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Abstract 

A sustainable approach could be a solution for the tourism industry to reduce its climate impact. The aim of 
this thesis was to develop a sustainable tourism strategy, in collaboration with Swedish region Halland.  

The sustainability concept was set against the developed tourism strategy, both on a theoretical and 
practical level. The strategy was compared to other sustainable tourism strategies and then further 
developed in conjunction with the region Halland. Evaluation theory enabled the creation of an evaluation 
methodology that was used to see how the sustainable tourism strategy is actually sustainable.  

The method is inspired by the strategies in theory known as participatory design or interaction design. 
Mainly qualitative methods were used for this essay; interviews in several steps have helped develop the 
sustainability strategy. The evaluation structure was developed with the aim of creating a structure for 
further developing of the tourism strategy. 

The evaluation used indicated a successful result. Sustainable tourism refers to economic, environmental 
and social aspects but to satisfy guests’ needs, they should be developed simultaneously. When it comes to 
the strategy categories link to sustainability, it is noteworthy that none of the categories ended up 
exclusively within the environmental aspect. In order to achieve sustainable development there should be a 
good balance between all three aspects.  

Ten categories were identified to work in a strategy for sustainable tourism and will provide a good starting 
point for regions in Sweden. These categories include; Destination development, Financing, Collaboration 
between the private and public sectors, Development of marketing communications, Skills development, 
Attracting visitors, Sustainable tourism, Aim, Vision and More job opportunities. 
A strategy is best evaluated based on how good the designated measures are or are likely to be. 
Measurable actions makes it easier to determine the effectiveness of the strategy. It is possible to evaluate 
sustainability, how it is performed depends on what it is compared with. Sustainable tourism is better than 
traditional tourism, but do also have an environmental impact. 
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1. Inledning 
Klimatförändringar har förödande effekter för livet på jorden. Klimatet förändras ständigt, sen 
industrialismen har dock ökade utsläpp bidragit till en förhöjd växthuseffekt med en negativ påverkan på 
miljön (IPCC 2013, 11). Den effekten förklarar situationer som ökade temperaturer, fler och mer stormar 
samt översvämningar, även förhöjda vattennivåer är en följd av detta. På senare tid har miljöproblemen 
erkänts bero på människan och dennes aktiviteter (IPCC 2013, 7). Som all slags utveckling påverkar även 
turismutveckling naturen och dess tillgångar. Exempelvis utsläpp genom transporter, förlorad biodiversitet 
genom exploatering, samt ökad mängd avfall genom att fler människor befinner sig på platsen (World 
Tourism Organization 1994, 29). Då kan ett hållbart tillvägagångssätt vara en lösning för turistindustrin att 
minska sin klimatpåverkan. Det är vad denna uppsats fokuserar på. Hållbar utveckling är när ekonomisk 
tillväxt inte sker på bekostnad av miljön och sociala aspekter, utan alla tre förhållandesätt harmoniserar med 
varandra (World Tourism Organization 1994, 29). Hänsyn bör tas till hållbarhet redan vid planering av en 
turistverksamhet. 

Turismplanering 

En besöksdestination hanterar faktorer som boenden, upplevelser, transport och mat. Vid planering av 
turismutveckling bör hållbarhetsfaktorer inräknas då turism ofta har en koppling till kultur- och 
naturupplevelser på platsen, dessa områden behöver hanteras om platsen ska behålla sin attraktionskraft 
(World Tourism Organization 1994, 7).  World Tourism Organization (1994) definierar hållbar utveckling för 
planering av turism som: 

“The sustainable development approach to planning tourism is acutely important because most tourism development depends on 
attractions and activities related to the natural environment, historic heritage and cultural patterns of areas. If these resources are 
degraded or destroyed, then the tourism area cannot attract tourists and tourism will not be successful” (World Tourism Organization 
1994, 7) 

 
När en destination planeras bör hänsyn tas till politiska förhållanden, turismtypen för platsen (exempelvis 
storstadsprofil, äventyrsvinkel, badort etcetera) och lokalisering. Enligt World Tourism Organization (1994) 
lyckas försiktigt framtagna turistdestinationer bättre på lång sikt än oplanerade områden (World Tourism 
Organization 1994, 238). Om turistindustrin ska ta till sig av hållbarhetskonceptet kan incitament behövas 
från staten (Swarbrooke 1999, 110-111). Effektiv planering baseras på fastställda metoder (World Tourism 
Organization 1994, 238). För att lyckas med turismplaneringen är det bra att ha en samstämmig politik, en 
logisk översiktsplan och progressiva institutionella faktorer (World Tourism Organization 1994, 238). Även 
om det har tagits hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska krav bör också marknadens krav kunna 
mötas för ökad chans till framgång (World Tourism Organization 1994, 238). Det finns många olika sorters 
turism, destinationen bör överväga vilken som passar bäst in på områdets miljö, samhälle och ekonomi, något 
som skiftar över tiden (World Tourism Organization 1994, 239). En organiserad turismplanering underlättar 
och påskyndar arbetsprocesserna.  

Turismutvecklarna kan välja att samarbeta med lokalbefolkningen. Det är det lokala samhället som påverkas 
av att ha en turistattraktion där, de ska kunna vara en del av utvecklandet för ett så fördelaktigt resultat som 
möjligt (World Tourism Organization 1994, 8). Om lokalborna tar del av planeringsprocessen, ger det fler jobb 
samt ökad handel, de ser oftast förmånerna med en turismrörelse som bland annat arbetar för att bevara 
hotade områden (World Tourism Organization 1994, 8). Andra fördelar med att involvera lokalbefolkningen 
i planeringsprocessen är att kunna låta dem säga ifrån om det är något som påverkar dem, använda den 
lokalkunskap som finns på destinationen för en lyckad turistupplevelse, samt att det kan minska framtida 
konflikter mellan lokalborna och turisterna (Swarbrooke 1999, 126). Samtidigt menar Swarbrooke (1999) att 
det dock inte finns något som visar på att engagemang från lokalbefolkningen resulterar i en bättre 
utvecklingsprocess eller minskad konfliktnivå mellan turister och lokalbor (Swarbrooke 1999, 126). Andra 
intressenter är de företagare som ska vara en del av turistverksamheten. 
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Ansvaret för att planera och bygga upp en turistindustri kan vara ett delat samarbete mellan företagarna och 
den offentliga sektorn. Det första som bör reflekteras över vid skapandet av ny turism är vilket ansvar staten 
och den privata sektorn har rörande utvecklingen (World Tourism Organization 1994, 40). Exempelvis kan 
staten ha ansvar för policyn, statistik och forskning, planerings- och utvecklingskoordination, standarder och 
förordningar, investeringsinitiativ, marknadsföringstjänster, samt bemanningsplanering och träning (World 
Tourism Organization 1994, 40).  Den privata sektorn kan ha hand om områden som kommersiell utveckling 
och drift av byggnader, samt andra tjänster och faciliteter med marknadsföring av de tjänsterna (World 
Tourism Organization 1994, 40). Lokaliseringen av en ny turistattraktion är av betydelse vid planering och 
utförande (World Tourism Organization 1994, 8). För att lyckas med en hållbar turismutveckling bör platsen 
och miljön undersökas och analyseras noggrant innan placeringen fastställs, då speciellt känsliga områden 
ska undvika att bli exploaterade (World Tourism Organization 1994, 8). Slutligen handlar det om att knyta 
band mellan sektorer, samt värdera och satsa på de samarbeten som kan bygga upp en hållbar marknad. 

1.2 Problembeskrivning 

För att skapa en struktur för planering av turism kan det vara bra att utgå från en strategi. Att uppnå hållbar 
turism är en process som fortsätter kontinuerligt och det kräver en ständig åtgärdsplacering och uppsikt av 
effekter (Niedziólk 2012, 160). Att använda en strategi är inte bara relevant för utveckling av turism, då all 
regionsutveckling följer strategiska metoder (Rossi, Lipsey och Freeman 2004, 34). Under utvecklandet av 
hållbar turism för en specifik destination är det viktigt att ta fram en strategi med riktlinjer (Rossi, Lipsey och 
Freeman 2004, 34). För att se svagheter och styrkor i strategin kan det vara fördelaktigt att inleda en 
utvärdering av strategin redan under arbetets gång (Rossi, Lipsey och Freeman 2004, 34). De kategorierna 
som inkluderats i en strategi lägger grunden för regionen/ destinationens planeringsarbete med hållbarhet 
för turistmarknaden.  

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet var att i samarbete med Region Halland utveckla en hållbar turismstrategi som visar hur 
en destination kan expandera med hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer. 

Frågeställningar 

 Vilka faktorer bör inkluderas i en strategi för hållbar turism? 

 Hur utvärderas en strategi? 

 Är det möjligt att utvärdera konceptet hållbarhet?  

1.4 Avgränsningar 

Den första avgränsningen utfördes vid val av fokusering på hållbarhet inom turismplanering och 
turismutveckling. Den framtagna strategin togs fram för en regions arbete med hållbar turism. Detta på grund 
av att den anpassades till region Hallands förutsättningar.  

Tidsramen utgjorde också en avgränsning på hur mycket innehåll som kunde inkluderas. 
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1.5 Disposition 

Uppsatsens inledande kapitel består av en övergripande bakgrund till klimatproblemen och turismplanering, 
samt en problematiserande frågeställning och avgränsning. Det andra kapitlet visar den teoretiska 
referensramen över hållbarhetens tre grundpelare, samt utvärdering. I avsnitt tre beskrivs hur studiens olika 
faser har genomförts, hur samtalen med region Halland fortskridit, samt hur empirin har bearbetats. Kapitel 
fyra presenterar uppsatsens resultat. Slutligen består det femte och avslutande avsnittet av diskussion, 
personlig reflektion och förslag kring förbättring av konstruktionen för en hållbarhetsstrategi.  

 

2. Teoretisk referensram  
I detta avsnitt skildras hållbarhetsteori och utvärderingsteori. Hållbarhet bör stå i relation till något. I denna 
uppsats har hållbarhets begreppet ställts mot den utvecklade turismstrategin både på ett teoretiskt och ett 
mer praktiskt plan. För att ställa strategin mot verkliga förhållanden har strategin jämförts med andra 
regioners hållbara turismstrategier och utvecklats i samband med region Hallands ansvarige för 
turismstrategier. För att kunna diskutera kring vad hållbarhetsstrategin borde och inte borde innehålla 
användes hållbarhetsteori, med fokus på användning i turistindustrin. Utvärderingsteorin möjliggjorde för 
ett skapande av en utvärderingsmetod som användes för att se hur den hållbara turismstrategin faktiskt är 
hållbar. Den metoden användes i uppsatsen men kan också komma att används till utvärderingar i framtiden. 

2.1 Hållbarhet 

Vad som gör något hållbart är svårt att fastställa. Själva begreppets värde debatteras då ingen handling kan 
ske utan påverkan på miljön, vilket även gör ”hållbara handlingar” ohållbara i längden. Det diskuteras om 
olika grader av hållbarhet, de benämns som ”svag” och ”stark” (Ihlen, 2015, s. 146). Så kallad svag hållbarhet 
används till exempel vid hållbart företagande när den primära satsningen inte ligger på mänskliga, sociala 
och miljömässiga värden, utan mer på avkastning (Stirling, 2009 , s. 9). Det har blivit ett välanvänt ord för att 
få något att låta bra, medan det kanske endast upprätthålls under en viss tid. I denna uppsats användes den 
starkare definitionen som följer nedan. 

