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Abstrakt  

Vid hållbar utveckling av turism framhäver tidigare forskning hur viktigt det är med en 

vetenskaplig grund och rätt kunskap för att hållbart utveckla en turistverksamhet på ett socialt, 

kulturellt, ekonomiskt och miljöanpassat sätt. Syftet med denna studie är att undersöka hur lokala 

turistföretag i nordvästra Skåne arbetar med hållbar utveckling och hur turistföretag samarbetar 

med varandra och kommunen för hållbar utveckling av destinationen. För insamling av mitt 

empiriska material har jag utfört semistrukturerade intervjuer med sex stycken turistföretag i 

nordvästra Skåne och en kommunrepresenterad organisation i nordvästra Skåne. Resultatet i 

denna studie visade på att det finns ett utpräglat arbete och samarbete för hållbar utveckling av 

turism bland turistföretag i nordvästra Skåne. Det är ett arbete som skulle behöva mer struktur 

och samarbete för att turistföretagen kan hjälpa varandra utveckla arbetet med hållbar utveckling. 

Studien visar också att detta arbete skulle behöva kommunens hjälp att sätta riktlinjer och mål, 

men även för att uppmuntra turistföretag till att arbeta mer för hållbar utveckling.      

Nyckelord: 
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1. Fenomenet hållbar utveckling 

1.1 Inledning  

Hållbar utveckling är ett fenomen som i dagens läge är en viktig fråga inom turism. Om 

privatpersoner, turistföretag och myndigheter inte börjar ta ansvar för den klimatpåverkan som 

turismen medför så kommer turistdestinationer i framtiden inte längre att finnas kvar på samma 

sätt som de finns idag. Att applicera hållbar utveckling på turism är en viktig faktor för att minska 

den klimatpåverkan som turismen medför men även för att bevara värdefulla naturområden. Det 

är även centralt att applicera hållbar utveckling på en destination för att bevara kulturen och de 

sociala förhållandena på en destination.1  

Det är viktigt för lokala turistföretag och kommuner att de har rätt kunskap om hur turismen 

påverkar naturen när de använder sig av naturområden som attraktion i sin marknadsföring. I 

nordvästra Skåne finns det naturområden som är skyddade i form av naturreservat och 

nationalparker och genom den typen av skydd på områdena finns det föreskrifter och regler för 

vad man som privatperson får göra i området.2 Det krävs dock att lokala turistföretag och 

kommuner tar ansvar för de naturområden där miljön inte ingår i någon typ av skyddat område.   

Forskningen pekar på betydelsen av att turistföretag och forskare tillsammans arbetar för att 

utveckla ett hållbart tänkande som turistföretag och entreprenörer applicerar på sina företag. Scott 

och Weaver anser även att turistföretagen ska ta ansvar för och motverka den klimatpåverkan 

som turister och turistföretag har på omgivningen i form av klimatpåverkan och hållbar 

utveckling av sociala förhållande på destinationen.3 Forskning pekar även på att det är viktigt att 

det finns samarbete mellan turistföretag, myndigheter och forskare för att tillsammans arbeta för 

hållbar utveckling av turism.4 Det krävs även att turismnäringen samarbetar med andra områden 

för att få bästa möjliga kunskap om vilka verktyg som skall appliceras på utvecklingen av 

turism.5   

                                                           
1 Padin, C. (2012) s 510-518 
2 Bernes, C. (2011) S. 31-32 
3 Weaver, D. & Scott, D. (2011) 
4 Ruhanen, L. (2013) s 80-98 
5 Padin, C. (2012) s 510-518 
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I denna studie har lokala turistföretag och kommuner intervjuats för att få en bättre bild av hur de 

arbetar för hållbar utveckling av turismen och hur de vill se att utvecklingen sker i framtiden. Det 

är även en viktig del att få information om hur kommunen interagerar med lokala turistföretag 

och om kommunen har satt upp några riktlinjer som lokala turistföretag kan arbeta efter när det 

kommer till hållbar utveckling. Fokusen i denna studie är hur lokala turistföretag i nordvästra 

Skåne arbetar för hållbar utveckling men även synliggöra hur kommunen i området stöttar detta 

arbetet. 

 

1.2 Bakgrund  

Miljöperspektivet på hållbar turismutveckling är ett perspektiv som har utvecklats under åren. 

