. En annan fråga 
som inte är relevant för regionen är användandet av pesticider, de krävde mycket 
dokumentation på detta men i praktiken användes det knappt. Detta förklarades för 
EarthChecks revisor och anpassades därefter till regionens förutsättningar. 

Systemet är generellt lagom hårt/flexibelt men en del indikatorer skulle faktiskt kunna 
vara hårdare exempelvis vattenanvändningen enligt Robert. Erla anser att om systemet 
skulle bli för hårt i början blir det svårt att arbeta med, men eventuellt skulle man 
kunna utöka uppsättningen av indikatorer under tiden som destinationen har 
certifieringen (som krav från EarthCheck). Erla saknar utveckling och nya idéer från 
EarthChecks sida, folket behöver motivation för att arbeta framåt och ta nya steg. 
Indikatorerna är varierande svåra att mäta/följa (E). Exempelvis luftkvalitet och 
biodiversitet är svåra att kvantifiera medan avfall är lättare (R). Man har funderat på att 
lägga till ytterligare indikatorer, likställd tillgänglighet tillagd idag (R). Kritik framkom 
från revisorn 2008 angående avloppshanteringen i området men är inte direkt en 
indikator i systemet. Anledningen till att revisorn påpekade detta var med hänvisning 
till internationell lagstiftning Inga av problemen relaterat till avloppshanteringen har 
åtgärdats vilket låg till grund för den framförda kritiken.  

Insamlandet av data var ett problem till en början, men går bättre för var dag projektet 
fortlöper (M). Exempelvis var det svårt vid inköp av miljömärkta varor som papper 
eftersom leverantörerna inte visste vad det innebar, personalen fick då själva lära sig 
vad som var miljömärkt (E, M). Ett annat problem är att anställda på kommunen inte 
prioriterar att fylla ut de dataformulär som krävs för att fullborda ”benchmarking”. 
Ofta får projektsamordnaren (T) påminna dem flera gånger. Theodora anser att de 
anställda behöver förstå att det är en viktig del av deras arbete, tillexempel genom att 
deras chef påpekar vikten av detta. Datainsamlingen motiverar en del förändring, som 
exempelvis sopsorteringen som blivit betydligt bättre i hela området (S). För mycket 
pappersarbete relaterat till certifieringen är dock ett problem (S). 

Utomstående expertis ser saker som vana ögat inte kan se och kan ge förslag på 
lösningar (E). Kriterierna och indikatorerna innehöll en del svåra ord, men detta blev 
lättare med tiden (E).  EarthCheck-systemet är mer fokuserat på kommunernas 
verksamheter och att hantera miljöproblem än det totala engagemanget i regionen och 
sociala/ekonomiska frågor, vilket till viss del framställdes som ett problem (mer eller 
mindre) av samtliga intervjuade personer. 
4.3.3	  Styrning	  
Övergången av styrgruppen från intressegrupp till grupp bestående av kommunchefer 
var ett nödvändigt steg för att projektet verkligen skall få någon slagkraft i samhället. 
Tidigare var mötena med intressegruppen långa, efter flera timmar hade de arbetat 
fram något som när det senare togs upp hos de styrande i samhället, stannade där. Inget 
hände. Nu när man gått över från detta till toppstyrning är det lättare att genomföra 
förändringar jämfört med tidigare. (T,M,R).  
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Enligt en av kommuncheferna som sitter i styrgruppen (K) har styrgruppen blivit mer 
tilltalande efter förändringen eftersom de människor som faktiskt har makten kan 
genomföra saker enklare men tidsbrist är ett problem för dem. Styrgruppen skapar 
riktlinjerna medan projektsamordnaren är länken till folket. Projektsamordnaren anser 
att en del av problematiken är att kommuncheferna inte är tillräckligt engagerade och 
aktiverade, det mesta hamnar på projektsamordnarens bord och kommuncheferna 
godkänner eller ger avslag på idéer, istället för att de är aktiva i projektet. 

Styrgruppen som sitter idag har inte nog med tid för att riktigt sätta sig in i projektet 
och det verkar som att de knappt träffar projektsamordnaren (S). Det finns ett ”Weak 
ownership” i projektet och det fattas gräsrotsrörelse i styrningen. Kanske skulle 
styrgruppen bestå av en mix, tycker Sigurborg. Kopplingen mellan gräsrötterna och 
styrgruppen är ett problem som skulle kunna lösas med en annan utformning av 
gruppen, men då är man tillbaka där man började menar Menja.  

4.3.4	  Kommunikation	  och	  information	  
När projektet kring EarthCheck startades uppkom en del svårigheter byggt på dålig 
kommunikation. Regionen fick fel/dåliga instruktioner av EarthCheck och kände att de 
inte alls hade full koll på vad de höll på med (E). Detta var samtidigt som Earth Check 
lämnade Green Globe och en del juridiska tvister relaterat till detta var i cirkulation 
(R).   

Idag är kommunikationen med EarthCheck bättre men deras hemsida är dock ganska 
svårnavigerad. Det framkom önskemål om ett system som var närmare och bättre till 
hands, när de faktiskt behöver hjälp för EarthCheck är ibland svåra att få tag på, 
antagligen på grund av avståndet. EarthCheck har sin bas i Australien, där de erbjuder 
seminarier etc. som ingen på Island har stor chans att delta i. (T,M,R) 

Kommunikation och information till folket och företagen sker genom möten och 
artiklar (ungefär varannan vecka i lokaltidningen). De utformas av projektsamordnaren 
och initiativen är helt och hållet regionens och inte en del av systemets krav. Detta 
upplevs som väldigt lite (S) för vissa medan lagom för andra (övriga).  

4.3.5	  Allmänhetens	  deltagande 
När projektet var i startfasen inbjöds lokalbefolkningen till workshops där de fick 
diskutera idéer och dela åsikter i grupper. Synpunkterna samlades in och 
sammanställdes för att idag vara en del av dokumenten kring målsättningarna för 
destinationen (T,M,R). Intresset för certifieringen var stor vid start, men då eldsjälen 
Gulli försvann minskade detta och för att senare övergå till den nya styrgruppen och 
dagens status (M). 

EarthCheck är väl känt i området och inställningarna till det är generellt positiva och 
kunskap kring certifieringen upplevs öka. Av intervjuerna framgick att de två största 
kommunerna är betydligt mer positiva till det än den lite mindre kommunen 
Grundarfjördur. (T) Anledningen till detta är bristen på engagemang och entusiasm hos 
den nuvarande kommunchefen vilket sprider sig hos de anställda (S). EarthCheck är 
mer applicerbart på områden som har större del turistnäring än fiskenäring anser 
Sigurborg, ordförande i kommunstyrelsen i kommunen. Grundarfjördur är i grunden ett 
fiskarsamhälle och är fortfarande mer beroende av denna näring än de två större 
kommunerna. Dock ligger förmodligen framtidens näring till större del i turismen (S). 
Medvetenheten kring hållbarhet och miljö finns i Grundarfjördur men kanske inte 
kopplingen mellan EarthCheck och dessa frågor (S).  
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Kunskapen och intresset för EarthCheck är generellt stort idag och företagen har visat 
visst intresse för certifieringen (se 4.3.6). Erla påpekar att ett grundläggande problem, 
trots detta är att alla i samhället inte är involverade. Kommunen är mer hållbar än 
innan men detta har inte spridit sig till företag och allmänheten helt och fullt. 