Hållbarhet inkluderar tre viktiga beståndsdelar; miljö, ekonomi och sociala aspekter. De har alla lika stor 
relevans och går ofta in i varandra (World Tourism Organization 1994, 29). Hållbarhetskonceptet kan 
appliceras på turismutveckling. UNWTO förklarar hållbar turism med; turism som ansvarar för nuvarande och 
framtida ekonomi, effekter på miljön och de sociala faktorerna, samt tillgodoser behoven för turister, 
lokalborna och miljön (UNEP och WTO 2005, 11). 

Miljö 

En del av hållbar turism är att öka medvetenheten så att fler förstår hur det hänger ihop, samt engagerar sig 
och hjälper till att bevara ekosystemen. Generellt sett bidrar turism med en negativ inverkan på naturen, 
men den kan också göra människor medvetna om naturens funktioner och miljöproblem på platsen 
(Swarbrooke 1999, 51). Att införa turism på en plats kan få väldigt negativa konsekvenser. Några 
miljöproblem som kan utvecklas på grund av den nya verksamheten kan exempelvis vara ökade 
luftföroreningar på grund av fler fordon inom, eller till och från orten (World Tourism Organization 1994, 33). 
Även en förhöjd ljudnivå, från en koncentrerad skara människor kan vara skadlig för omgivningarna (World 
Tourism Organization 1994, 33). Det är också många vackra platser som förstörs på grund av att turister 
missbrukar området med exempelvis nedskräpning (World Tourism Organization 1994, 33). Ett sätt att göra 
problemen mer hanterbara kan vara att använda konceptet hållbar turism. 
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Miljöpåverkan från turism går inte att undvika men om turismen är planerad på rätt sätt kan miljön få en 
positiv påverkan. En sådan fördel kan vara att turismen rättfärdigar bevarandearbete och betalar för skydd 
av ett naturområde eller utveckling av ett naturreservat (World Tourism Organization 1994, 32-33). 
Ytterligare ett exempel på en positiv utgång från turism på miljön kan vara att turismen gör platsen mer ren, 
då resenärer inte vill vara på en plats med mycket luftföroreningar, vattenföroreningar eller nedskräpning 
(World Tourism Organization 1994, 32-33). Turism kan också resultera i att lokalborna inser potentialen i att 
bevara sina omgivningar (World Tourism Organization 1994, 32-33). Att anlägga turism på en ekologiskt 
känslig plats kan vara negativt för platsens framtida överlevnad, men utfört på rätt sätt kan turismen 
uppmärksamma problem i området och finansiera lösningar för en skydd av platsen etcetera (World Tourism 
Organization 1994, 7). Det handlar om att skydda miljön med attitydförändringar och engagemang.  

Ekonomi 

Den största skillnaden mellan den ursprungliga turismen och den hållbara turismen är att den senare inte 
bara vill uppnå ekonomisk vinning. Då turismutveckling är vinstdrivande menar Weaver (2006) att en hållbar 
utveckling ger ekonomiska fördelar samtidigt som användandet av naturresurser minskar, vilket gör att en 
hög standard kan bibehållas (Weaver 2006, 10). Det är viktigt att trygga en långsiktig ekonomisk verksamhet, 
som kan ge högre tillgång på sociala tjänster, ge fler arbeten och bidra till ökat välstånd (United Nations 
Environment Programme 2003). Swarbrooke (1999) säger att det finns svårigheter att hantera ekonomi 
gällande turism då projekt som gynnar landet som helhet kan ge stora kostnader för det turismbelagda 
samhället (Swarbrooke 1999, 59). Turistindustrin är en vinstdrivande bransch men pengarna kan även 
användas till att förbättra och bevara samhället och omgivningarna. 

Hållbar utveckling främjar högre välstånd på ett mildare sätt än traditionell utveckling. För Mi (2014) avses 
hållbar utveckling med något som fungerar till människans fördel och inte hotar framtida generationers 
leverne (Mi 2014, 854). Med det menar Mi (2014) att ekonomisk utveckling huvudsakligen måste uppnås, 
men det får inte ske på bekostnad av de förutsättningar mänskligheten behöver för att överleva, så som luft, 
mark och vatten (Mi 2014, 854). Att införliva hållbarhetsprinciperna i turismen kan vara kostsamt, men på 
lång sikt kan det vara lukrativt (Niedziólk 2012, 160). Det kan löna sig att exempelvis spara in på 
energiavgifter. 

Sociala aspekter 

För att kunna genomföra hållbar turism ska den lokala kulturen och deras traditionella värderingar 
respekteras, samt medverka till ökad förståelse och tolerans. Det är också viktigt att säkerställa långsiktig 
ekonomisk verksamhet, vilket kan leda till stabil sysselsättning, sociala tjänster lokalt och minskad fattigdom 
(United Nations Environment Programme 2003). En annan fördel kan exempelvis vara om turismen 
rättfärdigar eller betalar för bevarandet av arkeologiska och historiska platser (World Tourism Organization 
1994, 32-33). När lokalborna märker att turisterna uppskattar deras kultur stärker det deras stolthet över sitt 
ursprung (World Tourism Organization 1994, 35-36). Turism bidar till viss del för ett kulturutbyte och ökar på 
så sätt respekt för andras sätt att leva (World Tourism Organization 1994, 35-36). Turismen kan på ett sätt 
bevara det kulturella arvet på en plats, vilket hade kunnat försvinna på grund av oundviklig utveckling (World 
Tourism Organization 1994, 35-36). Inkomster från turism kan även hjälpa till med att underhålla museum, 
teatrar och liknande faciliteter (World Tourism Organization 1994, 35-36). 

Hållbar turism är ett sätt att skydda framtida generationers resande och upplevelser och ge dem samma 
förutsättningar som vi har idag. All turism har en påverkan och det gäller att hitta en balans mellan att 
utforska världen och användandet av naturresurser (Mi 2014, 855). När det handlar om de sociala aspekterna 
är det viktigaste att alla inblandade behandlas rättvist, att det inte görs någon skillnad mellan de som arbetar 
med turism och de som besöker platsen, att leverantörer och staten har ett moraliskt ansvar mot 
organisatörer och turister, samt att turisterna behandlar de som tar hand om dem moraliskt rätt (Swarbrooke 
1999, 69). Fördelar för sociala och kulturella turismaspekter kan till exempel vara att de ökar 
levnadsstandarden och bekostar bättre service och faciliteter. Då hållbarhet värderar de sociala värdena högt 
är destinationens kulturarv essentiell att bevara för kommande generationer. 
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Miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter har lika stort värde 
för hållbarheten och bör därför vägas lika i en hållbar 
utveckling, se figur 1. Det är viktigt att inte låta de 
ekonomiska faktorerna ta över och låta de kulturella och 
ekologiska försvinna i turismutvecklingen. Att ha en balans 
mellan alla tre aspekter skiljer hållbar turism från 
traditionell turism.  

 

 

 

 

2.2 Utvärdering 

En utvärdering kan avgöra effektiviteten inom ett område, vilket kan vara bra för framtida utveckling. Weiss 
(1998) definierar fenomenet utvärdering som en metodisk bedömning av verksamheten och resultaten av 
ett program eller policy, jämfört med en uppsättning tydliga eller underförstådda normer, som ett sätt att 
bidra till att förbättra programmet eller policyn (Weiss 1998, 4). Enligt Scriven (1967) finns det två olika sätt 
att utföra en utvärdering med syfte att studera effektiviteten. Den ena tekniken; Formativ utvärdering sker 
under utvecklingen av ett program och den andra; Sammanfattande utvärdering sker efter ett program är 
konstruerat. (Scriven 1967, 43). En utvärdering utförs på grund av ett underliggande syfte. 

Anledningarna till varför en policy eller ett program kan behöva utvärderas är varierande. En utvärdering 
utförs bland annat när ett program består av delar som samverkar på ett komplext sätt och när beslut som 
måste tas är dyra och viktiga (Weiss 1998, 18). En av de första sakerna som bör göras är att bestämma syftet 
med den specifika utvärderingen (Rossi, Lipsey och Freeman 2004, 34). Ett syfte kan exempelvis vara att 
hjälpa ledningen att förbättra ett program, få bevis till något som förespråkas eller kritiseras, få ökad kunskap 
om effekterna av programmet, få data till ekonomiska eller administrativa beslut, samt på grund av politiska 
skäl (Rossi, Lipsey och Freeman 2004, 34). Syftet med utvärderingar är till viss del att fatta bättre beslut för 
att göra nödvändiga ändringar inom ett program, samt att styrka redan tagna antaganden med forskning för 
en ökad legitimitet (Weiss 1998, 21-22). Varför en utvärdering görs beror till stor del på vad intressenterna 
vill ha ut för information. 

Utvärderingen bör bidra till mer information för alla inblandade, tidigare studier kan möjliggöra ett bättre 
utfört arbete. Utvärderaren borde designa studien på ett sådant sätt att de som vill ha informationen blir 
nöjda, samtidigt som hänsyn bör tas till samtliga berörda intressenter (Weiss 1998, 44). För att utföra ett bra 
jobb ska utvärderaren ha mycket information om programmet denne utvärderar, det underlättar om en 
tidigare studie av liknande utvärderingar har utförts innan (Weiss 1998, 47) (Rossi, Lipsey och Freeman 2004, 
27). Chen (1983) anser att vikten av att införskaffa teori bräddar förståelsen för programmet som ska 
utvärderas (Chen och Rossi 1983, 284). Alkin (2004) ser att ett grupperingssystem av teorier värderas högt, 
om de grupperas ger det en lättförståelig bild för utvärderaren till att definiera sitt utvärderingssätt (Alkin 
2004, 14). Efter att förstudier har utförts kan utvärderaren påbörja sitt arbete. 

 

 

Figur 1. Hållbarhet delas in i tre delar; 

sociala aspekter, ekonomi och miljö. 
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En utvärderingsdesign kan baseras på standarder för en säker uppbyggnad, det är även viktigt att hitta 
mätbara indikatorer för att svara på vad som är bra eller dåligt. Ett logiskt sätt att angripa uppgiften av att 
utföra en utvärdering kan vara att använda kriterier av tidigare meriter, utforma standarder, mäta 
effektiviteten av standarden och integrera informationen för att se om meriterna stämmer in (Rossi, Lipsey 
och Freeman 2004, 70). Undersöksprocessen under framställningen av ett program bör ta hänsyn till hur 
programmet har designats, om det är stabilt och om det kommer ge ett önskat resultat (Weiss 1998, 95). För 
att se om ett program är framgångsrikt bör utvärderaren hitta indikatorer att mäta (Weiss 1998, 115). Vanliga 
indikatorer är; önskat resultat, oönskat resultat, tillfällig framgång mot resultatet, komponenter som används 
för programmets genomförande, samt resurser, insatser och miljö (Weiss 1998, 115). Om mätpunkter finns 
minimerar det överflödig information och faktamängden koncentreras. En viktig del i uppbyggnaden är frågor 
till intressenter för att kunna fastställa utvärderingsresultatet.  