När utvecklingen för arbete med hållbar utveckling av miljön vid turism började var 

miljöcertifieringar och att använda ekologiska produkter en bra dragningskraft i 

marknadsföringen. Under senare år har det blivit allt mer vanligt att turistföretag arbetar med 

någon typ av miljöarbete antingen genom certifieringar eller på annat sätt. Därför har det blivit 

allt mer väsentligt att börja anpassa andra delar av turismnäringen till mer miljövänliga alternativ.  

Det gäller därför att den offentliga sektorn tillhandahåller bra och användbar infrastruktur för att 

man ska kunna ta sig till en destination och ta sig runt på en destination på ett mer miljövänligt 

sätt. Ett exempel är i Sälen där transport länge har varit ett stort problem eftersom man måste ta 

sig antingen dit med bil eller buss och de långa transportsträckorna för leveranser till företag 

kräver långa körtider. Under senare år har klimatfrågan allt mer hamnat i fokus och efterfrågan av 

miljövänliga transportalternativ blir allt större. I Sälen har det åter igen kommit på agendan att se 

om utvecklingen av den gamla järnvägen, skulle kunna förbättra möjligheterna att ta sig till Sälen 

på ett mer miljövänligt sätt än med bil och lastbil. Liknande problem finns även på andra platser i 

landet.6 

Det ekonomiska perspektivet på hållbar utveckling i Sverige är ett perspektiv som under lång tid 

har haft stora problem med att många destinationer runt om i Sverige är säsongsbetonade. Det är 

platser som ofta får stänga ner sin verksamhet under nästan halva året för att det inte finns något 

                                                           
6 Bohlin, M. & Böhn, S. (2007) s 73-86 
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ekonomiskt sätt för verksamheten att gå runt under de månaderna. Det är en trend som man 

försöker vända genom att marknadsföra destinationen och locka gäster till lågsäsongen. Till 

exempel i Sälen där locks gäster med billigare övernattningspriser och aktiviteter under 

sommaren som till exempel vandring. Trenden för säsongsbetonad turism har i Sverige blivit allt 

mer utplanad och numera attraherar Sälen, Åre och områden i södra Sverige mer turister och 

genererar fler arbetstillfällen även under lågsäsongsperioden.7 

Det sociala och kulturella perspektivet på turismen är perspektiv som är lika viktiga som de 

ekonomiska och miljöperspektiven, eftersom sociala och kulturella förhållande på en destination 

kan orsaka att turismens förankring till orten försvinner. Om den lokala befolkningen blir 

underminerad av turismen så är risken för att den lokala befolkningen flyttar ifrån orten och de 

kommunstyrda verksamheterna försvinner. Det skulle betyda att möjligheten för hållbar 

utveckling grundar i att turistföretag i Sverige har en önskan om att destinationerna ska vara 

levande året om så att de sociala förhållandena och kulturen på en ort bevaras och utvecklas 

precis som turistverksamheten. En ort med bra sociala och kulturella förhållanden är en ort som 

har möjligheter att växa året om.8        

2. Teoretisk referensram  

2.1 Tidigare Forskning  

David Weaver skriver i sin forskningsdebattartikel med titeln ”Can sustainable tourism survive 

climate change?” att det är viktigt med forskning och utveckling av hållbar turism. Enligt Weaver 

hade bara 15 % av forskningsartiklarna om hållbar turism som publicerades mellan 1986-2009 

fokus på turismens påverkan på klimatförändringar. Weaver anser att forskning om turismens 

inflytande på klimatförändringarna borde öka för att få mer information om hur turistföretag kan 

optimera hållbar utveckling av turismen. Det som dock är viktigare är att turistföretag tar till sig 

information och forskning om hållbar utveckling och tillägnar sig den teoretiska kunskapen som 

finns och applicerar det på sitt turistföretag. Det krävs även att turistföretag och forskare gör 

privatpersoner medvetna om hur klimatet påverkas av turism, påpekar Weaver som även 

                                                           
7 Bohlin, M. & Böhn, S. (2007) s 73-86 
8 Bohlin, M. & Böhn, S. (2007) s 73-86 
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framhåller hur viktig media är för den ökande medvetenheten om klimatförändringarna. Dock 

kan medias misstolkningar av forskningsartiklar leda till en negativ trend och en ökad misstro i 

det som forskarna publicerar.9 

Weaver framhäver att hur mycket utvecklingen än går framåt så ligger det på turistföretagens 

ansvar att se till att den hållbara utvecklingen appliceras i verkligheten. Weaver anser att vid 

utveckling av turism ska hållbar miljö, kultur och sociala förhållande inte bara finnas med i 

utvecklingen utan det skall vara de viktigaste byggstenarna i utvecklingen. För att få de bästa 

verktygen att arbeta för att motverka den klimatpåverkan som turismen har. Den forskning som 

sker för hållbar utveckling och forskning om klimatpåverkan av turismen kräver att forskningen 

inte bara undersöker den långsiktiga påverkan som turismen har utan att forskarna undersöker 

vilka förändringar som kan tänkas ske inom 5-10 år. Om de beräknar ett längre perspektiv än 5-