4.3.6	  Marknadsföring	  och	  finansiering 
Samtliga intervjuade ser ett problem med att EarthCheck inte är ett igenkänt märke och 
även att allmänheten blev förvirrade från övergången från Green Globe till EarthCheck 
vilket minskade tillförlitligheten. Idag ser Theodora en brist på forskning som visar på 
hur samhällen faktiskt påverkas av en hållbarhetscertifiering. Allmänheten vill ha 
exempel/bevis på att det fungerar som ger vidare motivation att använda systemet. 
Eftersom området är ett pilotområde är det svårt att veta om projektet är bra eller dåligt 
för kommunen i marknadsföringssynpunkt. Ett unikt område som Snaefellsnes blir 
känt för det unika och inte för att de använder ett visst tvättmedel inom kommunen (S). 

EarthCheck är idag ett hanteringsverktyg snarare än ett marknadsföringsverktyg för 
regionen, men detta tror Menja kommer att förändras i framtiden (M). I samma takt 
som folk blir mer medvetna om hållbarhetsfrågor och även EarthCheck logon kommer 
det fungera som ett marknadsföringsverktyg (M). Bryggeriet i regionen omnämner 
EarthCheck på sina flaskor och musselodlingen har anmält intresse om att få använda 
sig av logon (E). Fiskerierna i Snaefellsbaer har meddelat att de använder faktumet att 
området är certifierat som en slags kvalitetsförsäkring, detta lönar sig vid försäljning 
till Europa och Amerika (K).  Projektsamordnaren har även mottagit ett intresse om att 
genomföra ett slags ”EarthCheck” – Tour, där man besöker områden och objekt 
relaterade till projektet samt delar information kring det (T). Nästa steg inom projektet 
idag är att försöka uppmuntra företag att hållbarhets/miljö- certifiera sig, vilket är en 
indikator (procent av certifierade företag) (E). Företagen samarbetar sinsemellan mer 
idag än vad de gjorde innan, men detta tror det inte beror av EarthCheck – men man 
tror att företagen ser en möjlighet i certifieringen. (T,M,R) 

Projektet är helt finansierat av statliga pengar. För andra på Island kommer det vara 
billigare att införa systemet än för regionen tror Kristinn.  Han nämner också att 
företagen och allmänheten ofta förmodat att detta projekt kostat pengar och därför varit 
kritiska. I denna region handlar det främst om att ändra inställningar och bryta vanor.  

4.3.7	  Problematik	  i	  projektets	  olika	  faser  
Startfasen: Kristinn anser att startfasen var den svåraste pga. dålig kommunikation och 
osäkerheten i vart man är på väg. Det beror på att det är ett pilotprojekt, andra 
kommuner i Norden/Island kan nu lära sig av deras misstag (K).  

Implementeringen: Implementeringen av systemet tog lång tid, längre tid än man 
räknat med från början och krävde mycket förändring i kommunerna (E).  

Driftsfasen: En av de huvudsakliga eldsjälarna för projektet (Gulli Bergman) avled 
2004. Vid denna tidspunkt hade man inte anställd någon projektsamordnare, vilket 
ledde till att projektet stagnerade (S). År 2007 anställdes en projektsamordnare, men 
2009 minskades samordnarens tjänst med grund i att projektets finansiering började 
sina vilket gjorde det svårare för projektet att fortskrida (M). Personerna i kommunen 
byts ständigt ut vid val, vilket gör att projektet hela tiden ”startas om” vilket till viss 
del gör systemet besvärligt att driva (S). Alla kommunerna har inte lika positiv 
inställning till projektet (M).  
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4.3.8	  Positiva	  effekter	  på	  samhället  
Sedan systemets implementerades har följande positiva effekter påträffats: 

• Sophanteringen har förbättrats avsevärt (samtliga) 
• Gröna uppköp sker i högre grad på kommunnivå (samtliga) 
• Kvalitetshantering har förbättrats på kommunnivå (T,M,R) 
• Riskhantering har förbättrats (E) 
• Medvetenheten om projektet har ökat (både hos allmänhet och företag) (T,M,R) 
• Skolor har ”Grön flagg” och miljömedvetenheten hos elever har ökat (K) 
• Atmosfären i samhället har förändrats, folk är stolta (K) 
• Systemet är till viss del bra för destinationens image (S) 
• Kommunerna i området arbetar i viss mån tillsammans (S) 
• Systemet sprider kunskap mellan platser, i världen, på regional och lokal skala 

(K) 
 
Den utveckling som skett i regionen idag skulle inte skett utan EarthCheck (E, T,M,R) 
trots att man generellt tror att ökningen av turister inte beror av systemet.  Den svaga 
länken är bristen på motivation hos alla delar av samhället (företag, lokalbefolkning 
och kommuner) (S).  

4.3.9	  Framtiden 
Under intervjuerna har vissa förslag till förändringar eller förslag på framtida 
utveckling påträffats;  

• Påverka företagen till högre grad av engagemang, exempelvis skaffa egen 
certifiering 

• Engagera folket/allmänheten/befolkningen i högre grad  
• Eventuellt förändra sammansättningen eller utöka styrgruppen för att få mer 

gräsrotsengagemang och input 
• Eventuellt lägga till nya indikatorer till dagens uppsättning (exempelvis sociala) 
 

I Grundarfjördur diskuteras ett nytt projekt som berör uppfarandet av en regionalpark i 
området. Då behöver det fortsatta behovet av EarthCheck diskuteras. Om certifieringen 
blir mer känd i världen och ett ytterligare område på Island certifieras kommer det att 
vara svårare att tacka nej, alltså ju mer uppmärksamhet projektet får ju viktigare blir 
det att behålla. (S) 
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4.3.10	  Sammanfattning	  av	  fallstudie:	  Systemet	  EarthCheck	  

Styrkor 
 

-‐ Systemet är flexibelt och har anpassats till Islands förutsättningar, Earth Check är öppen för 
diskussion om anpassning 

-‐ Har förbättrat sophantering, kvalitetshantering och gröna uppköp på kommunal nivå 
-‐ Uppfattningen är generellt att viss positiv utveckling inte hade skett utan systemet 
-‐ Förbättrad riskhantering 
-‐ Systemet har gett destinationen en bättre image (främst på Island) 
-‐ Samarbetet mellan kommunerna har till viss del ökat 
-‐ Systemet sprider kunskap och erfarenhet mellan platser 

Svagheter 

-‐ Systemet är fokuserat på miljö och kommun istället för hela destinationen 
-‐ En del bristfällig kommunikation har upplevts mellan destinationen och certifieringsorganet 
-‐ Avståndet mellan certifieringsorganet och destinationen gör förhållandet komplicerat, 

exempelvis vid seminarier. 
-‐ Alla delar (företag, folket, kommunen) av samhället är inte involverade 
-‐ Systemet upplevs som ett managementverktyg mer än ett marknadsföringsverktyg. Generell 

brist på marknadsföring och logon är inte igenkänd idag 
-‐ Systemet har krävt ständig statlig finansiering för fortlevnad 
-‐ Man tror inte att turismen ökat eller att företagen samarbetar mera pga. EarthCheck 

(additionalitet) 
-‐ Eldsjälar krävs 
-‐ Mycket pappersarbete krävs 
-‐ Brist på bevis att systemet fungerar via exempelvis forskning, det hade bidragit till 

motivation 
-‐ Nya idéer och förslag på utveckling saknas delvis 

4.3.11	  Sammanfattning	  av	  fallstudie;	  Destinationen	  Snaefellesnes	  
Styrkor 

-‐ Destinationen har bidragit med information om systemet till allmänheten helt på eget 
initiativ 

-‐ Tillämpningen av systemet har förenklats över tiden 
-‐ Medvetenheten har ökat 
-‐ Skolor har green flag och miljömedvetenheten hos elever har ökat 
-‐ Företagen har visat visst intresse 

Svagheter 

-‐ Ej tillräckligt stark motivation hos anställda 
-‐ Kommuncheferna i styrgruppen är inte engagerade nog, man litar på att projektsamordnaren 

löser problem och håller systemet igång 
-‐ Personer i kommunen (politiska) byts ständigt ut vilket leder till ett ojämnt engagemang 
-‐ Samtliga kommuner är inte lika entusiastiska kring projektet, vilket skadar hela 

destinationen 
-‐ Alla delar (företag, folket, kommunen) av samhället är inte involverade 
-‐ Engagemang på gräsrotsnivå saknas 
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4.4	  Fördjupning;	  Destination	  21,	  sammanfattad	  problematik 
Fördjupningen baseras på en intervju via mail med Steen Anchor, chef för D21 
sekretariatet samt sammanfattning av en artikel ”Sustainable Regional Development: 
Learning from Nordic Experience” (Clement et. al, 2003) som behandlar erfarenheter 
från Destination 21-projektet. Här avhandlas svagheter, styrkor, hinder och lärdomar 
relaterat till projektet (se bilaga 3).  