När en utvärdering planeras bör utvärderaren ta vissa aspekter i beaktning. Det är viktigt att lägga tid på att 
förbereda frågor som ska ingå i planen. Ingen utvärdering bör behandla alla frågor som uppstår, utan ska 
innehålla ett fokus på kärnfrågan (Rossi, Lipsey och Freeman 2004, 33). Även metoderna som används för att 
besvara frågorna är av stor vikt och bör användas i en realistisk arbetsplan (Rossi, Lipsey och Freeman 2004, 
33). Det som också ingår i dessa aspekter är att hitta en bestämd utgångspunkt för intressenterna och 
utvärderaren, för att kunna få ett fungerande samarbete genom processen (Rossi, Lipsey och Freeman 2004, 
33). Huvudfrågorna utvärderaren ställer bör relatera till processen och resultatet (Weiss 1998, 95). Mängden 
av insamlad data utgörs av vilken tidsram som har applicerats (Weiss 1998, 95). Noga förberedda frågor 
strukturerar upp utvärderingen, leder till en genomtänkt planering och ger en nödvändig diskussion (Rossi, 
Lipsey och Freeman 2004, 53). Frågorna i en välplanerad utvärdering bör fokusera på programmets 
effektivitet och insamlandet av data som ger mer information om hur programmet har presterat vid angiven 
tidpunkt (Rossi, Lipsey och Freeman 2004, 69-70). Frågorna måste också kunna besvaras, prestandafrågor 
borde vara konkreta och mätbara (Rossi, Lipsey och Freeman 2004, 71). När utvärderingsfrågorna 
formulerats skall rätt fakta vittna om effektiviteten i programmet eller policyn. 

Nästa steg i en utvärdering är att hitta information för att kunna besvara frågorna. För insamling av data till 
utvärderingen kan exempelvis otvungna diskussioner och intervjuer med ledningen, personalen och kunder, 
observationer, samt formella intervjuer utföras (Weiss 1998, 152). Även frågeformulär till personal och 
kunder, tidigare registrerad information och tillgänglig data från andra avdelningar bör samlas in (Weiss 1998, 
152). För senare tolkning av informationen kan utredande strategier användas (Weiss 1998, 285). De 
grundläggande strategierna är att beskriva, gruppera, räkna, factoring, jämföra, hitta gemensamma 
nämnare, granska avvikande fall, hitta samvariation, modellering och berätta historien (Weiss 1998, 285). 
När frågorna ha besvarats har det gett svar på effektiviteten på programmet eller policyn och beslut kan nu 
tas över hur det hela ska fortskrida. 

Denna uppsats använde en utvärderingsmetod som gav frågor till en utredning om den dåvarande 
hållbarhetsstrategin. Senare listades möjliga framtida åtgärder, vilka fungerade som mätpunkter för att 
kunna utläsa hur effektiv strategin var. 

 

3. Metod 
I följande kapitel har empiriskt material samlats in i tre faser, detta för att underlätta förståelsen och ge en 
tydlig bild av hur arbetet med uppsatsen har fortgått. Det underlaget kommer från tre källor; vetenskaplig 
litteratur om hållbar turism, intervjuer med Peter Syrén på region Halland, samt kompletterande information 
om innehållet i hållbara turismstrategier från tre andra svenska regioner.  

Denna uppsats har en både utvecklande och undersökande inriktning, metoden är inspirerad av strategier i 
teorin som kallas deltagande design eller interaktionsdesign. Teorin behandlar design som görs för att skapa 
redskap för tester, som sedan ger information om processen i fråga (Ståhl, Löwgren och Höö 2014). Mer 
information hjälper till att avgöra effektiviteten. Interaktionsdesign används bland annat för utveckling och 
utvärderingsmetoder (Harder, Burford och Hoover 2013, 42-43). När det kommer till deltagande design som 
är en rätt ny teori finns det ingen specifik akademisk litteratur, utan den finns spritt inom olika 
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kunskapsområden (Harder, Burford och Hoover 2013, 42-43). Detta innebär att det finns samma benämning 
av olika ord, det kan bidra till problem vid jämförelsestudier (Harder, Burford och Hoover 2013, 42-43). 

Därför har flera olika framförallt kvalitativa metoder använts till denna uppsats. Utmärkande metod är de 
intervjuer som i flera steg har hjälpt till att utveckla hållbarhetsstrategi för turistnäringen i Hallands län. Även 
utvärderingskonstruktionen, som utvecklades med syfte att skapa en struktur för hur man i framtiden kan 
vidareutveckla turismstrategin, har en betydelsefull del som metod. 

3.1 Fas 1 

I den första fasen bestämde författaren att hon ville göra en hållbarhetsstrategi för turism och tre olika 
regioner i Södra Sverige kontaktades. Region Halland ville vara del av uppsatsen. Hållbarhetsstrategin skulle 
därför produceras i samverkan med region Halland. För att skapa en bild av de perspektiv som kan vara viktiga 
att ha med i en hållbarhetsstrategi utfördes en inledande informationsinsamling och en genomgång av 
existerande vetenskaplig litteratur inom området. Detta hjälpte till att utveckla en struktur för strategin och 
ge en utgångspunkt för hållbarhetsplanering av turism. 

Vetenskaplig litteratur hittades genom en sökning i Lunds Universitets databas; LUBsearch, använda sökord 
var: Sustainable Tourism, Sustainable Delvelopment, Sustainable Tourism Development. Artiklarna var 
refereegranskade. Då UNWTO är en världskänd organisation inom turistbranschen användes även deras 
hemsida för att sökning efter nyligen skrivna artiklar, sökordet där var: Sustainable Tourism. Den datan 
användes till det inledande kapitlet om klimatförändringarna, turismplanering av destinationer, och 
teoriavsnittet om hållbarhetsaspekterna. 

Cirka 12 000 stycken artiklar i ämnena upptäcktes. Använda vetenskapliga artiklar var 13 stycken. Irrelevanta 
artiklar sorterades bort då de främst fokuserade på hållbar turismutveckling av specifika platser. Andra 
anledningar till att artiklar exkluderades var bland annat fokus på; studie av beteenden som kan uppstå i en 
sådan miljö, specifika företagsutvecklingar, turismutveckling i miljöer som skiljer sig markant från Hallands 
(så som fjällmiljö), hållbar turismutveckling i utvecklingsländer – då de har andra motiv till sin omvandling, 
andra ämnen med ett litet avsnitt hållbarutveckling.  

I denna fas inleddes också samarbetet med region Halland. Kollaborationen skedde för att kunna koppla 
utvecklandet av en hållbarhetsstrategi till en reell situation. För att få en klar bild över situationen i regionen 
intervjuades avdelningschefen, Peter Syrén. Intervjun var en ostrukturerad telefonintervju med syfte att i 
denna fas, få fram allmän information om hur organisationen fungerar och vilka framtida mål som Halland 
har för sin destinationsutveckling. Den informationen kunde främst tillgodoses från Halland: klara, färdiga, 
gå!” (Andersson, Danielsson och Benkovic Cedercrantz 2014) och ”Kunskapsplattform för Halland” 
(Pernemalm, o.a. 2013). 

Slutligen kontaktades 18 stycken regioner för att få en bild av vad det finns för slags hållbarhetsstrategier ute 
i landet idag. Författaren ville veta vilka områden som togs upp och kunde användas till region Hallands 
strategi. Trots en bra svarsfrekvens (15/18) återfanns endast tre strategier för besöksnäringen, två av dem 
benämndes som ”hållbar besöksnäring”. Samtliga tre strategier studerades, då det gav ett större urval. 
Strategiernas innehåll ställdes upp och de kategorier som hittades i minst två regioner användes i författarens 
initiala struktur för hållbarhetsstrategin, den färdigställdes i oktober 2014. De valda kategorierna visade sig 
även vara relevanta för studien då de kunde kopplas till minst en aspekt av hållbarhet, se figur 1 och 2. 

I hållbarhetsstrategin skapades framtida mål för turismnäringen, baserat på vad Peter Syrén tillhanda givit 
för information i den initiala intervjun. Ytterligare information från litteraturkällor tillkom rörande hållbar 
turism i omvärlden, svenska förhållanden i turismnäringen och statistik för Halländsk turism. Den 
informationen kom från ”The European Agenda for Tourism”, Sveriges nationella strategi, respektive 
Tillväxtverket. 
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3.2 Fas 2 

I denna fas utvecklades den initiala strategin i förhållande till den verkliga situationen och behoven i Hallands 
län, detta skedde i november 2014. För att göra det kontaktades region Hallands representant Peter Syrén 
ännu en gång. Om en verklighetsanknytning används kan det göra hållbarhetsstrategin mer användbar och 
eventuella rekommendationer blir mer realistiska. Det ökar sannolikheten för ett bättre resultat av strategin. 

Syftet med den andra intervjun med Peter Syrén var att få reda på vilka delar av hållbarhetsstrategin han 
tyckte passade deras mål och vilka kategorier som inte behövde lika stort utrymme, enligt Syréns åsikt. Den 
informationen som samlades in användes sedan för att utveckla strategin i förhållande till situationen i region 
Halland. 

Under den ostrukturerade intervjun, efterfrågade Peter Syrén även fler exempel för att ge region Halland ett 
bättre underlag till framtida hållbarhetsarbete med turism. Vid momentet att beskriva en Halländskliknande 
destination valdes ett land i Europa, för att det skulle ha en liknande standard som Sverige. Skottland valdes 
ut då de har ett effektivt hållbarhetsarbete.  

3.3 Fas 3 

För att ge ytterligare en dimension till uppsatsen utvecklades och utfördes en utvärdering av den förbättrade 
hållbarhetsstrategin. Den skapades under december månad, 2014. Utvärderingen delades in i två delar. Den 
första delen gick ut på att formulera frågor om vad utvärderingen ska få fram om strategins effektivitet, 
författaren utvecklade mål för strategin. Steg två var att identifiera möjliga mätpunkter, nuvarande och 
framtida se tabell 2.  

På grund av att hållbarhetsstrategin inte är antagen och används av regionen, genomfördes utvärderingen 
enligt teorin för Formativ utvärdering, en metod som kan användas då en strategi eller policy ännu inte är 
tillämpad. En formativ utvärdering innebär att under processen för färdigställande av, i detta fall strategin, 
fel kan identifieras och styra utvecklandet av strategin i den riktning som tros ge bäst resultat, detta kan ske 
kontinuerligt (Scriven 1967, 43).  

Enligt Rossi, Lipsey och Freeman (2004) ger frågor en struktur till utvärderingen samt bidrar till önskad 
diskussion (Rossi, Lipsey och Freeman 2004, 53). I denna utvärdering ville författaren få fram hur 
hållbarhetsstrategin kunde förbättras ytterligare, det var själva kärnfrågan. Förslag till utvärderingsfrågor 
togs från vetenskaplig litteratur och valdes ut efter ämnen som kunde ge en diskussion till huvudfrågan. 
Behandlade ämnen var; vilka som påverkas av besluten i strategin; hur åtgärderna ska kunna förverkligas 
finansiellt; vilka åtgärder som behöver ses över och förbättras; vilken åtgärd som tros ha bäst resultat och 
varför den borde ha störst genomslagskraft; om målen i strategin kan uppfyllas med hjälp av åtgärderna; hur 
åtgärderna kan förbättra hållbarhetsarbetet och om det är realistiskt; vad som gjordes i regionen innan 
hållbarhetsstrategin. 