10 år kan variationen av påverkan på turistdestinationer vara för oberäknelig. Weaver menar 

därför att det krävs även att forskare inom hållbar turismutveckling arbetar sida vid sida med 

forskare som jobbar med klimatförändringar för att få det bästa resultatet av sin forskning och där 

med kunna få fram de bästa verktygen för turistföretag att applicera på destinationerna.10  

Daniel Scott har skrivit en forskningsartikel med titeln ”Why sustainable tourism must adress 

climate change.” I denna forskningsartikel visar Scott på hur viktigt det är att turistföretag, även 

lokala turistföretag, tar ansvar för den negativa klimatförändringen som sker runt om i världen. 

Turismen är en näring som ständigt utvecklas vilket gör det allt viktigare att turistföretag, men 

även kommuner och landsting ser till att turismen tar ansvar för miljön och att de utvecklar 

kunskapen och forskningen som finns om miljövänligt resande för att sedan kunna applicera det 

till turistföretagen. Scott anser även att forskare inom turismsektorn har en kritisk roll och därför 

bör undersöka och få mer kunskap om hållbart resande och sedan förmedla den kunskapen till 

turistföretag, kommuner och landsting. Det ligger dock på kommun, landsting och turistföretagen 

att ta vara på denna kunskap och utveckla ett hållbart resande.11   

Scott anser att det är forskarna som har störst roll när det kommer till hållbar utveckling eftersom 

forskning bygger dels på teoretiska perspektiv, dels på den praktiska verkligheten och deras 

                                                           
9 Weaver, D. (2011) s 5-15 
10 Weaver, D. (2011) s 5-15 
11 Scott, D. (2011) s 17-34 
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kunskap och teoretiska verktyg kan appliceras på hållbar utveckling av turism. Det är därför 

viktigt att den forskning som sker är relevant för dagens utveckling. Att ta fram verktyg för 

hållbar utveckling för klimatpåverkan som kommer att ske om mer än 10 år in i framtiden anser 

Scott inte är relevant att applicera på den klimatpåverkan som sker i närliggande framtid. Det är 

därför viktigt för forskarna att utveckla kunskapen och verktygen som är relevanta för dagens och 

morgondagens utveckling.12  

Scott och Weaver har kommit fram till två olika slutsatser i sina studier men de ligger trots det i 

linje med varandra. Scott har en annan utgångspunkt och synvinkel i sin forskningsartikel 

gentemot Weaver. Scott anser att det är forskarna som har ett stort ansvar för att utveckla verktyg 

för hållbar utveckling medan Weaver anser att det är turismföretaget som har ansvar att applicera 

de verktyg för hållbar utveckling som forskningen ger. Både Scott och Weaver har kommit fram 

till att det är turistföretagen som måste ta på sig ansvaret och arbeta för och applicera ett 

hållbarhetsperspektiv på turism.13 

Lisa Ruhanen har skrivit en forskningsartikel med titeln ”Local government: facilitator or 

inhabitator of sustainable tourism development?” I artikeln gör Ruhanen intervjuer med de lokala 

styret i områden utanför Queensland i Australien. I intervjuerna får hon en inblick i hur de lokala 

myndigheterna tog arbetar för att applicera hållbar utveckling på destinationer. Ruhanen anser att 

det är en viktig del i utvecklingen att de lokala myndigheterna är de som ansvarar för att 

appliceras hållbarhet på destinationslandskapet. I artikeln framkommer det också hur svårt det 

kan vara för de lokala myndigheterna att på rätt sätt och med rätt verktyg applicera hållbar 

utveckling på turism. Det resultat som Ruhanen får utifrån de intervjuerna hon har utfört är att det 