4.4.1	  Åsikter;	  Steen	  Anchor 
Anledningen till att de destinationer (sju stycken) som från början var tänkt att utgöra 
pilotprojekt tackade nej, var att ett antal ansåg att budgeten inte var verklighetstrogen 
samt att konceptet var mycket (ev. för) ambitiöst. Eftersom möjligheten fanns att 
destinationerna inom tre år skulle kunna förlora certifieringen, om de inte uppnådde de 
ambitiösa målen - valde destinationerna att inte delta. Destinationerna litade helt enkelt 
inte på att en styrelse eller sekretariat i Köpenhamn skulle inneha makten att neka dem 
certifieringen. 
 
För att hantera processerna och dokumentationen anställdes senare två samordnare på 
deltid för var pilotprojekt (Mön och Odsherred) vilka trots allt valde att ta del av 
utvecklingen. Här uppstod två brister; samordnarna var okvalificerade för arbetet samt 
dålig kommunikation med respektive destinationschef. Den dåliga kommunikationen 
baserades på att det var två små destinationer med begränsade resurser och ekonomiska 
medel. Även det faktum att destination 21s sekretariat i Köpenhamn inte hade resurser 
nog att kvalificerat och stödjande följa destinationens kvalifikationsprocess var en del 
av problemtiken. Detta felsteg ödelade Destination 21s marknadsföringskampanj.  
 
I en extensiv konferens bjöds tio andra destinationer och olika experter inom miljö och 
hållbarhet in för att främja D21-projektet som ett internationellt oöverträffat projekt.  
Det gick fantastiskt bra, enligt Steen. Men senare i det efterföljande 
grupparbetet/workshopen trädde två destinationschefer fram och berättade att de 
uppfattade kvalifikationsprocessen som byråkratisk smörja. Resultatet av denna 
konferens var katastrofal, projektet lade alla sina resurser på att destinationerna skulle 
klara sig igenom kvalifikationsfasen, som faktiskt lyckades (de blev certifierade) men 
detta var för sent. Steen anser att de redan från starten skulle belyst att ”de valde ut 
destinationerna för att de var de bästa och att de lägger all sin energi och prestige för 
att hjälpa dem genom kvalifikationsfasen. Om detta inte lyckas är det lika mycket 
misslyckande för certifieringen som för destinationen”.  
 
Sammanfattande problematik för projektet: 

• Avsaknad från statliga finansiella åtaganden 
• Brist på resurser och medvetenhet från sekretariatet 
• Turismindustrins cynism mot långsiktiga åtgärder som inte omedelbart ger 

nytta och går att marknadsföra 
• Misstro mot Köpenhamn-provinsen 

 
Projektet sprack men lyckades ändå få uppmärksamhet på en politisk nivå, både i 
Danmark och Europa. Projektet skulle erhålla finansiella medel från staten men detta 
beslut ändrades då regeringen byttes ut och senare uppmanade det danska turistrådet att 
inte samarbeta med Destination 21 längre. 
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5.	  ANALYS 
Analysen grundas i genomgången, jämförelsen och fördjupningen samt i de styrkor 
och svagheter som därigenom detekterats (se bilaga, avsnitt 4.3.10 och 4.3.11). 
Analysen baseras på de grunder på vilka ett frivilligt alternativ bör baseras för att vara 
trovärdigt och effektivt (se bakgrund 2.2.1) samt en diskussion utifrån det. Ytterligare 
relevanta rubriker i sammanhanget kompletterar slutligen analysen. 
 
5.1	  Utbudet	  av	  hållbarhetscertifieringar	  och	  transparens 
Om man ser till antalet certifieringar för destinationer som är tillgängliga på 
marknaden blir resultatet tunt. Totalt identifierades fyra relevanta (se tabell 1) 
certifieringssystem, varav två bedömdes vara relativt nya eller oseriösa i denna studie. 
Destination 21 är inte längre aktivt vilket innebär att EarthCheck alltså är det enda 
aktiva och seriösa idag. Detta är ingen utvecklad marknad vilket antingen kan bero på 
att man inte funnit den rätta vägen för utformning av hållbarhetscertifieringar för 
turistdestinationer eller att det helt enkelt inte finns tillräckligt med potentiella kunder. 
Eftersom jag fann två system som var relativt nya och inte riktigt etablerat sig, kan det 
föreligga tecken på att intresset finns men att utveckla system i denna storlek är mycket 
komplext och kostsamt. 
 
En viktig del för att ett certifieringssystem skall vara trovärdigt och effektivt är att det 
är transparent, alltså att information finns att tillgå för allmänheten. När information 
söktes kring systemen påträffades ofta stora problem med att få tag i ordentligt med 
information. Detta är förståeligt för ett system som D21 som inte längre är aktivt eller 
tillgängligt på marknaden. Av de övriga systemen var EarthCheck definitivt det med 
mest information, medan de andra två har många brister i vad som fanns att tillgå. 
Audubon gick inte att kontakta och den information som presenteras i resultatdelen 
krävde mycket research. STEP svarade efter ansenlig tid på ett antal frågor som låg till 
grund för en stor del av den information som framgår i resultatdelen, alltså är hemsidan 
även här väldigt begränsad vad gäller information. Även om EarthCheck var den med 
mest information att tillgå finns en del kritik att framföra; hemsidan är svårnavigerad 
och mycket av den informationen som jag har fått tillgång till via min handledare finns 
inte att tillgå på hemsidan – exempelvis har de inte publicerat benchmarking-systemets 
utformning och vilka indikatorer det behandlar. Detta är eventuellt ett sätt att ”skydda 
produkten” men samtidigt skapar det osäkerhet för dem som är intresserade av att 
antingen certifiera sig eller av att resa till en certifierad destination. Följaktligen 
ifrågasätts om man kan lita på en certifiering som är svåråtkomlig och inte 
offentliggjord.  
 
Vidare var det mycket svårt att hitta information kring medlemsavgifter hos de 
systemen som är eller har varit aktiva, vilket tyder på svag transparens som i sin tur 
minskar trovärdigheten för de potentiella certifieringsobjekten.  

5.2	  Trovärdighet	  
EarthChecks system bygger på en tredjepartscertifiering och årlig redovisning av 
resultat till EarthCheck, dock görs informationen inte tillgängligt för allmänheten. D21 
byggde inte på tredjepartcertifiering, vilket minskade dess trovärdighet men idén var 
troligtvis att införa detta samt att allt material skulle göras tillgängligt för allmänheten i 
framtiden.  
	  