Som en del i utvecklandet av utvärderingen sattes de olika kategorierna från hållbarhetsstrategin upp i en 
tabell. I tabellen listades nuvarande och eventuella framtida åtgärder inom områdena. De nuvarande 
åtgärderna fanns med för att kunna visa behovet att inkludera kategorierna i strategin. De framtida 
åtgärderna skrevs in för att vidareutveckla de förslag till förändring som fanns i strategin. I 
hållbarhetsstrategin fanns mål som bör uppfyllas, därför kopplades kategoriernas lämplighet ihop dem, för 
att se om de var tillräckliga för att förverkliga målen. 

Efter utvecklandet av utvärderingsstrukturen genomfördes en slutlig telefonintervju med Peter Syrén för att 
få mer specifik information från region Halland gällande de nuvarande åtgärderna. Intervjun var 
ostrukturerad. 

Avslutningsvis utfördes en kortare analys av kategorierna och deras framtida åtgärder. Detta gjordes för att 
motivera användandet av kategorierna i strategin. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet i tre faser som härleds från metodkapitlet. I den första fasen visas 
kategoriernas urvalsprocess till strategin och deras koppling till hållbarhet. I fas två introduceras den hållbara 
turismstrategin skapad efter region Hallands förutsättningar. I den tredje fasen visas resultaten från 
utvärderingen, det vill säga vilka kategorier som kan komma att behöva mer arbete samt 
hållbarhetsstrategins för- och nackdelar taget från en mindre analys. 

4.1 Resultatet från fas 1  

Inledningsvis presenterar fas ett resultatet av processen att hitta lämpliga kategorier till den hållbara 
turismstrategin. Dessa funna kategorier ställs sen mot hållbarhetskonceptet, för att vara en del av 
hållbarturism är det ett måste. 

En förberedande undersökning av Sveriges regioners eventuella hållbarhetsstrategier gjordes för att se vad 
som inkluderas i hållbarhetsstrategier idag. Tre regioners strategier användes som urval. Det resulterade i tio 
områden som var lämpliga till byggandet av region Hallands hållbarhetsstrategi, se tabell 1. 

 

 

 

 

Tabell 1. Visar hur kategoriernas urvalsprocess har gått till. De kategorier 

som ingick i minst två strategier, fetmarkerade i tabellen, valdes till region 

Hallands strategi. 

 
Kategorier Region 1 Region 2 Region 3 Summa
Fler arbetstillfällen 1 1 1 3
Skatteintäkter 1 1

Deras styrka 1 1

Mål 1 1 1 3

Finansiering 1 1 2

Samverkan mellan 

privatnäring och 

offentligsektor

1 1 2

Vision 1 1 2

Attrahera besökare 1 1 2

Ekonomisk vinning 1 1

Natur- och kulturarv 1 1

Minimera resursförbrukning 1 1

Minska avfall 1 1

Trygghet, säkerhet och hälsa 1 1

Destinationsutveckling 1 1 1 3

Ökad export 1 1

Utveckling av infrastruktur 1 1

Utveckling av 

marknadskommunikation
1 1 2

Kompetensutveckling 1 1 1 3
Turismens betydelse 1 1
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Eftersom det är viktigt att säkerställa kopplingen till hållbarhet vid byggandet av denna strategi, 
kontrollerades detta för de funna områdena. De utvalda kategorierna till hållbarhetsstrategin härledes från 
minst en hållbarhetsaspekt, se figur 2. Destinationsutveckling är främst en del av de ekonomiska aspekterna 
av hållbarhet eftersom det behandlar utveckling och expandering. I detta fall innefattar det även miljödelen 
då utvecklingen som sker även ska främja miljön. Finansiering är en del av ekonomi och en förutsättning för 
all utveckling. Samverkan mellan privatnäring och offentlighetssektorn är främst en social angelägenhet, om 

samarbete fungerar mellan intressenter bidrar det 
till en bättre upplevelse för gästerna. Mer gäster ger 
mer inkomst och därför är Attrahera besökare 
främst kopplat till ekonomi. I andra hand refererar 
det till att besökarna kanske har kommit till platsen 
på grund av dess unika ekologi och då kopplas det till 
miljö. Kompetensutveckling berör samtliga aspekter, 
då det behandlar ökad kunskap om hur 
hållbarutveckling uppnås. Utveckling av 
marknadskommunikation är delat mellan sociala 
och ekonomiska aspekter då det berör intern 
kommunikation såväl som marknadsföring utåt. 
Hållbar besöksnäring är självklart betydande för alla 
aspekter inom hållbarhet. Sammanfattningsvis är 
två kategorier inom alla tre aspekterna. En har 
hamnat främst inom det sociala fältet. Två kommer 
från den ekonomiska aspekten. En kategori delas 
mellan ekonomiska och sociala aspekter. Slutligen är 
har en kategori blivit placerad mellan miljö och 
ekonomi. 

 

 

 

4.2 Resultatet från fas 2 

I fas två skildras den färdigställda hållbarhetsstrategin för turistindustrin, som lämnats till region Halland. Den 
innehåller de tio områden som hittades i fas ett och ger beskrivningar av hur dessa kan användas för att 
förbättra region Hallands hållbarhetsarbete inom turismen. 

Region Hallands strategi för en hållbar besöksnäring 2014-2023 

Mål och inriktning  

Som mål till år 2023 vill Region Halland att det ska finnas intressanta reseanledningar året runt, besökaren 
ska mötas av ett fantastiskt värdskap och Hallands besöksnäring ska vara ett föredöme i långsiktig hållbarhet 
(Andersson, Danielsson och Benkovic Cedercrantz 2014, 9). 

Vision 

”Hallands passionerade värdskap och mångfacetterade upplevelser drar besökare året runt från Sverige och 
omkringliggande länder.” 

Figur 2. Visar hur kategorierna är kopplade till 

de olika hållbarhetsaspekterna. 
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Omvärlden 

Turismen ökar i världen, då fler människor nu har uppnått en bättre standard och kan resa. Fler destinationer 
öppnar även upp för besökare och möjliggör för mer resor (UNWTO 2013).  

Inom Europa inkluderas begreppet hållbarhet mer och mer inom turismen. The Commission har gjort ett 
förslag för ”The European Agenda for Tourism” där hållbar utveckling är inkluderat i konceptet, baserat på 
vad ”The Group for sustainable development in tourism” har kommit fram till, som består av intressenter på 
samtliga nivåer (Mazilu 2010, 178-179). De vill ta fram ett öppet nätverk för att kunna sprida relevant kunskap 
och det senaste inom ny teknik som används inom hållbar turism (Mazilu 2010, 178-179). Enligt Mazilu (2010) 
bidrar turism till världsekonomin och förhöjer livskvaliteten hos resenärerna (Mazilu 2010, 181). Det 
motsäger skapandet av hållbar utveckling. Däremot skulle en hållbar ekonomisk utveckling kunna fungera 
om internationell förståelse ökar och det finns en balans mellan resursanvändning och tillgång (Mazilu 2010, 
181). 

Miljö och utveckling går hand i hand, då utveckling sker i den miljön vi lever i. Många av de redan 
industrialiserade länderna har valt en utveckling som inte längre ses som hållbar, detta måste ändras (United 
Nation 1987). De politiska beslut som fattas i samband med en utvecklingsstrategi kommer att påverka vilka 
framsteg människan kommer kunna ta i framtiden (United Nation 1987). Många tidigare fattiga länder vill 
uppnå en högre standard vilket, även det, höjer trycket på naturresurserna (United Nation 1987). Det är svårt 
att göra en jämlik utveckling över jorden. Då kan en hållbar utveckling vara ett alternativ att eftersträva 
(United Nation 1987). 

Region Halland 

Halland har haft en god destinationsutveckling generellt men det lyckade resultatet varierar mellan 
kommunerna (Pernemalm, o.a. 2013). Många väljer att flytta till regionen och antalet hallänningar som 
lämnar är lågt, vilket ger en positiv tillväxt (Pernemalm, o.a. 2013). Hallandsborna har höga medelinkomster 
men låg BRP/ capita och den främsta sysselsättningen sker på landsbygden (Pernemalm, o.a. 2013). De 
förutsättningarna bådar gott för framtida turismutveckling. 

Region Halland, tillsammans med stora delar av Sverige, lever inte upp till uppsatta miljökvalitetsmål 
(Pernemalm, o.a. 2013). Därför kan ett sätt att öka den ekologiska utvecklingen vara att införa mer hållbara 
lösningar för turismen och då möta målen. 

Om besöksnäringens utveckling i Halland just nu studeras, finns information kring antalet gästnätter i 
regionen. Halland hade en 5,1 % ökning i inhemska gästnätter mellan 2012 och 2013 (Tillväxtverket 2014, 
38). Dock minskade antalet gästnätter från utlandet med 2,9 %, under samma period (Tillväxtverket 2014, 
51). Det kan vara tillfälligt, men mer kan göras för att utvecklas på den utländska marknaden. 

Mål som ger arbetstillfällen 

Om besöksnäringen i regionen växer ges det fler arbetstillfällen. Det krävs också en större arbetsinsats för 
att få omsättningen att växa. Region Halland vill att deras besöksnäring ska öka i lönsamhet och omsättning 
(Andersson, Danielsson och Benkovic Cedercrantz 2014, 9). Detta kan ske genom en ökning med: 

 50 % gästnätter  

 50 % arbetstillfällen 

 Med minst 20 % utländska besökare 

För att uppnå detta vill de ha 100 % politiskt engagemang, samt satsa på utveckling och innovation 
(Andersson, Danielsson och Benkovic Cedercrantz 2014, 9). Som arbetsgivare kan en strategi för att ge fler 
arbetstillfällen, vara en både möjlig åtgärd likväl som ett måste (Svensk Turism AB 2010, 34). Utveckling i en 
hållbar riktning är ett långsiktigt alternativ. 

För att underlätta hållbarhetsarbetet kan mätbara mål användas. 
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Mätbara mål inom hållbar turism: 

 Uppnå fler gästnätter 

 Mer utländska besökare 

 Ökade sträckor med vandring och cykelleder 

 Fler naturturism upplevelser 

 Mer hållbarhetscertifierade boendeanläggningar 

 Mer hållbarhetscertifierade aktiviteter 

För att uppnå de utsatta målen inom besöksnäringen har sju arbetsområden identifierats.  

Sju arbetsområden för att uppnå målen:  

1. Destinationsutveckling  

2. Finansiering 

3. Samverkan mellan privatnäring och offentlighetssektorn 

4. Attrahera besökare 

5. Kompetensutveckling 

6. Utveckling av marknadskommunikation 

7. Hållbar besöksnäring 

 

Destinationsutveckling  

Det blir allt mer populärt för utländska turister att besöka Sverige, som lockar med naturupplevelser och 
obefolkade vidder. Exporten av svensk turism har vuxit snabbt mellan 2000 och 2009, en ökning på 130 %, 
vilket visar att det är en genre värt att satsa på (Svensk Turism AB 2010, 16). För en framgångsrik export av 
Halländsk turism bör regionen specialisera sig på något för att kunna använda det till att locka gäster (World 
Tourism Organization 1994, 30). Inom ekonomisk hållbarhet för turism finns fördelar som; pengar 
internationella resenärer tar med sig in i landet, arbeten det genererar lokalt – direkt eller indirekt, samt de 
pengar som går till staten i form av internationella flygskatter etcetera (World Tourism Organization 1994, 
30). Med mer pengar in i regionen kan Halland satsa ännu mer på att bygga upp och säkerställa deras 
varumärke. 