är viktigt för att kunna utföra hållbar utveckling på turism och att någon tar tag i arbetet och ser 

till att de verktygen som finns verkligen appliceras på turism och inte bara blir förbisedda. Hon 

anser att det är de lokala myndigheterna är de som borde ta på sig det arbetet att se till att hållbar 

utveckling appliceras på turism. Det krävs dock att lokala turistföretag och steakholders inom 

turism tar de lokala myndigheterna på allvar och att de inte bara tänker på den ekonomiska 

vinsten som turismen tillför. Resultatet från Ruhanens artikel är att de lokala myndigheter och det 

lokala styret på destinationer är de som måste ta krafttag och aktivt verka för att det sker hållbar 

                                                           
12 Scott, D. (2011) s 17-34 
13 Weaver, D. & Scott, D. (2011)  
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utveckling samt sätter upp regler och riktlinjer för hur den hållbara utvecklingen ska ske med 

hjälp av vetenskaplig forskning.14   

Carmen Padin har skrivit en forskningsartikel med titeln ”A sustainable tourism planning model: 

components and relationships.” I artikeln diskuterar Padin hur viktigt det är vid planering av 

hållbar turism att turistföretag och lokala myndigheter inte bara tänker på miljön och klimatet 

utan planerar för en social- och ekonomisk hållbar miljö. Padin anser att det är lika viktigt att de 

ekonomiska och de sociala faktorerna räknas med vid utveckling av turism. Vid utveckling av 

turism gäller det att ta hänsyn till de ekonomiska och sociala förhållandena lika väl som hållbar 

naturutveckling. Resultatet av Padins forskningsartikel visar att det inte bara gäller att företag 

inom turismnäringen arbetar för hållbar utveckling utan att turismnäringen samarbetar med andra 

näringar som påverkar miljön negativt på något sätt för att de tillsammans kan hitta rätt verktyg 

för hållbar utveckling. Det är inte bara turismnäringen som påverkar miljön vilket gör att för en 

lyckad hållbar utveckling krävs att alla delar av samhället arbetar tillsammans för det 

gemensamma målet av hållbar utveckling.15  

Graham Miller har skrivit en forsknings artikel med titeln ”Public understanding of sustainable 

tourism." I artikeln har Miller intervjuat lokalbefolkningen i England. I intervjuerna har Miller 

undersökt befolkningens medvetenheten om hur mycket miljön påverkas av att åka på semester 

men även om de skulle förändra sitt beteende när de har fått mer kunskap om vilken 

miljöpåverkan resande har. Hans intervjuer visade att befolkningen inte var medvetna om hur 

miljön påverkas när man reser, men vid ökad medvetenhet om miljöpåverkan som resor medför 

påpekade respondenterna att de inte skulle förändra sitt beteende när det gäller resandet. De som 

blev intervjuade ansåg däremot att det var myndigheternas och turistföretagen som måste 

förändras men även att utvecklingsländer måste ta det första steget mot global uppvärmning. De 

som blev intervjuade ansåg även att de hade rätten att spendera sin semester på det sätt som de 

ville utan att behöva tänka på vilken påverkan de har på miljön. Miller anser att det stora 

problemet är att öka medvetenheten hos människor när det kommer till den påverkan turismen 

har på miljön. Det krävs att turistföretag arbetar med hållbar utveckling av turism och att man 

marknadsför hållbar turism bättre eller att man marknadsför vilken miljöpåverkan som kommer 

                                                           
14 Ruhanen, L. (2013) s 80-98  
15 Padin, C. (2012) s 510-518 
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när man reser. Miller föreslår även att turistföretag borde använda marknadsföring som visar hur 

mycket en persons resande påverkar miljön genom att räkna koldioxidutsläppen per person.16 

Chris Choi Hwansuk och Iain Murray har skrivit en forskningsartikel med titeln ”Residents 

attitudes toward sustainable community tourism.” Hwnasuk och Murray har utfört intervjuer med 

lokala invånare i en stad i Texas. Intervjuerna handlade om vad den lokala befolkningen ansåg 

om utvecklingen av turismen i området och hur de ställde sig till hållbar utveckling av turism. 