En fråga som rör trovärdigheten hos certifieringen är exempelvis då samma organ 
erbjuder konsulttjänster eller när de på något sätt är beroende av varandras fortlevnad. 
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Problematiken ligger i att både konsulten, kunden (destinationen) och 
certifieringsorganet har ett intresse i att certifiera objektet, vilket leder till att alla 
involverade har exakt samma intressen och det egentliga resultatet/prestationen hos 
objektet kan ifrågasättas. Exempelvis har Destination 21 inte tredjepartscertifiering 
utan bygger helt på förtroende hos destinationerna samtidigt som de har en nära 
relation till destinationer och därigenom ett intresse av att certifieringen skall 
åstadkommas. Eftersom D21 är ett pilotprojekt och ett intresse ligger i att det fungerar, 
kan utvärderingen av destinationens prestationer ifrågasättas. När ett system utvecklas i 
nära kontakt med destinationen, likt D21, skapas vinster för båda aktörer och utan 
tredjepartscertifiering minskar trovärdigheten.  
 
De olika certifieringarna som undersökts har olika system för utvärdering av 
destinationernas prestationer, antingen används godkänt/icke godkänt alternativt en 
skala eller variation av dessa. Här kan man diskutera var gränsen mellan ett 
bedömningssystem (ratingsystem) och certifieringssystem går. Hur enkel en 
certifiering är att erhålla kan i många fall avgöra hur seriöst eller trovärdigt en 
certifiering framstår på marknaden 
Generellt sett kan ett system med gradvis certifiering ge en förvirrande bild och 
därmed äventyra systemets trovärdighet eftersom man använder liknande märken för 
olika nivåer. Därför borde ett certifieringssystem i min mening baseras på ”Godkänt 
eller icke Godkänt”.  

5.3	  Substans	  	  
EarthCheck har ett relativt passande innehåll och språk för Snaefellsnes-området, även 
om det tog tid för destinationen att sätta sig in i systemet och lära sig vissa ord och 
begrepp. Certifieringssystemen gör det lättare att uppmärksamma och åtgärda problem, 
som exempelvis det med sophanteringen, då det ger en mätbarhet samt kontinuerlig 
uppföljning vilket skapar motivation att åtgärda problemet. 
Indikatorerna har anpassats (pesticider och vattenhantering) efter diskussion med 
revisor, frågan är till vilken grad detta är möjligt innan trovärdigheten minskar. 
EarthCheck fokuserar främst på indikatorer relaterade till miljö och tappar därmed 
sociala och ekonomiska aspekter till viss del (dessa kan dock adderas om önskat från 
destinationens sida). Eventuellt skulle revisorn kunna ge förslag på ytterligare 
utveckling av indikatorer, men ett hinder i detta är att samtliga indikatorer inte är lika 
kvantifierbara.  
 
I vilken grad certifieringen är process- eller prestationsbaserad spelar roll för hur 
flexibelt systemet är för destinationerna. Hur målen sätts upp och deras utformning 
(exempelvis: mätbara eller bara identifiering) har betydelse för hur trovärdigt och 
effektivt systemet blir. De två systemen (D21 och EarthCheck) är olika utformade med 
grund i varför de utvecklats och vilken målgruppen var vid utformningen. D21 
utvecklades för Danmark och dess turistindustri medan EarthCheck har hela världen 
som målgrupp, självfallet speglas det i vilka indikatorer som tas med och även 
utformningen generellt. Mätbarheten och vilka ultimatum som ställs hos indikatorerna 
skiljer sig mycket mellan systemen, D21 har ett brett spektrum av indikatorer men få 
ultimatum, medan EarthCheck har fler ultimatum men färre indikatorer.  

De två systemen har således enligt genomgången olika fokusområden. EarthCheck 
lägger vikt på miljömässiga indikatorer medan D21 har en jämn spridning av 
indikatorerna. EarthCheck fokuserar främst på kommunen och dess verksamheter 
medan D21 har ett bredare fokus, där exempelvis företagen själva skall utforma 
handlingsplaner och inkluderas i kartläggning/identifiering. Det har bidragit till en bred 
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involvering hos destinationerna med D21 (se bilaga 3) och en mindre bred i 
Snaefellsnes regionen (EarthCheck). 

Vidare täcker D21 sina hållbarhetsmål i indikatorer, vilket EarthCheck inte gör, det gör 
det svårare för kunder att uppfatta vad som faktiskt krävs av en destination. En del av 
de nyckelkoncept eller exempel på valbara indikatorer som EarthCheck erbjuder har de 
inte utformat indikatorer för, vilket kan göra det komplicerat för destinationerna själva 
att göra detta på ett godtagbart sätt. De delar i EarthCheck som finns med som 
nyckelkoncept (n.k) innebär att de är en del av systemet men de är inte direkt mätbara, 
utan finns med som ett kriterium eller grundpelare i certifieringen. Att indikatorerna 
inte speglar nyckelkoncepten kan eventuellt vara en svaghet i systemet eftersom vissa 
indikatorer kräver mätning för att visa resultat, och därigenom visa på systemets 
användbarhet (exempelvis ”involverande styrning och management”, ”kundens 
tillfredställelse”).  

D21 kan i detta ljus definieras som ett mer processbaserat än prestationsbaserat system 
jämfört med EarthCheck, men ändå kan man se likheter i problematiken relaterade till 
systemen. 

5.4	  Allmänhetens	  deltagande	  och	  effektiv	  styrning 
På Snaefellsnes-halvön saknas allmänhetens deltagande, frågan är om ansvaret för det 
ligger hos systemet eller destinationen. Systemet kräver att en styrgrupp med mandat 
nog att genomföra förändringar samt säkerställa samtliga intressenters deltagande skall 
samordnas, vilket såklart kan tolkas olika av olika destinationer. Detta skiljer sig till 
viss del från D21, som kräver representanter från varje intressentgrupp och att dessa 
har en aktiv roll vid insamlandet av indikatorer, innan destinationen får möjlighet att gå 
med i programmet.  
 
Att gå från en styrgrupp bestående av intressenter till en styrgrupp bestående av 
kommunchefer var ett nödvändigt beslut vid den tidpunkt det skedde, men idag 
återspeglas detta kanske i att ”lågan” på Snaefellsnes- halvön till viss del slocknat 
(spekulation). Ett brett deltagande är viktigt samtidigt som god styrning är avgörande 
för systemets inverkan och fortlevnad i samhället. En brist ligger hos det faktum att 
olika intressenter på Snaefellsnes inte aktivt deltar i certifieringen, det kan till viss del 
bero på systemet som inte kräver det men kan också bero på destinationen som inte 
införlivat detta på egen hand.  
 
Problematiken kring samordnarens roll som ”den som gör allt” är påtaglig i 
Snaefellsnes och liknande problem framkom i D21, där samordnaren ofta fick 
överväldigande uppgifter pga. brist på engagemang eller aktivitet hos övriga 
intressenter. Vad som kan urskiljas i studien är ”Weak ownership”, i D21 var 
destinationscheferna inte alls positiva till projektet i slutet vilket var ett stort bidrag till 
systemets undergång. Även Snaefellsnes saknar engagemang och stolthet på 
styrelsenivå men det kan i stort inte skyllas på systemet i sig.  
 
Även om man generellt tror att medvetenheten och kunskapen kring certifieringen på 
Snaefellsnes är relativt bred och stor så finns inga bevis för detta, jag anser att en 
undersökning/mätning kring detta är nödvändigt för att uppfatta status samt ge 
motivation för vidare utveckling. I EarthCheck är den sociala påverkan en del av 
nyckelkonceptet (ej en indikator) medan i D21 ingår detta som en indikator, och att 
innefatta den indikatorn i någon mån anser jag som nödvändigt. I D21 ingår inte 
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”involverande styrning och management” (se tabell 3) som en indikator men är ändå en 
fundamental del av D21-systemet men inte ”mätbar” i det fallet.  
	  