Halland har lång erfarenhet av att utveckla turistindustrin i regionen. Som destination, på grund av det 
havsnära läget, har regionen ett starkt fokus på sol och bad (Andersson, Danielsson och Benkovic Cedercrantz 
2014, 12). Därför bör utvecklingen av nya anledningar till att besöka regionen året runt öka. Det är också 
viktigt att profilera sig för att effektivt kunna utmärka sig i konkurrensen (Andersson, Danielsson och Benkovic 
Cedercrantz 2014, 12). För att kunna bygga upp en internationell marknad krävs ett större samarbete inom 
Hallands näringsliv på olika nivåer, så att kundperspektivet går som en röd tråd genom alla satsningar 
(Andersson, Danielsson och Benkovic Cedercrantz 2014, 12). Regionen arbetar med olika teman som säger 
hur destinationen vill framstå och eftersträva. 

Teman som återspeglas i regions Hallands destinationsplanering är;  

Kunskap – De har koll på gästers behov och önskemål (Region Halland 2014). 

Värdskap – Värdskap i världsklass (Region Halland 2014). 

Samverkan – Näringslivet och det offentliga jobbar tillsammans (Region Halland 2014). 

Innovation – Med fokus på kunder (Region Halland 2014). 

Tillväxt – Vill bli störst utanför storstäderna (Region Halland 2014). 

Temat kunskap kan införlivas i ett hållbarhetstänk. En ordentlig omvärldsanalys kommer resultera i specifika 
förslag på aktiviteter och boenden som har en hållbarhetsinriktning och Halland kan då matcha framtida 
marknad med efterfrågan. Det skulle kunna ske genom frågor till de som besökt Halland vad som fattades 
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under besöket. Även en internationell webbplats där uppfattningar om vad som skulle hjälpa för att få fler 
att komma till Halland i hållbarhetssyfte, kunde utvecklas. Allt fler vill ha hållbara upplevelser under sin 
semester. Om existerande företag får information om var och hur de marknadsför sina hållbara aktiviteter 
kommer även fler gäster att hitta dit.  

En region med ett bra värdskap bör kunna tillgodo se alla gästers behov och möjligtvis locka nya besökare 
som ser hållbarhet som ett måste. 

Näringslivet och den offentliga sektorn borde jobba bättre tillsammans. Kanske kan regionen införa 
samarbetsseminarium för att få mer förståelse för de andras uppgifter och hur det skulle kunna vara 
fördelaktigt i deras eget arbete. 

För att vara först med nya innovationer borde region Halland göra samarbeten med Halmstad högskolas 
Hållbar turismutvecklingsprogram, detta för att ligga i framkant med det senaste inom området (Högskola 
2014). Andra innovationer som kan ske inom regionens eget arbete är utvecklandet av fler upplevelser som 
inte ännu är etablerade, vilket kan bidra till ett större gästantal. 

Vid ett möte med region Halland diskuterades ett eventuellt införande av naturturism, om det finns 
förutsättningar för regionen att gå in i det. Enligt Naturvårdsverket (2013) är naturturism i Sverige något som 
intresserar utländska så väl som inhemska besökare (Naturvårdsverket 2013). Det ökar attraktiviteten för 
natur- och kulturupplevelser och kan ge ökad förståelse för naturvård (Naturvårdsverket 2013). 
Naturvårdsverket (2013) anser att naturturism är fördelaktigt för besöksnäringen men att det ska utföras på 
ett hållbart sätt för att inte skada naturområden (Naturvårdsverket 2013). Områden som skulle kunna 
innehålla naturturism, är riksintressen för friluftsliv (Naturvårdsverket 2013). Enligt länsstyrelsen i Halland 
finns det ett antal områden som klassas som riksintressen för friluftsliv inom regionen (Länsstyrelsen i 
Hallands län 1988). Några av dessa skulle kunna användas till naturturism.  

På Naturvårdsverkets hemsida (2014) finns kriterier för att ta reda på vilka regionala områden som är 
värdefulla för friluftsliv (Naturvårdsverket 2014). Kriterierna hanterar förutsättningar så som tillgänglighet 
och transportavstånd, men även egenskaper som naturtyp och topografi (Naturvårdsverket 2014). 
Naturvårdsverket (2014) påtalar också vikten av arbete med friluftsliv på regional nivå, då många områden 
kan sträcka sig över flera kommuner (Naturvårdsverket 2014). Dessa kriterier skulle region Halland kunna 
använda sig av för att få fram ett par värdefulla naturområden som skulle kunna vara lämpliga för införande 
av naturturism. 

Finansiering  

Regionen bör handha den funktion som söker projektmedel för att finansiera en hållbar turismutveckling. 
Region Halland har enligt Syrén (2014) en avdelning som har hand om grundfinansieringen (Syrén 2014). En 
långsiktig lösning bör dock finnas för permanent finansiering till strategier inom besöksnäringen (Andersson, 
Danielsson och Benkovic Cedercrantz 2014, 16). 

Samverkan privatnäring och offentlighetssektor  

Det är många viljor som kämpar för sin sak inom besöksnäringen, exempelvis politiska viljor, men även 
företagare och produktutvecklare. För samarbete inom de här områdena krävs det starkt engagemang och 
tydlig organisation (Svensk Turism AB 2010, 25). En samverkan ger mer fokus och underlättar marknadens 
efterfrågan (Svensk Turism AB 2010, 8). Enligt den nationella strategin bör det finnas ett bra samarbete 
mellan den privata och offentliga sektorn för att turismnäringen ska kunna utvecklas i rätt riktning (Svensk 
Turism AB 2010, 8).  

En egenskap hållbar turism kan ha är samarbete med lokalbefolkningen. Det är det lokala samhället som 
påverkas av att ha en turistattraktion där, de ska kunna vara en del av utvecklandet för ett så fördelaktigt 
resultat som möjligt (World Tourism Organization 1994, 8). Om lokalborna tar del av planeringsprocessen 
och får fler jobb samt ökad handel ser de oftast fördelarna med en turismrörelse som arbetar för att bevara 
hotade områden med mera (World Tourism Organization 1994, 8).  

För att lyckas med turismplaneringen är det bra att ha en samstämmig politik, en logisk översiktsplan och 
progressiva institutionella faktorer (World Tourism Organization 1994, 238). Även om det har tagits hänsyn 
till miljömässiga, sociala och ekonomiska krav bör också marknadens krav kunna mötas för ökad chans till 
framgång (World Tourism Organization 1994, 238). 
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Regionen arbetar med att bygga upp ett bra samarbete. En avdelning för privat verksamhet byggde upp en 
plattform där de marknadsförde sig med regionen som stöd, erfarenheten gav företag som blir engagerade 
och samarbetsvilliga (Syrén 2014). Det negativa med det blev att det sågs mer som marknadsföring än 
utveckling, vilket var det som regionen ville fokusera på (Syrén 2014). 

Attrahera besökare 

De intressenter som påverkas av den hållbara turismutvecklingen är; turistindustrin, miljö supportar och 
samhället i storhet, liksom den offentliga sektorn, volontärer, värdsamhället, media och turister (Swarbrooke 
1999, 151). För att attrahera besökare till regionen borde starka resegrunder framhållas. I enlighet med 
hållbarhetsutvecklingen bör reseanledningarna stämma överens med besökarnas förväntningar för att även 
kunna fungera på lång sikt.  

En utmärkande reseanledning som Halland tar fram är Kattegattleden, som ska vara klar 2015. Det ska ge en 
ökad ekonomisk tillväxt för regionen (Larsson och Syrén 2014). Kattegattleden ligger längs med kusten och 
det huvudsakliga transportmedlet utmed leden ska vara cykel (Larsson och Syrén 2014), vilket stämmer bra 
överens med regionens önskan om ökat hållbarhetstänk. 

En undersökning Kairos Future (2009) har gjort visar på dålig aktivitet kring kulturella och historiska 
aktiviteter inom regionen (Danielsson, o.a. 2009, 4). Att skapa en kulturell inriktning på turismen kan öka 
känslan av samhörighet för lokalborna, då traditioner lever vidare och uppskattas av utomstående, det är 
också ett steg i rätt riktning för att öka den sociala hållbarheten (Danielsson, o.a. 2009, 5-6). Något som 
däremot uppskattas i Halland är spa- och hälsoresor, det finns flera anläggningar som utför de tjänsterna 
(Danielsson, o.a. 2009, 5-6). Om några av dessa hållbarhetscertifierade sig kunde det starta en trend och 
möjligtvis sätta Halland på kartan som en mer kvalitetsinriktad och medveten region. Skepparholmen Nacka 
var Sveriges första hållbarhetscertifierade spa- och konferenshotell (Suits 2013). De använde sig av 
certifieringen ISO 20121:2012, den standarden ligger inom ISO 14001 och specificerar hållbarhetskrav för 
evenemang genom ett hållbart ledningssystem (ISO 2012).  

Något som skulle kunna vara en anledning för utländska besökare att komma till regionen, är att se ”exotiska” 
djur och uppleva svensk natur. Lodjur och Kungsörn är två rovdjur som finns i Halland, något som skulle kunna 
vara ett dragplåster till naturturismen i regionen (Länsstyrelsen Hallands län 2014). 

Om en jämförelse görs med Halland och en plats med liknande förhållanden som har kommit lite längre med 
hållbar turism, kan det vara lägligt att titta på Skottland. Det är ett europeiskt land med liknande standard 
som Sverige och är framgångsrikt inom hållbar turism.  

Visit Scotland jobbar med grönare transporter; på så sätt att de uppmuntrar till kollektiv transport (Visit 
Scotland 2014a). De försöker marknadsföra sig som en besöksdestination året runt, för att minska trycket på 
naturresurser och samhället (Visit Scotland 2014a). Visit Scotland förstår vikten av att mäta de miljömässiga 
och sociala effekterna av turismen, för att det ska ge en positiv upplevelse för lokalbefolkningen, 
aktivitetsföretagen och besökarna (Visit Scotland 2014a). Det är också av stor vikt att besöksanläggningar tar 
sitt ansvar, i Skottland innebär det att de minskar sitt avfall, samt sin energi- och vattenanvändning (Visit 
Scotland 2014a). Skotska turistföretag ser en konkurrensfördel genom att bli hållbara, det skapar en ny 
marknad (Visit Scotland 2014a).  