Resultat visade att respondenterna ansåg att det var viktigt att applicera hållbar utveckling av 

turism men de ansåg även att den lokala befolkningen på destinationen borde vara mer 

involverade i de beslut som tas när det kommer till utveckling av turistdestinationer och på vilket 

sätt destinationen utvecklas. Studien visade även att många i den lokala befolkningen ansåg att 

det var viktigt att alla tar ansvar privatpersoner, företag och myndigheter för att bevarar miljön 

och kulturen i området. Respondenterna påpekade även att de uppskattade den ekonomiska 

tillväxten som turismnäringen tillförde till staden. Den lokala befolkningen tyckte dock att 

hitintills hade de inte varit delaktiga i de beslut som har tagits rörande utveckling av hållbar 

turism i området.17 

Kreg Lindberg med flera har skrivit en forskningsartikel med titeln ”Tourism development: 

Assessing social gains and losses.” I studien har de intervjuat lokala invånare över 18 år i 

området kring Underåker, Åre och Duved. Syftet med intervjuerna var att undersöka hur den 

lokala befolkningen ansåg om utveckling av skidanläggningar och byggnationen av nya backar i 

området, så att de sociala förhållandena på orten inte överskuggas av den ekonomiska tillväxten 

av ökad turism. 

Resultatet i studien visade att responsen från den lokala befolkningen var både positiv och 

negativ till utvecklingen av destinationen, men den övergripande effekten var mer negativ. Den 

negativa uppfattningen av turismens påverkan som medförde vid utvecklingen av 

turistverksamhet i Åre var att medan turismen ökade så flyttade allt fler lokala invånare ifrån 

orten. Detta gjorde att möjligheterna för att Åre skulle bli mer än en säsongsdestination blev 

sämre. Många av de som blev intervjuade svarade att de tyckte att det var positivt med ökad 

                                                           
16 Miller, G. (2010) s 627-645 
17 Hwansuk, C. C. & Murray, I. (2010) s 575-594 
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tillväxt av turismen på vinterhalvåret men att de inte ville att landskapet skulle förstöras för ökad 

turism. Lindberg med flera ansåg att det ekonomiska perspektivet är en viktig del i utveckling av 

turism men att de sociala perspektivet också måste vara i fokus för hållbar utveckling.18         

Stefan Gössling med flera har skrivit en forskningsartikel med titeln ”Optimizing or maximizing 

growth? A challange for sustainable tourism.” I artikeln analyserar Gössling med flera hur det 

skulle kunna optimera hållbar utveckling av turism genom att forskarna som arbetar inom 

turismsektorn optimerar kunskapen om hållbar utveckling av turism. Genom att planera resandet 

bättre och genom att turister stannar längre på en destination och att turisterna åker vid rätt 

tidpunkt kan den hållbara utvecklingen maximeras.  

Destinationer runt om i världen arbetar kontinuerligt med hållbar turismutveckling, en förbättring 

som Gössling med flera anser kan vara är att optimera resandet till destinationen och tiden man 

stannar på destinationen. På så vis reser turister färre gånger på ett år men stannar på 

destinationen längre, vilket innebär att tiden man spenderar på en destination på ett år blir 

detsamma och att den ekonomiska tillväxten påverkas så lite som möjligt på destinationen. 

Istället för att åka till en destination många gånger eller till olika destinationer flera gånger om 

året åker turisterna alltså en längre tid till en destination. Det krävs dock kunskap om 

turismområdet för att kunna optimera turismen och även få en ekonomisk vinst av turismen.19 

Gössling med flera utförde en fallstudie med hjälp av intervjuer av lokal befolkning på olika 

platser i Sverige samt analyserade litteratur bland annat av Hall, Müller och Saarinen.20 

Författarna har i studien undersökt skillnaden mellan hur turister beter sig i Stockholm i 

jämförelse med hur turister beter sig i Kalmar. Studien visar att turister som reser till Kalmar 

stannade i snitt 4 dagar längre på destinationen än vad turister som reste till Stockholm gjorde. 

Resultatet visar även att turister gärna åker till Stockholm mer än en gång jämfört med Kalmar 

där turisterna hellre stannar i flera dagar än att åka dit fler gånger eftersom det visade sig finnas 

billigare transportalternativ för resor till Stockholm än till Kalmar. Resultatet i artikeln visade 

även att turister som åkte till Stockholm ofta hade en mer begränsad budget för vad de kunde 

                                                           
18 Lindberg, K. m.fl. (2001) s 1010-1030 
19 Gössling, S. m.fl. (2015) s 1-22 
20 Hall, C, M. & Müller, D. & Saarinen, J. (2008)   
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spendera på resan jämfört vad turister som åkte till Kalmar hade, eftersom priserna på produkter 

och tjänster ofta är högre i Stockholm jämför med Kalmar.21    

Richard Welford och Bjarne Ytterhus har skrivit en forskningsartikel med titeln ”Sustainable 

development and tourism destination managment: A case study of the Lillehammer region, 