5.5	  Motivation 
Brist på marknadsföring av EarthChecks logo och bevis på att certifieringen leder till 
en förbättring (socialt/ekologiskt/ekonomiskt) samt förvirring kring övergången 
(mellan Green Globe och EarthCheck) kan urskiljas. Bristande marknadsföring 
påträffas även hos D21 (se bilaga 3) främst med grund i projektets nya natur samt det 
låga antalet destinationer med certifieringen. Det ojämna intresset och avsaknad av 
tilltro till systemet hos destinationen och kommunerna för EarthCheck bidrar till brist 
på motivation hos invånarna och företagen på Snaefellsnes. För D21 uppkom liknande 
problematik (se bilaga 3). Företagen i Snaefellsnes-regionen använder till viss del 
logon, de kvalitetsförsäkrar genom märkningen och visar ett visst intresse för 
certifieringen som grundas i marknadsfördelar och ekonomiska vinster. 
 
På Snaefellsnes-halvön tror man inte att projektet har lett till någon ökad turism. 
Systemet upplevs bra för att hantera de resurser som finns i samhället men detta har 
nödvändigtvis inte påverkat turisternas efterfrågan eller deras uppträdande, utan 
snarare påverkat de som bor i området. Genom att mäta destinationens prestationer har 
indikatorerna blivit ett strategiskt managementverktyg, men inte i samma utsträckning 
ett kommunikationsverktyg. Det har inte bidragit till marknadsföring eller till 
motivation genom att exempelvis mäta sociala eller ekonomiska områden eller givit 
bevis för att ett bra hållbarhetsarbete ger god image. EarthCheck har sociala och 
ekonomiska indikatorer främst som valbara men samhället har ännu inte valt att mäta 
dem, här brister en del av innebörden av att vara en hållbar destination i samtliga tre 
dimensioner (socialt/ekologiskt/ekonomiskt) och idén om en hållbar destination där 
dimensionerna möts urvattnas.  
 
Kopplingen mellan hållbarhet och turism saknas i viss mån i båda systemen, dvs. 
uppfattningen att ett certifieringssystem bevarar den faktiska produkten - den unika 
upplevelsen. Kopplingen saknas i delar av samhället vilket i längden förlorar en del av 
den grundläggande drivkraften till att arbeta med hållbarhetscertifiering. På 
Snaefellsnes-halvön är det fullbokat på sommaren och turismen ökar kontinuerligt och 
genom att hantera destinationen på ett hållbart sätt kommer i förlängningen att ge en 
bättre produkt. Det är mer värt än den direkta vinsten i att omedelbart locka ett större 
antal turister till en fullbokad destination. Här är det också viktigt att fokusera på att 
minska säsongsberoendet.  
 
5.6	  Integration 
Att integrera sociala samt miljömässiga aktiviteter och initiativ relaterat till 
EarthCheck hos alla intressenters policys/verksamheter i samhället har systemet inte 
lyckats med på Snaefellsnes-halvön. Det beror troligtvis på den svaga motivationen att 
delta samt destinationens eget misslyckande i att effektivt styra certifieringen. 
Företagen på destinationer samarbetar i högre grad idag, men detta beror inte på 
systemet.  Detta har D21 lyckats bättre med, det kan bero på att samtliga 
intressentgrupper själva mäter sina prestationer samt sätter egna mål. Det saknas delvis 
i EarthCheck.  
 
5.7	  Kommunikation 
I studien framkom åsikter kring EarthChecks lokalisering i Australien, de ligger för 
långt bort. Kommunikationen och hjälpsamheten från EarthCheck minskar då 



	   	   	  

	   40	  

avståndet ökar, samtidigt som kunskapen om destinationen kan ifrågasättas då 
certifieringsorganet i Australien kanske inte har någon direkt relation eller kunskap om 
förutsättningarna på Island. ”Kulturell likhet” alltså likhet mellan certifieringsorganet 
(utvecklar och driver) och destinationen (kunden) kan vara önskvärt för att öka 
förståelsen av kundens problemställningar. Om en certifiering funnits som var 
lokaliserad närmare hade regionen förmodligen valt den, men idag finns inte många 
hållbarhetscertifieringar av turistdestinationer eller samhällen på marknaden att välja 
mellan.  
	  
5.8	  Finansiering 
Idén bakom både EarthCheck och D21 är att systemet ska vara finansiellt 
”självbärande”, trots detta framgår att båda kräver statlig finansiering för fortlevnad. 
Anledningen till detta förmodas vara för att de är pilotprojekt. Att systemet kräver 
ständig input gör att tveksamheter kring systemets fortlevnad framkommer och den 
egentliga vinsten med att införa systemen är svår att bevisa. Både EarthCheck och D21 
kräver en samordnare till någon grad, denne kostar i sin tur pengar som destinationerna 
då erhållit genom bidrag. En viktig fråga är hur det hade fungerat om destinationerna 
själva stått för finansieringen av systemet och samtidigt betalat en medlemsavgift, här 
är god motivation och bevis på systemets goda inverkan avgörande. Till vilken grad 
samhället är engagerat och systemet integrerat i det påverkar hur stor roll samordnaren 
behöver spela i sammanhanget (och kosta).  
 
5.9	  Huvudutmaningarna	   
På destinationsnivå går det att enklare bemöta de huvudutmaningar som TSG tagit 
fram 2007 (avsnitt 2.3.1), men inget av systemet tar upp resor relaterat till turism och 
hållbarhet (nr. 1). Inget av systemen innehöll en indikator som relaterar till transporter, 
turism och indirekt koldioxidutsläpp varken på global eller lokal nivå. I denna 
indikator gömmer sig en av de grundläggande problemställningarna inom hållbar 
turism – på vilket sätt (bil/tåg/flyg), hur ofta och hur långt reser turisten? När 
rättfärdigas antalet resor i förhållande till längd på resan, längd på vistelsen, status på 
destinationen eller val av färdmedel? Även den lokala trafiken utelämnas i 
certifieringarna. En följdfråga till detta är: Hur kan en destination påverka besökarnas 
resande? Detta är mycket komplicerat att hantera och kan ofta anses ligga utanför 
destinationernas makt. 
 
Att minska säsongsberoendet (nr. 2) ligger inte heller som en fundamental del i 
systemen, men att försöka ändra på säsongsberoendet ligger ofta naturligt hos 
destinationer då de gagnas finansiellt genom att göra det eller själva märker då 
turistattraktioner står sysslolösa långa perioder. Övriga huvudutmaningar (nr. 3 -8) 
inom turistindustrin behandlas i någon grad i båda certifieringarna eller så finns redan 
delarna naturligt i den nordiska kontexten (exempelvis jobbförhållanden). 
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6.	  SLUTSATSER	  OCH	  REKOMMENDATIONER	  
Slutsatserna bygger på de styrkor/svagheter som resultatdelen samt analysen bidragit 
till för att detektera möjligheter/hinder och därefter mynna ut i rekommendationer i 
Norden.  

6.1	  Möjligheter	  
• Eftersom turismen i världen växer och att man i Norden ser marknadspotential 

hos ”grön turism” bör hållbarhetsaspekterna belysas högre grad i Norden. 
Genom att satsa på vidare utveckling av hållbarhetscertifiering kan lärdom 
kring vad som krävs samt hur ett samhälle/destination bör utformas för att i 
förlängningen effektivt uppnå hållbar utveckling inom turismen i Norden 
erhållas.  

• Att kvalitativt eller kvantitativt mäta hållbarhetsaspekter kontinuerligt är många 
gånger nyckeln till framgång inom ett certifieringsprogram. Inom Norden finns 
stor potential att mäta hållbarhet grundat i hur samhällena är uppbyggda 
(exempelvis infrastruktur och konstitution) och även hur långt 
teknologiutvecklingen har kommit. 