Exempelvis har Visit Scotland flertalet certifierade boendeanläggningar. En av dem är Loch Ossian Youth 
Hostel, ett vandrarhem som efter en omfattande renovering tillhandahåller förnybar energi, samt ekologiska 
vatten- och avfallssystem (Visit Scotland 2014b). Detta har bidragit till en ökning av medvetna gäster (Visit 
Scotland 2014b). Skottland innehar även aktivitetsföretag som blivit hållbarhetscertifierade, bland annat 
CnDo som ägnar sig åt guidade och självguidade promenader, vandringar och kurser som ska utbilda gästerna 
om naturen och hur de minskar sin miljöpåverkan (Visit Scotland 2014c). De donerar också pengar till Carbon 
Conservation Scotland, motsvarande CnDo’s koldioxidutsläpp från energiförbrukning och transport för att 
väga upp sina föroreningar (Visit Scotland 2014c). Just nu investeras bidragen i ett restaureringsprojekt för 
en torvmosse (Visit Scotland 2014c). 

Kompetensutveckling  

Dorin-Paul (2013) anser att bra utbildning och information är något det borde fokuseras på inom samtliga 
intressentgrupper för att förhindra framtida motsträvigheter mot hållbar turismutveckling. Genom 



  

19 

 

utbildning går det att nå individer tidigt, vilket kan bidra till en bättre attityd till vad hållbar utveckling innebär 
(Dorin-Paul 2013, 766). Omvärlden förändras ideligen och det är därför bra att ofta uppdatera kompetensen 
för besöksnäringen. 

Region Halland vill ligga i framkant när det kommer till innovation inom besöksnäringen, därför vill de satsa 
på gedigen utbildning för att kunna genomföra de nya satsningarna. Regionen anser att det bör ske 
kontinuerligt i enlighet med den långsiktiga strategiska planen (Andersson, Danielsson och Benkovic 
Cedercrantz 2014, 15). Det tros också öka antalet gästnätter och arbetstillfällen i Halland (Andersson, 
Danielsson och Benkovic Cedercrantz 2014, 9). 

Utveckling av marknadskommunikation  

Det behövs ta fram en långsiktig regional strategi för marknadskommunikation som gynnar marknaden och 
de olika målgrupperna. Någon borde ta ansvar för mediakontakter och bearbetning. Regionen med andra 
aktörer kunde finansiera denna marknadsföring tillsammans (Andersson, Danielsson och Benkovic 
Cedercrantz 2014, 13). Viktigt är att säkerställa en målgrupp och se vad besökarna vill ha och sen tydligt 
marknadsföra de reseanledningarna. 

För en strategisk planering av marknadskommunikation kan en mätning av effekter utföras för att få fram 
hur stor potential regionen har (Andersson, Danielsson och Benkovic Cedercrantz 2014, 14). Det ger också 
hjälp med analysunderlag för uppföljning, planering och beslut (Andersson, Danielsson och Benkovic 
Cedercrantz 2014, 14). Även en omvärldsanalys kan vara bra för stärka de egenskaper i destinationen, som 
inte har nått ut till besökarna (Andersson, Danielsson och Benkovic Cedercrantz 2014, 14). 

Hållbar besöksnäring  

I hållbarhet ingår miljömässiga, ekonomiska och sociala faktorer, samtliga faktorer ägnas uppmärksamhet i 
varje steg (World Tourism Organization 1994, 29).  

Kommersiell turism har en negativ inverkan på miljön, men med turismens hjälp kan människor upptäcka nya 
platser och få förståelse för vad som händer i världen och vad som kan göras för att förhindra ytterligare 
problem (Swarbrooke 1999, 51). Om det finns turism på en ekologiskt känslig plats kan det resultera i en 
destruktiv utgång för området (World Tourism Organization 1994, 7). Om besöksaktiviteten istället är utförd 
på rätt sätt kan turismnäringen exempelvis hjälpa till ekonomiskt och kunskapsmässigt med att skydda 
ekologin (World Tourism Organization 1994, 7). Weaver (2006) menar att en hållbar inställning minskar 
trycket på naturen samtidigt som en hög ekonomisk standard bibehålls (Weaver 2006, 10). Om hållbarhet 
ska uppnås inom turistindustrin bör den lokala traditionen och kulturen värderas högt (United Nations 
Environment Programme 2003). I ett sådant läge kan en högre ekonomisk standard bidra till en reducerad 
fattigdom och ett stadigt arbete (United Nations Environment Programme 2003). Med hjälp av turismen kan 
kulturen bevaras på en plats, inkomster från kulturarrangemang kan ge faciliteter det underhåll som behövs 
(World Tourism Organization 1994, 35-36). För besökarna kan en ökad förståelse för andras livsval uppstå vid 
en djupare inblick i lokalbefolkningens kultur och traditioner (World Tourism Organization 1994, 35-36). 

Region Halland är i framställningsfas för en destinationsutvecklingsstrategi för besöksnäringen, där 
hållbarhet ska ingå som en av sju byggstenar (Syrén 2014). I ett led att få mer hållbar besöksnäring kan 
regionen använda sig av miljöcertifieringar av företag, boendeanläggningar och aktiviteter. 

ISO 14001:s miljöledningssystem är något företag kan använda sig av för att förbättra sitt hållbarhetsarbete 
(ISO 2014). Det innehåller kriterier som ska fungera som ett ramverk för företagets miljöarbete (ISO 2014). 
ISO 14001 kan användas oberoende av företagets verksamhet och bidrar till att alla intressenter är medvetna 
om att företaget arbetar med systemet och förbättras (ISO 2014). Detta är ett bra steg för att öka 
medvetenheten bland turistföretagen i regionen. 

Global Sustainable Tourism Counsil, GSTC, har erkända hållbarhetskriterier för hotell och researrangörer, som 
fungerar för hela turismdestinationer (Global Sustainable Tourism Counsil 2012). Kriterierna skapades kring 
fyra teman; en effektiv hållbarhetsplanering, en ökning av sociala och ekonomiska fördelar för samhället, ett 
starkare kulturarv, samt en minskning av den negativa miljöpåverkan (Global Sustainable Tourism Counsil 
2012). Av GSTC’s kriterier är det många certifieringsstandarder som baseras på, bland annat den 
internationellt kända standarden Earth Check (Global Sustainable Tourism Counsil 2012). 
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I Sverige arbetar företagen Svenska Ekoturismföreningen och Swedish Welcome med att marknadsföra 
hållbara destinationer som har fullföljt deras kriteriesystem och tagit ett steg mot en bättre framtid. Naturens 
Bästa är märkningen från Svenska Ekoturismföreningen, det är en kvalitetsmärkning av turistattraktioner 
med naturupplevelser (Svenska Ekoturismföreningen 2005, 5). De arrangemangen som uppfyller kriterierna 
ska helt eller till största delen genomföras i Sverige (Svenska Ekoturismföreningen 2005, 5). Vissa av 
kriterierna är ja-/ nej-frågor, andra måste bedömas för att kunna ge svar på (Svenska Ekoturismföreningen 
2005, 7). Detta kan ske genom att det ur gästens synvinkel exempelvis bedöms hur kunnig guiden är eller om 
arrangemanget bidrar till kulturbevarande på platsen (Svenska Ekoturismföreningen 2005, 7). Swedish 
Welcome har även de kontrollanter, de fungerar som ”professionella gäster” och åker ut för att granska 
boendeanläggningar utefter ett protokoll, som senare betygssätts (Swedish Welcome AB 2014). De vill hitta 
boendeanläggningar och besöksattraktioner som uppfyller besökarens förväntningar nu och i framtiden 
(Swedish Welcome AB 2014). Swedish Welcome jobbar med mätbarhet, medvetenhet och motivation 
(Swedish Welcome AB 2014). Halländska företag behöver inspireras och kanske hjälp med att starta upp 
hållbarhets certifierat boende eller aktivitetsföretag för besöksnäringen. 

4.3 Resultatet från fas 3 

I denna fas skapades en utvärdering för att undersöka effektiviteten av hållbarhetsstrategin, det skildras i 
framtagna frågor och mätbara åtgärder, synliga i tabell 2. Vidare visas en mindre analys för att klarlägga 
användandet av kategorierna. 

Utvärdering 

En utvärdering ansågs relevant för att se om strategin för region Halland kan användas för att förbättra 
hållbarhetsarbetet inom besöksnäringen i regionen, samt för att se vad som kan behöva förbättras i strategin 
för ett önskat resultat. 

Följande granskning utförs som en Formativ utvärdering, detta på grund av att strategin inte ännu är antagen 
och implementerad (Scriven 1967, 43). Det hjälper utformningen av hållbarhetsstrategin om för- och 
nackdelar identifieras i ett tidigt skede. 

De arbetsområden som finns med i hållbarhetsstrategin för region Halland är nedanstående punkter. De 
valdes ut då de kategorierna fanns med i redan existerande hållbarhetsstrategier och kunde kopplas till 
hållbarhetsarbete, se tabell 1.  

 Destinationsutveckling  

 Finansiering  

 Samverkan privatnäring och offentlighetssektor  

 Utveckling av marknadskommunikation  

 Kompetensutveckling  

 Attrahera besökare  

 Hållbar besöksnäring  
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Frågor 

Frågor komponerades för att utreda hållbarhetsstrategins verkningsgrad så här långt i processen. Svaren som 
följer visar på vad i strategin som kräver mer bearbetning. 

Frågor som ställdes ur strategin följer, med respektive svar under frågan. 

1. Vad görs redan nu i hållbarhetssyfte inom respektive område? (Weiss 1998, 273) 

Syrén (2014) menar att det inte finns någon samlad dokumentation av vad de gör i nuläget inom 
hållbarhetsarbete för turismen i regionen (Syrén 2014). Därför har endast information om en kategori 
framkommit. Region Halland visar på en positiv ökning av turismrelaterade företag inom regionen, vilket 
hamnar under området destinationsutveckling (Halland.se 2013, 19).  

 

2. Kommer strategins åtgärder förbättra hållbarhetsarbetet inom respektive område? Är det 

realistiska åtgärder? Är det värt förändringarna? (Weiss 1998, 273) 

Inom Destinationsutveckling kommer det att ge förbättringar och det är mycket troligt att det sker. Som med 
alla hållbarhetsåtgärder krävs mycket insatser i början men det ger ett långsiktigt resultat. 

Finansiering är den stora punkten, då det handlar om ekonomisk hållbarhet. Det bör finnas ett stabilt inflöde 
till de nya åtgärderna. Beroende på vad det sätts för tidsplan är det ett realistiskt alternativ. 

Samverkan mellan privat och offentlig sektor kommer påskynda arbetet mer än om de arbetar med 
hållbarhet var för sig. Om tidsprocessen förkortas ger det också ekonomiska fördelar. 

Kategorin Attrahera besökare kan samverka med alla mål i strategin, det kommer att hjälpa 
hållbarhetsarbetet om regionen växer på rätt sätt och attraherar medvetna besökare. Det är realistiskt 
beroende på exempelvis hur många nya aktiviteter de vill ha per år. Mer utveckling är värt satsningen. 

Region Halland vill gärna vara med i svängen när det kommer till innovation och med Kompetensutveckling 
kan de lyckas, det är mycket troligt. 

Utveckling av marknads kommunikation kommer att förbättra hållbarhetsarbetet i regionen, det är realistiskt 
på lång sikt. 

Det kommer ta tid att utföra åtgärderna under Hållbar besöksnäring men när det är gjort kommer fördelarna 
väga upp det. 

3. Kommer åtgärderna göra att målen uppfylls? (Rossi, Lipsey och Freeman 2004, 77) 

Målen som fanns i strategin var; 

 Uppnå fler gästnätter 

Med rätt marknadsföring kommer fler medvetna gäster att nå Halland. 

 

 Mer utländska besökare 

Om naturturismen används på rätt sätt kan ”exotiska” svenska djur locka fler utländska gäster. 

 

 Ökade sträckor med vandrings- och cykelleder 

Om Kattegattleden visar sig ha dragplåsterseffekt för turister och även verksamheter längd 
leden gynnas av detta kan det vara en motivering till att öka produktionen av sådana leder. 

 

 Fler naturturism upplevelser 

En åtgärd var att uppmärksamma områden som naturturism passar i. 
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 Mer hållbarhetscertifierade boendeanläggningar 

 Mer hållbarhetscertifierade aktiviteter 

Ovanstående två punkter kommer uppfyllas om åtgärden under hållbar besöksnäring åtas.  

 

4. Vad hade hänt om ingen åtgärd hade getts? (Weiss 1998, 273) 

Det är svårt att spekulera i vad som skulle kunna hända i framtiden. Om hållbarhetsarbete fortsätter att ske 
obemärkt, det vill säga som en ”biverkan” på grund av andra åtgärder, så är det inte säkert att det kommer 
hända något alls. Ett växande och medvetet fokus ger en större effekt. 

5. Vad tros vara mest lyckat? Vad vinns det mest på för åtgärd? (Weiss 1998, 273) 

Kategorin Hållbar besöksnäring anses ha mest lyckade åtgärder. Att hållbarhetscertifiera företag, 
boendeanläggningar och aktiviteter kommer att ge ett annat driv för intressenterna. En ny vardag kommer 
att ge ringar på vattnet och det kommer att sprida sig och så småningom kunna bli en självklarhet, vilket även 
kan återspegla sig på regionens andra verksamheter. 

6. Vilka åtgärder kan förbättras ytterligare? (Weiss 1998, 273) 

Finansieringskategorins åtgärder bör förbättras och tydliggöras. Exakt var de skulle kunna hämta 
projektpengar och om grundfinansiering kan utökas på något speciellt sätt. 

7. Vilka resurser är nödvändiga och lämpliga att använda till åtgärderna? (Rossi, Lipsey och Freeman 
2004, 77) 

Certifieringen bör bekostas av grundfinansieringen, övrigt av sökta projektpengar. 

8. Vilka intressenter berörs av strategin? (Rossi, Lipsey och Freeman 2004, 77) 

Regionsarbetarna, företagare inom turistbranschen som logi, mat, aktiviteter, samt berörda lokalbor. 
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Tabell 2. Visar utvärderingens utförande i kategorier, region Hallands prioriteringar, mål som är 

kopplade till kategorierna, möjliga framtida mätpunkts åtgärder i områden och exempel, samt 

författarens värderingar om åtgärderna. 

 

Kategorier
Hallands prioritering i 

strategin

Kopplat till vilket mål 

i strategin

Möjliga mätpunkter: 

Områden

Möjliga mätpunkter: 

Konkreta exempel
Existerande mätpunkter Mina värderingar

Destinationsutveckling Vill ha mycket

Uppnå fler gästnätter, 

Mer utländska 

besökare, Ökade 

sträckor med vandrings- 

och cykelleder, Fler 

naturturism upplevelser

Ökat antal planer om 

turismutveckling i regionen 

per år, Ökat antal 

certifierade företag inom 

besöksindustrin per år, 

Transportfokus på cykel- 

och gångvägar

Antal fokusprojekt per år, 

Antal nya projekt inom 

naturturism 

(Omvandlade områden 

från friluftsliv) per år

Ökning av turismrelaterade 

företag inom regionen 2003-

2013 (Halland.se 2013, 19). 

Cykel- och vandringsturism 

utan fokus på hållbarhet 

(Larsson och Syrén 2014).

Det här området har prioritet 

och utvecklingsmätningar visar 

på en ökning. Hållbar turism 

behövs däremot utvecklas 

mycket mer, genom certifiering 

och projektarbete etcetera.

Finansiering Inte viktigt Samtliga

Inkommande pengar till 

besöksnäringen, 

Grundfinansiering, 

Projektfinansiering

Tydliggöra 

grundfinansieringen, Öka 

projektfinansieringen.

En av de viktigaste punkterna, 

då ekonomisk hållbarhet är 

grunden för att genomföra 

andra projekt.

Samverkan mellan 

privatnäring och 

offentlighetssektorn

Lite Uppnå fler gästnätter

Hjälp från båda sidor bör 

uppmärksammas och 

informeras om

Ökat antal 

utvecklingsprojekt inom 

samverkan per år,  Två 

samverkansdagar per år

Viktig för att det förkortar 

tidsprocessen för 

genomförandet.

Attrahera besökare Lagom Samtliga
Marknadsföringsprojekt, 

omvärldsanalys

Införliva populära "eko-

aktiviteter", Ökad 

naturturism med 

aktiviteter som 

engagerar turisterna, 

Ökad marin turism med 

aktiviteter som 

engagerar turisterna, 

Arbete på att få in de nya 

aktiviteterna på listor om 

platser med 

hållbarhetstänk

På grund av att kategorin ingår i 

alla målen känns den viktig. Det 

handlar om att öka hållbara 

aktiviteter och marknadsföra. 

Själva marknadsföringen är 

dock något som kommer längre 

fram och bör inte ges hög 

prioritet under startfaserna.

Kompetensutveckling Ta bort Uppnå fler gästnätter

Ökad andel 

utbildningsprojekt för 

regionen 

Hållbarhetsföreläsningar 

för företag, Ökat 

samarbete med Halmstad 

högskola

Ett bra steg för att kunna 

utveckla aktiviteter och 

företag. Bör inte tas bort helt.

Utveckling av 

marknadskommunikation
Senare spår

Uppnå fler gästnätter, 

Mer utländska besökare 

Ökad kommunikation inom 

regionen, Samt ökade 

kommunikationsmöjlighete

r till gästerna

Fler sätt att kommunicera 

med besöksnäringen i 

Halland; Möten, Kurser, 

Informationsblad, 

Informerare…. Fler sätt 

att kommunicera till 

turisterna; Synas i 

hållbarhetsforum

Betydande, bra med 

marknadsföring men också inre 

kommunikation i form av 

samarbete mellan 

intressenterna.

Hållbar besöksnäring Vill ha mycket

Mer 

hållbarhetscertifierade 

boendeanläggningar, 

Mer 

hållbarhetscertifierade 

aktiviteter

Samlad information över 

hållbarhetscertifikationer/  

hållbarhetsinitiativ 

Ökat antal 

miljöcertifierade företag 

hela regionen, Ökad 

andel Ekocertifierade 

turistaktiviteter/ boende 

i regionen

Börjar i stort sett på noll, men 

det finns ett intresse att lära sig 

mer. Viktig och det är den här 

biten som borde hanteras och 

utvecklas först.
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Möjliga mätpunkter 

Åtgärder som kan utföras i region Halland för att förbättra hållbarhetsarbetet inom turismen, bör kunna 
mätas för att avgöra effektiviteten (Weiss 1998, 115). Möjliga mätpunkter delades in i mätbara områden och 
konkreta exempel på åtgärder som kan mätas, se tabell 2.  

För Destinationsutveckling valdes ökat antal planer om turismutveckling, ökat antal certifierade företag, samt 
transportfokus på cykel- och gångväg som mätbara åtgärder. För att konkretisera vad som anses som en bra 
hållbarhetsstandard inom denna kategori togs antal fokusprojekt per år och antal nya naturturism projekt 
per år in. Detta anses vara möjligt, då regionen redan nu är på väg mot liknande mål. 

För den andra kategorin; Finansiering, handlade det om inkommande pengar till besöksnäringen, 
grundfinansiering och projektfinansiering för turismen. Första exemplet blev i detta fall att tydliggöra 
grundfinansieringen, var pengarna ska komma ifrån och vad som öronmärks för turistverksamhet. Att öka 
projektfinansieringen var nästa exempel, så att projekt med hållbarhetscertifiering kan komma igång. 

När det gäller Samverkan mellan privatnäring och offentlighetssektorn bör båda sidor engagera sig och 
informeras om varandras existens. Mer konkret borde samverkansprojekt inom regionen öka och 
samverkansdagar bör införas årligen, detta för att förbättra samarbetet och minska tidsfristen för att utveckla 
hållbarhetsprojekt. 
 
Inom kategorin Attrahera besökare kan marknadsföringsprojekt och omvärldsanalyser mäta eventuell 
framgång. Att införliva populära ekoaktiviteter, öka naturturism, öka marin turism och spridningen till 
omvärlden är exempel på vad som är mätbart. Det viktiga med de olika aktivitetsslagen är att de utformas 
för att engagera besökarna, så att de lämnar platsen med en lärdom, något de kan sprida vidare sen. Det gör 
att de utvecklar ett intresse att bry sig om platsen och naturen. 

Ett steg att utvecklas vidare och komma med nya förslag och idéer är genom kategorin Kompetensutveckling 
som kan mätas i andel utbildningsprojekt för regionen. Ett par exempel på det är hållbarhetsföreläsningar 
för företag och ett starkare samarbete med hållbarturismlinjen på Halmstad högskola. 

Nästa kategori är Utveckling av marknadskommunikation, som påminner om Attrahera besökare, men har 
ett eget spår då den syftar till kommunikation mellan intressenterna. Hur mycket kommunikation som sker 
internt är mätbart i möten, kurser, informationsblad etcetera. Marknadsföring till gäster handlar om hur 
mycket Halland syns i media, gällande hållbarhet. 

Den mest omfattande kategorin är Hållbar besöksnäring, mätbart där är regionens samlade information över 
hållbarhetscertifikationer och hållbarhetsinitiativ. För att konkretisera tas antal miljöcertifierade företag och 
ekocertifierade turistaktiviteter och boende upp. Om mängden certifierade faciliteter uppehålls kommer det 
ge en stor förändring i tänkandet kring hållbarhet och hela regionen kan lyftas. 

Analys 

Enligt information från tabell 2 ville region Halland prioritera vissa kategorier och minimera innehållet av 
andra (Syrén 2014). För att motivera inkluderandet av dessa kategorier gjorde författaren värderingar av 
användningen av dem i hållbarhetsarbetet för regionen. Värderingarna utfärdades med utgång i författarens 
kunskap om regionens arbete och kategoriernas funktion i hållbarhetsstrategin. 

Region Halland gör en del inom Destinationsutveckling, dock inte så mycket på hållbarhetsfronten. Det som 
görs är inte en medveten hållbar handling, det är inte endast för att förbättra ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter. 
 
Finansiering värderades som en av de viktigaste punkterna eftersom ekonomi är en av grundpelarna i 
hållbarhet. Beslut kring finansiering är en utgångspunkt för hur mycket som kan göras i de andra 
kategorierna. 
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Det har tidigare gjorts försök till Samverkan mellan privat och offentlig verksamhet (Syrén 2014), dock utan 
större framgång. Det bedöms ändå vara en viktig funktion som påskyndar processen och ökar trevnad. Glada 
intressenter kan göra mer. 
 