• EarthCheck är väl utformat (flexibelt) för den internationella marknaden men 
om efterfrågan finns för ett nordiskt system anser jag att ytterligare mätbara 
indikatorer och direkta krav för ett mer managementinriktat verktyg bör införas.  
Att implementera de indikatorerna blir också enklare med tanke på att systemet 
då är anpassat till Nordiska förutsättningar, kunskap och språk.  

• Genomgången av hållbarhetscertifieringar har bidragit med goda exempel på 
vad som fungerar och inte i ett nordiskt perspektiv, genom att lära av det kan 
Norden skapa ett välanpassat system för nordiska förutsättningar. Om 
efterfrågan på denna sortens produkt senare ökar, vilket många tror, har Norden 
redan då ett system som lever upp till kundernas behov. 

6.2	  Hinder	  
 

• För att uppnå trovärdighet är transparensen av stor vikt, därför är 
tillgängligheten av basdokument och hemsidor grundläggande för systemens 
trovärdighet. Transparensen är också viktig för kunden i sammanhanget(både 
destinationen och turisten som besöker destinationen), en sådan kund vill 
förmodligen gärna veta vad de ger sig in i och inte minst vad de betalar för.  
Problematiken ligger ofta i att certifieringsorganet vill skydda sin produkt.  

• Om alla turistdestinationer som ansöker kan bli certifierade men i olika 
grader/skalor mister systemet sin trovärdighet. Samtidigt behöver systemet 
ligga i framkant med krav och ultimatum för att det ska vara trovärdigt så att 
endast ”de bästa” destinationerna kan bli certifierade. Det har EarthCheck löst 
med att ha ”best practice” och baslinje medan D21 har mycket få ultimatum 
men båda bygger på ”ständig förbättring”.  

• Behovet av eldsjälar och att en certifiering ofta kräver mycket 
pappersarbete/dokumentation kan upplevas som stora hinder, men är 
ofrånkomligt i sammanhanget, anser jag.   

• ”Weak ownership” upplevdes i båda systemen och ofta hamnar mycket arbete 
och ansvar hos projektsamordnaren. Effektiv styrning är en av grundpelarna för 
ett positivt resultat från hållbarhetscertifieringen och det är viktigt att 
destinationerna själva är delaktiga i utformningen av en styrgrupp. 
Gräsrötternas, företagens och kommunstyrelsens åsikter är likvärdigt viktiga för 
att uppnå en bred och effektiv implementering. Frågan är om det är nödvändigt 
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med riktlinjer kring hur styrningen bör utformas från systemet eller om 
destinationen själva skall utforma det.  

• Ett stort hinder ligger hos allmänhetens otillräckliga deltagande och har 
upplevts i båda systemen (se avsnitt 4.3.5 och bilaga 3). En 
hållbarhetscertifiering kräver stolthet, tilltro och engagemang hos samhället 
relaterat till det arbete som utförs och till hållbarhetscertifieringen. På 
destinationsnivå är det extra viktigt, eftersom certifieringen är väldigt bred och 
omfattande. Vidare följer frågan; tror ”destinationen” att EarthCheck ger det 
önskade resultatet eller går det att uppnå hållbarhet och bevara den unika 
produkten utan en certifiering? Svaret ligger inom engagemanget, stoltheten 
och tilltron som föder varandra.  

• EarthCheck systemet har smalare fokus (främst miljöfokus) och kräver mindre 
brett engagemang än D21. Enligt min åsikt behöver en hållbarhetscertifiering 
ha ett brett fokusområde och engagemang för att det tre dimensionerna 
(socialt/ekologiskt/ekonomiskt) ska kunna samspela. Trots detta upplevs D21 
(se bilaga 3) vara för komplext just på grund av detta. Här ligger ett stort hinder 
– att finna balansen mellan systemets flexibilitet och omfattning.  

• Ett generellt hinder är att hållbarhetscertifieringens långsiktiga ändamål ofta 
förbises av kortsiktiga nyttor och marknadsföring, avsaknad av koppling mellan 
hållbarhet och turism påträffades i studien. 

• Projekten har krävt statlig finansiering i startfasen men det grundas i att de båda 
är pilotprojekt. I förlängningen krävs det ändå att de blir självbärande, både för 
certifieringsorganet (via medlemsavgifter) och för destinationen (samordnare 
och medlemsavgift som båda kostar men samtidigt ger systemet goda effekter 
på samhället, vilket gör det ”värt besväret”).  

• En generell brist och hinder hos hållbarhetscertifiering av turistdestinationer är 
hur man egentligen påverkar problematiken kring hållbar turism och ökat 
resande, möjligheten finns att hållbar turism rättfärdigar oftare och längre 
resande. Ökad turism och resande bidrar till mindre global hållbarhet och 
hållbarhetscertifieringar i sig kan bidra till ökad turism (genom rättfärdigande 
av beteende). Samtidigt är hållbarheten och bevarandet av samhället essentiell 
för dess överlevnad som turistdestination, dock kan inte destinationer 
fullständigt ansvara för den globala påverkan (ökad turism) som 
marknadsföring av hållbarhetscertifieringar bidrar till, detta är utanför 
systemets gränser. Här krävs andra verktyg än hållbarhetscertifieringar för att 
lösa de globala utmaningarna relaterade till turism. Inom denna ram finner man 
indikatorn relaterad till turisternas resor hos certifieringssystemen och 
ovissheten angående hur den skall avgränsas.  

 

6.3	  Rekommendationer	  
• Större tillgänglighet och öppenhet är nödvändigt för samtliga systems 

fortlevnad samt bör destinationerna utvärderas genom ”Godkänt eller Icke 
godkänt”, alltså inte ratingsystem eller liknande.  

• Framtida fokus bör ligga på bredare nivå, alltså bredare involvering än 
EarthCheck (kommunal) har idag och mer likt D21 som bygger på en bredare 
involvering.  

• De mätbara indikatorer som tas upp i jämförelsetabellen är nödvändiga att 
överväga för ett nordiskt initiativ, ett bredare spektrum än EarthCheck är 
nödvändigt - exempelvis mätbara sociala och ekonomiska indikatorer i större 
och bredare utsträckning. Här syftar jag främst på kvantitativa mätningar men 
också kvalitativa mätningar som ger kontinuerlig uppföljning och är 
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fundamental för en effektiv implementering. Detta ger också god drivkraft för 
vidare utveckling eller för att identifiera brister/problem hos destinationen. 

• För att motivera allmänheten likväl som företagen krävs goda exempel, det 
existerar inte idag och därför är det svårt att bevisa att systemen lönar sig i 
längden. Detta kan göras genom forskning som visar att systemet fungerar, visa 
på förbättringar inom destinationen (mäta) eller visa på efterfrågan av 
produkten. Det bör tillgodoses destinationen av certifieringsorganet.  

• Indikatorn som behandlar transportfrågan bör ingå i certifieringssystemen i 
någon grad för att visa medvetenheten kring problematiken. Exempelvis genom 
att främja ”miljövänliga resor” (ex. tåg) eller försöka påverka hur folk reser 
inom destinationens gränser.  

• En hållbarhetscertifiering bör fungera både som ett managementverktyg och 
kommunikationsverktyg, dock kan systemen inte marknadsföras förrän 
”managementdelen” helt och fullt fungerar vilket medför en del problematik 
kring finansiering. 

• Finansieringen borde redan från början vara inkluderad i planerna kring hur 
systemets skall upprätthållas, om ett nytt system skall utformas bör finansiering 
under projektets utveckling hela tiden sikta på att bli självbärande både 
certifieringsorgan och på destinationsnivå.  

• Certifieringen bör vara både process och prestationsbaserad, att ha mätbara mål 
och ultimatum ställda är viktigt för motivation samtidigt som processen är 
viktig för att organisera och göra det möjligt att uppnå målen. Ett bra system 
har både krav på styrning och prestanda. 

• Ett nordiskt system bör ha större möjlighet att ta bättre hänsyn till nordiska 
förutsättningar, då kan exempelvis de ultimatum och mätbara indikatorer som 
ställs vara väl anpassade och därigenom mer strikta. Även bättre kontakt kan 
erbjudas vilket i sin tur kan ge inspiration och hjälp till vidareutveckling.  

• Styrningen och ”att alla är med på båten” är fundamentalt för systemens 
fortlevnad. Därför anser jag att vidare utveckling av ett certifieringssystem bör 
fokusera på allmänhetens deltagande, integrering och motivation på 
destinationsnivå. Det minskar behovet av samordnare och eldsjälar, även 
dokumentation och pappersarbete förenklas om samtliga samarbetar och är 
underförstådda med uppgiften. Samordnaren är essentiell i sammanhanget men 
måste ha många engagerade runt sig för att det skall fungera, liknande problem 
finns i alla sammanhang som har med miljö eller hållbarhet att göra och 
grundas i att miljö eller hållbarhet ofta är ett lågt prioriterat område. Det måste 
förändras.  

7.	  Tack	  	  
Jag vill främst tacka min externa handledare Stefan och hans familj som tog hand om 
och hjälpte mig under min vistelse på Island. Tack till min interna handledare Mikael 
Backman på internationella miljöinstitutet, IIIEE. 
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Bilaga 1  
Earth Checks tio nyckelområden  
• Utsläpp av växthusgaser  
• Energieffektivitet, bevarande och förvaltning  
• Förvaltning av sötvattentillgångar  
• Bevarande och förvaltning av ekosystem 
• Hantering av sociala och kulturella effekter av turismen  
• Fysisk planering och utveckling  
• Lokala socioekonomiska fördelar av turismen  
• Luftkvalitets skydd och buller kontroll  
• Hantering av avloppsvatten, dränering och bäckar 
• Avfallsminimering, återanvändning och återvinning av slam 
• Lagring och användning av miljöskadliga ämnen  
• Bevarandet av kulturarv 
 
EarthChecks: ”Benchmarking supplementary performance indicators”, föreslagna 
kompletterade indikatorerna: 
 
• Prioritering av lokalt producerade varor och tjänster  
• Uppmuntra lokala sysselsättningen  
• Uppmuntra industrin att återinvestera i lokalsamhället  
• Minimera läckage av lokalt genererade inkomster  
• Stimulera lokala mikroföretag 
• Att uppnå samhällets grundläggande tjänster, inklusive tillförlitliga 
dricksvattenstjänster, avfallssystem, och hälsovårdstjänster 
• Minskning av fattigdomen 
• Uppnå jämlikhet mellan könen 
• Erbjuda tjänster som stöder och underlätta sammanhållning och livskvalitet 
• Att erbjuda tjänster som ligger till grund för kvalitet och det tillstånd av naturliga 
miljöer som bidrar till levande ekosystem och livskvalitet 
• Tillhandahålla institutioner och tjänster som ligger till grund styrning, lag och 
ordning och utbildning 
• Ursprungsbefolkningens kultur och deras behov  
• Erkänner områden av särskild betydelse  
• Tillmötesgår kulturarvets strukturer och platser av särskild betydelse	  
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Bilaga 2  
Frågor,	  fallstudien	  

Övergripande/inledande:	  

1. Hur	  ser	  din	  relation	  till	  EarthCheck	  projektet	  på	  Snaefellsnes	  ut?	  
2. Hur	  ser	  ni	  på	  turism	  inom	  ert	  samhälle?	  Tycker	  du/ni	  att	  turism	  är	  en	  

viktig	  aktivitet	  i	  ert	  samhälle?	  	  
3. Vad	  är	  nyckelproblemen	  med	  turismen	  för	  området?	  
4. Tycker	  du/ni	  att	  turismen	  är	  hållbar	  (se	  def.)	  i	  området	  idag?	  Varför,	  

varför	  inte?	  
5. Hur	  tror	  du	  att	  turismen	  i	  området	  kommer	  att	  utvecklas?	  I	  vilken	  riktning	  

anser	  du/ni	  att	  utvecklingen	  av	  destinationen	  går?	  	  
6. Hur	  har	  Earth	  check	  påverkat	  er	  (som	  exempelvis	  företag)?	  

	  
	  

Inställningar	  och	  attityder:	  
7. Anser	  du	  att	  det	  finns	  något	  intresse	  för	  Earth	  check?	  (som	  företag,	  

invånare,	  kollektivet?)	  	  
8. Spridningen	  av	  kunskap	  kring	  Earth	  Check	  (din	  uppfattning)	  bland	  

invånarna,	  varför?	  
9. Hur	  uppfattas	  (inställningar	  till	  den)	  certifieringen	  idag?	  	  
10. Hur	  märker	  ni	  av	  den?	  Känner	  ni	  er/	  tror	  ni	  att	  samhället	  känner	  sig	  

delaktiga?	  
11. Hur	  och	  hur	  ofta	  får	  ni	  information	  om	  certifieringen?	  
12. Hur	  kan	  detta	  förbättras?	  

	  
	  

Genomförande	  av	  certifiering	  
13. På	  vilket	  sätt	  och	  i	  vilken	  grad	  var	  invånarna	  delaktiga	  vid	  utvecklingen	  av	  

systemet?	  
14. Hur	  anser	  ni	  att	  implementeringen	  gick?	  Lätt/Svårt?	  
15. Anser	  ni	  att	  certifieringssystemet	  är	  väl	  implementerat	  idag?	  
16. Har	  certifieringen	  stött	  på	  några	  svåra	  faser?	  (Start,	  implementering,	  drift,	  

dokumentation?)	  (EC:	  Steps:	  Community	  Authority,	  Policy,	  	  Benchmarking,	  
Compliance,	  Planning,	  Consultation	  and	  Reporing)	  

17. Vilka	  positiva	  effekter	  har	  ni	  upplevt?	  (Ekonomiska,	  sociala,	  ekologiska)	  
18. Vilka	  brister	  har	  systemet	  enligt	  er?	  (Ekonomiska,	  sociala,	  ekologiska)	  
19. Vilka	  andra	  hinder	  har	  ni	  upplevt?	  Oklarheter?	  
20. Vilken	  är	  den	  svaga	  länken	  enligt	  dig?	  
21. Hur	  har	  revisionerna	  gått?	  Historiskt	  sett.	  
22. Hur	  förvaltas	  systemet	  lokalt?	  
	  

	  
EarthCheck	  som	  system	  

23. Anser	  ni	  att	  kriterierna	  är	  lätta	  att	  följa/förstå/sprida	  till	  övriga	  
inblandade?	  +Vilka	  kriterier	  anses	  vara	  svåra?	  Varför?	  

a. Samma	  med	  indikatorer?	  Mätbara?	  Svåra?	  
24. Hur	  anser	  ni	  att	  styrningen	  fungerat?	  	  

a.	  Styrgruppen	  och	  kommunikationen	  mellan	  olika	  aktörer?	  	  
b.	  Historiskt	  sett	  och	  idag?	  
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c.	  Skulle	  något	  gjorts	  annorlunda?	  
25. Systemets	  utformning,	  vad	  anser	  ni	  behöver	  ändras	  för	  en	  så	  bra	  

anpassning	  till	  Isländska/Nordiska	  förhållanden	  som	  möjligt?	  
26. Är	  systemet	  lagom	  ”hårt”,	  behövs	  mer	  fasta	  punkter	  (indikatorer)	  eller	  mer	  

frivillighet/valfrihet?	  
	  