När det gäller regionens sätt att marknadsföra sig som hållbar, är det något som kommer att angripas i ett 
framtida steg (Syrén 2014). Att Attrahera besökare är viktigt för alla hållbarhetspelarna och en förutsättning 
för all turistverksamhet. 
 
Kompetensutveckling värderas som betydande, mer kunskap bland intressenterna ger bättre upplevelse för 
gästerna. 
 
En annan kategori som också kan ses som betydande är Utveckling av marknadskommunikation. Den 
utvecklingen måste gå framåt för att underlätta för samtliga intressenter och göra ett hållbart växande 
möjligt. 
 
Prioritet borde ligga på att behandla Hållbarbesöksnäring allra först. Det är en övergripande kategori som tar 
hand om det primära hållbarhetsarbetet, både för att utveckla ett engagemang hos intressenter och gäster, 
samt för att göra praktisk skillnad på en turistdestination. 
 

5. Diskussion 
I detta kapitel behandlas en diskussion kring svaren av uppsatsens frågeställningar, vad hållbarhet egentligen 
betyder och rekommendationer ges till utvecklandet av framtida hållbara turismstrategier. Diskussionen 
avslutas med felkällor och några slutsatser dras från uppsatsens innehåll. 

Syftet med denna uppsats var att utveckla en hållbar turismstrategi tillsammans med region Halland, samt 
att visa hur en destination kan växa när hänsyn tas till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. 
Uppsatsen skulle svara på dessa tre frågeställningar; Vilka faktorer bör inkluderas i en strategi för hållbar 
turism? Hur utvärderas en strategi? Är det möjligt att utvärdera konceptet hållbarhet?  

Fas 1 och 2 användes för att besvara den första frågeställningen; Vilka faktorer bör inkluderas i en strategi 
för hållbar turism? I den första fasen valdes vilka kategorier som skulle vara med i den hållbara 
turismstrategin. De valdes baserat på deras koppling till hållbarhet och relevans för en regionstrategi. De 
utvalda kategorierna var;  

Destinationsutveckling: De olika teman som Halland jobbar med bör kopplas till hållbarhet på ett tydligt sätt 
för att uppnå en funktionell hållbar turism. Temat kunskap kan införlivas i en marknadsföringsstrategi till 
medvetna besökare. Även specifika attraktioner som exempelvis naturturism kan dra besökare. Uppsatsens 
resultat visade att en sådan attraktion är gångbar i det Halländska landskapet, troligtvis attraherar det även 
utländska besökare, något regionen vill ha fler av. Det ger också regionen en unik prägel. 

Finansiering: Tydligare finansiering krävs för det arbete som kommer från att omvandla turistverksamheten 
i en mer hållbar inriktning.   

Samverkan privatnäring och offentlighetssektor: Många olika intressenter för turismutveckling kan fördröja 
processen om inte det finns en tydlig organisation. Ett samarbete fokuserar och utvecklar turismnäringen i 
rätt riktning.  

Utveckling av marknadskommunikation: En regional hållbarhetsstrategi för turistindustrin behövs för att 
kunna få fram en tydlig målgrupp. Arbetet kan sedan fortskrida utefter målgruppens efterfrågningar och 
regionens potential. 

Kompetensutveckling: Två bra anledningar för regionen att satsa på kompetensutveckling är bra utbildning 
och relevant information från början, det har visat sig minska motstånd till hållbar turismutveckling. För att 
vara först med det senaste krävs en kontinuerlig uppdatering. 
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Attrahera besökare: Region Halland har många spaanläggningar och det är en populär reseanledning till att 
besöka platsen. Där har de stor potential till att utveckla hållbara upplevelser. Även där är det strikta regler 
och möjlighet till certifiering som gäller, men det är värt investeringen för ett populärt ändamål. Det är något 
som regionen bör satsa på. 

Hållbar besöksnäring: Behövs verkligen certifiering? Nej, görs ett bra hållbarhetsarbete kan det framgå ändå. 
Men det är bra i marknadsföringssyfte, samt om en jämförelse med andra destinationer eller aktiviteter ska 
göras. Det underlättar också mycket om det finns kunskapsbrist och det uppstår frågor om vad som ska inleda 
hållbarhetsarbetet. 

Även de mer generella kategorierna; Mål, Vision och Fler arbetstillfällen användes till att bygga upp strategin. 
För framtida komponeringar av hållbarhetsstrategier för turismnäringen rekommenderas ett rikligt utbud av 
kategorier som fördelas jämt över samtliga hållbarhetsaspekter. En välbalanserad struktur till strategin 
kommer ge ett fördelaktigt resultat. 

En framgångsrik hållbar turismstrategi innebär emellertid att besöksantalet kommer att öka. Även om hållbar 
turism är bättre än traditionell turism, kommer fler gäster att innebära mer transporter till och från, samt 
inom regionen. Fler anläggningar kommer att kräva mer energi, mer produkter och slutligen mer 
naturresurser. Den enda av kategorierna i nuvarande hållbarhetsstrategi som är användbar i det läget är 
kompetensutveckling. Både för intressenterna, som kommer använda sig av mindre grupper ute på tur och 
begränsa besök av platser med hjälp av variation, men även för besökarna som kommer att utbildas och 
förhoppningsvis inte bara minska sin miljöpåverkan på platsen utan även generellt vid hemkomst. 

Hur en strategi utvärderas besvarades i uppsatsens tredje fas. En bra utvärdering ska ge mer information som 
kan användas av intressenterna, denna utvärdering gav relevant information vilket tyder på ett lyckat 
resultat. Med en längre tidsram och med mer kunskap kan detta utvecklas ytterligare.  

Utredande frågor gav svar som visade på att inget konkret hållbarhetsarbete görs för turismnäringen i region 
Halland. Men ett intresse finns vilket tyder på att hållbarhetsstrategin kommer vara en stor hjälp och leda 
regionen i rätt riktning. Det är svårt att mäta hur pass mycket regionen behöver göra för att få ett verksamt 
hållbarhetsarbete. Enligt utredningen kommer Hållbar besöksnäring vara den kategori som ger störst 
resultat. Det är förståeligt då det är en stor och övergripande kategori, den kommer också att kräva mycket 
inledande jobb med mer hållbarhetscertifierade boendeanläggningar, mer hållbarhetscertifierade aktiviteter 
och ökat antal miljöcertifierade företag i regionen. Det kommer att ge bättre marknadsföringsmöjligheter 
och locka ett nytt klientel. Dessa certifieringar är inte gratis, vilket tyder på att det är ett långsiktigt arbete 
som ger lön för mödan i ett senare skede. På grund av att Finansiering är den minst bearbetade kategorin, 
går det kanske inte ihop för än starkare finansierings alternativ blir aktuella. 

Den tredje frågeställningen; om det är möjligt att utvärdera konceptet hållbarhet, genomsyrar hela 
uppsatsen. Hållbar turism ser till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter men utvecklas samtidigt för 
att kunna tillgodose gästers behov. Det handlar inte bara om den tillfälliga upplevelsen utan att ändra 
besökares inställning till naturskydd. Ekonomiska mål bör uppnås, men får inte ske på bekostnad av något 
annat. Det är viktigt att lokala värderingar och traditioner respekteras när turism införs på en plats, likaså är 
utveckling viktigt för att kunna ge arbetstillfällen på orten.  

När det gäller den hållbara turismstrategins kategoriers koppling till hållbarhet är det anmärkningsvärt att 
ingen av kategorierna hamnade uteslutande under den miljömässiga aspekten. För att uppnå hållbar 
utveckling bör det finnas en bra balans mellan alla tre aspekter. Det gör att hållbarhetsstrategin bör ha fler 
kategorier som endast värnar om miljöfrågor inom turismen. Detta skulle exempelvis kunna vara kategorier 
som behandlar luft-, vatten- och markkvalitet. Om kategorierna exempelvis bestämde att turistindustrin 
borde ha en väldigt låg föroreningsgrad. Att aktiviteternas och boendeanläggningarnas utsläppsnivå borde 
mätas och kontrolleras så de inte släpper ut mer än nödvändigt. Det skulle också kunna vara en kategori som 
innefattar donationer i form av att företagarna och andra intressenter skulle skänka en del av vinsten till 
förebyggande eller återuppbyggnadsåtgärder till områden som drabbats av klimatförändringarna. 

Turismplanering innefattar utveckling av områden som boenden och attraktioner. Hållbar turism gynnar 
utveckling av det lokala samhället, då det ger möjliga arbetstillfällen och knyter an till kulturupplevelser på 
platsen. Hållbar turism värnar även om ekologin på platsen, ser till att upplevelser i naturen hanteras varsamt 
och sprider kunskap om hur engagemang bidrar till naturskydd. På lång sikt är det även fördelaktigt för 
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ekonomin, försiktigt framtagna turistdestinationer blir oftare mer framgångsrika än de som utvecklats för 
snabb vinning. 

Viktigt att beakta är dock att allt vi gör har en påverkan. Det finns ingen mänsklig aktivitet som inte påverkar 
klimatet negativt. Därför finns det ingenting som är 100 % hållbart, även hållbara utvecklingsstrategier förstör 
miljön, det sker bara långsammare takt än för generella strategier. Att göra något mer hållbart är en mildare 
väg att gå. Kanske borde turism förbjudas helt, för att minska belastningen exempelvis transporter har. Det 
kunde möjligen förlänga längden av mänskligt liv på jorden, men eventuellt kan människans nyfikna natur 
omöjliggöra en sådan lösning. 

Hållbar turism är ett sätt att ge framtida generationer en möjlighet att se och uppleva det som inte alltid 
kommer att vara kvar. Med ett större hållbarhetsfokus minskar också klimatpåverkan vilket ger bättre 
livsförutsättningar för kommande befolkning. 

5.1 Felkällor 

Eventuella felkällor kan ha varit metodvalet att titta på tidigare utförda strategier, det kan ha varit 
missvisande då de kan ha gjorts med respektive regions behov i åtanke. Med en större tidsram kunde kanske 
andra källor ha gett fler alternativ till kategorier. 

5.2 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan uppsatsen summeras i fem punkter; 

 Uppsatsen ger tio kategorier som kan ingå i en strategi för hållbar turism, de kan utgöra en 

utgångspunkt för regioner i liknande sits; Destinationsutveckling, Finansiering, Samverkan 

privatnäring och offentlighetssektor, Utveckling av marknadskommunikation, Kompetensutveckling, 

Attrahera besökare, Hållbar besöksnäring, Mål, Vision och Fler arbetstillfällen. 

 En strategi utvärderas baserat på hur bra utsedda åtgärder är eller antas kommer att vara.  

 Mätbara åtgärder gör det lättare att avgöra effektiviteten av strategin. 

 Det går att utvärdera hållbarhet, hur det utförs, beror på i förhållande till vad det ställs emot.  

 Hållbar turism är bättre än traditionell turism, men har även den en miljöpåverkan. 
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6. Tack! 
Jag vill tacka min handledare Johanna Alkan Olsson för att ha motiverat mig att till att se en annan dimension 
och som har fått mig att kämpa på. Jag vill också tacka Peter Syrén på region Halland, utan vars information, 
denna uppsats inte vore möjlig. Slutligen vill jag tacka Cecilia Rimberth som har läst vartenda ord och kommit 
med bra kritik. 
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