Extra.	  Vad	  anser	  du	  relaterat	  till	  kategorierna	  under,	  angående	  EarthCheck:	  
• Substans	  –	  Passande	  innehåll	  och	  språk,	  initiativet	  bidrar	  med	  lösningar	  

till	  sociala	  och	  miljömässiga	  problem?	  
• Allmänhetens	  deltagande	  -‐	  Aktivt	  deltagande	  av	  aktörer	  	  
• Motivation	  –	  Incitament	  för	  deltagande?	  
• Integration	  –	  Företag	  har	  införlivat	  sociala	  och	  ekologiska	  frågor?	  
• Transparens	  –	  Effektiv	  uppföljning	  och	  utvärdering?	  

	  
Effekten	  av	  EarthCheck	  
27. Vilka	  effekter	  har	  ni	  sett	  av	  systemet?	  Största	  förändringarna?	  
28. Vad	  beror	  de	  på,	  tror	  du?	  
29. Har	  antalet	  turister	  ändrats	  eller	  påverkats	  av	  Earth	  check?	  	  

a. Vad	  tror	  du	  beror	  på	  systemet	  och	  vad	  beror	  på	  andra	  faktorer,	  
vilka	  faktorer	  i	  så	  fall?	  

30. Historisk	  utveckling,	  hade	  samma	  utveckling	  skett	  ändå	  utan	  systemet	  
(additionalitet)?	  (Socialt,	  ekonomiskt	  och	  ekologiskt)	  

31. Hur	  ser	  kommunikationen	  med	  Earth	  check	  ut	  idag?	  Bra/dålig,	  
Enkel/svår?	  

32. Vad	  skulle	  kunna	  förbättras?	  Och	  hur?	  
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Bilaga 3  
Erfarenheter av destination 21 baserat på ”Sustainable Regional Development: 
Learning from Nordic Experience” (Clement et. al, 2003). 

Styrkor hos Destination 21 (Clement et. al, 2003).  

• Graden av engagemang av intressenter, det har funnits ett brett ägandeskap hos 
aktörerna.  

• Systemet anses också använda en effektiv kombination av toppstyrning och 
bottom-up styrning, där toppstyrningen styrker vissa minimikrav relaterat till 
miljö medan bottom-up gör det möjligt för aktörer att själva utforma 
dagordningen för att nå målen, vilket uppmuntrar omfångsrikare deltagande. 

• Konceptet och metoden har under utvecklingen av projektet varit konsekvent 
och exakt, projektets ambitioner har redan från början varit begriplig. 

• Involveringen av projektledaren från utvecklingsfasen som en del av D21-
sekretariatet, detta har bidragit till att professionella relationer att etablerats där 
denna individ är informationskälla och en kärnmedlem.  

• Den generella tillämpningen av D21 är sett som en styrka i sig, för turistsektorn 
representerar det en gemensam märkning som kan utökas till andra danska 
destinationer, där man försöker jämföra och utvärdera deras egenskaper 
beroende på olika lokalisering.   

• Att systemet är kombinerat process och prestations- baserat är en styrka då 
flexibiliteten hos programmet är stor och detta sprider kunskap/lärdom, baserat 
på olika destinationer, kring hållbarhet i turismsektorn. 

 
Svagheter hos destination 21 (Clement et. al, 2003).  

• Kritik kring att systemet är för komplext och detaljerat. Det kräver en stor 
omfattning av insatser från många olika nivåer och består av många delade 
uppfattningar som ofta överväldigar de regionala samordnarna, som i sin tur 
ofta har mycket annat på sina bord.  

• De pilotdestinationer som bestod av ett större antal kommuner upplevde 
svårigheter kring koordination/samordning, speciellt med registrering, 
datainsamling och bearbetning av material.  

• Efterlevnad av de procedurer som anges i manualen var beskrivet som 
besvärligt, vissa deltagare ansåg att den innehöll för många indikatorer varav 
vissa var väldigt svåra att mäta och inte alls passade regionens förutsättningar. 
Indikatorerna är utformade för att vara jämförbara destinationer emellan men i 
praktiken blev de svåra att hantera och inte direkt jämförbara, exempelvis 
”lokal identitet”.  

• Hur väl D21 passar olika regioner skiljer sig beroende på tillgängliga resurser, 
vilket missgynnar mindre destinationer.  

• Att programmet inte innefattar tredjepartscertifiering minskar dess trovärdighet, 
destinationerna rapporterar själva till D21-sekretariatet ifall de uppfyllt 
villkoren i de olika faserna och informationen bygger på förtroende. 

• D21-sekretariatet bestod av endast två personer, vilket uppfattades som 
otillräckliga resurser för att upprätthålla systemet.  

• Eftersom det tar lång tid att etablera ett välkänt märke, var D21 inte heller 
allmänt accepterade och man ansåg att två destinationer inte var nog för att 
förändra marknadens inställning.  
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• Det har även fluktuerat en del osäkerheter kring den finansiella strukturen för 
framtiden av D21 kortsiktigt krävs officiell finansiering för att upprätthålla 
systemet och i det längre perspektivet fanns ingen budget för vidare utveckling.  

 
Resultat, brister och hinder hos Destination 21(Clement et. al, 2003).  

• Många intressenter har blivit förda tillsammans, en dialog har initierats och 
hållbarhetsmål har blivit strukturerade.  

• Utvecklingen har varit långsam och de få antalet destinationer som erhållit 
certifieringen har gjort att många ifrågasätter systemet. 

• Osäkerheter kring det finansiella stödet och projektets fortsatta överlevnad har 
också bidragit till att en del andra destinationer inte känner lust att investera 
programmet. 

• Även om Destination 21 (2003) var ett relativt uppmärksammat och användbart 
verktyg är det trots allt en turistprodukt vilket betyder att det baseras på 
turisternas efterfrågan. Om inte flera destinationer får certifieringen kommer 
dess värde som märkning och effektivitet som marknadsföringsverktyg minska.  

• Brist på motivation hos företag och individer 
• Brist på medvetenhet mellan kopplingen av hållbarhet och turism 
• Brist på tro att D21 var är det mest passande varumärket för industri standard i 

Danmark 
• En av pilotdestinationerna som drog sig ur vilket minskade acceptansen hos 

varumärket inom industrin 
• Det offentliga finansiella stödet var inledningsvis endast tillgängligt för 

marknadsföringsfasen. 
 
Lärdomar från Destination 21 (Clement et. al, 2003)  

• En brett samarbete mellan kommuner och sektorer med en gemensam strategi 
är nödvändigt för ett initiativ som D21 

• Flexibilitet är en viktig beståndsdel, substansen i programmet måste kunna 
förändras när det anses nödvändigt och ett pragmatiskt bemötande är viktigt för 
ett högt deltagande i samhället. 

• Ambitioner måste hållas inom realistiska dimensioner 
• Ett nationellt program som D21 borde lanseras som ett initiativ från offentlig 

sektor för att säkerställa statlig finansiering. 
• Det kan ligga fördelar i att separera den strategiska delen från 

tillvägagångssättet och därigenom anpassa tillvägagångssättet till olika grupper 
som då får olika vägar att gå för att nå målet. 

• Mer tid borde läggas på produktutveckling snarare än 
dokumentationsutveckling. 

• Liknande initiativ kräver en klar kundfokus och starka bevis på efterfrågan av 
produkten för långsiktig överlevnad.  

• Ett program som D21 borde sträva efter att vara självförsörjande i slutändan 
och det kräver att komponenterna bakom produkten är synliga. 
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