Norway.” I artikeln har Welford och Ytterhus utfört en fallstudie för hur hållbar utveckling av 

turism har utförts i Lillehammer-regionen i Norge. Lillehammer-regionen hade under 1999 och 

2000 en negativ kurva för utvecklingen av turismen i området, vilket fick de lokala 

myndigheterna och de lokala entreprenörerna att starta ett samarbete kring att hitta en lösning på 

den negativa trenden och tillsammans arbeta mot hållbar utveckling. De satte ihop en grupp 

forskare för att utveckla en lösning och komma till botten med vad det var som orsakade den 

negativa trenden av turism. En SWOT-analys genomfördes och denna visade att det fanns en del 

områden som kunde förbättras. Resultatet från SWOT-analysen visade att transporten i området 

var dåligt upplagd, men det fanns stor potential att utvecklas. Dessutom framkom även att den 

lokala kulturen i området behöver förstärkas.  

Äldre byggnader behövdes rustas upp och putsning på de anrika färgerna som har präglat 

byggnaderna i området behövdes förstärkas. Resultatet av fallstudien visade att nätverk mellan de 

lokala turistföretagen och även lokala myndigheter är viktigt för få en överblick över 

destinationens förutsättningar att utvecklas hållbart. Genom samarbetet mellan turistföretag och 

lokala myndigheter i området har den negativa trenden börjat vända. Regionen har dock en del 

arbete kvar för att skapa en hållbar utveckling av turism, men Welford och Ytterhus framhäver i 

forskningsartikeln hur viktigt det är att ha ett bra nätverk och samarbete i ett område för att man 

tillsammans skall kunna jobba mot samma mål och för att alla företag skall ta ansvar för hållbar 

utveckling inom turism. Welford och Ytterhus liksom Padin anser att hållbar utveckling av turism 

inte bara innefattar natur och miljö utan att hållbar turism även innefattar hållbar social och 

kulturell utveckling.22  

 

                                                           
21 Gössling, S. m.fl. (2015) s 1-22 
22 Welford, R. & Ytterhus, B. (2004) s 410-422 
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2.2 Problemformulering  

Jag har valt att skriva om hur turistföretag och kommuner i nordvästra Skåne arbetar med hållbar 

utveckling. Klimatförändringen som sker runt om i världen blir allt mer påtaglig. Turismen är en 

stor bidragande faktor till den klimatförändringen. Det är därför viktigt för framtida turism att 

turistföretag och myndigheter gör allt i deras makt för att begränsa den klimatpåverkan som 

turismen orsaker. Det är därför centralt att analysera hur lokala turistföretag och myndigheter 

arbetar för att minska klimatpåverkan som turismen orsakar och om de gör de som krävs för att 

turismen ska vara hållbar i längden eller om de bara marknadsför att de arbetar miljömedvetet. 

Det är även viktigt att turistföretag och myndigheter utvecklar turism som tar till vara på alla 

perspektiven inom hållbar utveckling, det vill säga att man arbetar med sociala-, kulturella-, 

ekonomiska förhållande och att man arbetar med hållbar utveckling av turism.  

2.3 Problemområde  

Tidigare forskning framhäver hur viktigt det är med kunskap och få en bättre vetenskaplig grund 

om hur turismen påverkar miljön. Weaver och Scott anser även att det är viktigt att 

turistföretagen och myndigheter tar till sig av den forskning som finns och applicerar den i 

kommunen och på turistföretag.23 Gössling med flera ansåg att ett sätt att minimera påverkan på 

miljön var genom att optimera vistelsetiden på en destination kan miljön påverkas mindre och 

den ekonomiska tillväxten på destinationen påverkas inte nämnvärt.24 Ruhanen anser delvis som 

Weaver och Scott att myndigheterna och turistföretag är de som måste ta ansvar för hållbar 

utveckling på en destination, dock anser Weaver och Scott att det är turistföretagen som borde ta 

störst ansvar25 medan Ruhanen anser tvärtom.26  

Lokalbefolkningen spelar även de en stor roll i utvecklingen av hållbar turism. Enligt studien som 

Miller utförde i England så visade det sig att lokalbefolkningen ser upp till företag och 

myndigheter för att leda vägen i arbetet med hållbar utveckling av turism.27 Även studien som 

Hwansuk och Murray utförde visade att lokalbefolkningen är en viktig roll i utveckling av hållbar 

                                                           
23 Weaver, D. & Scott, D. (2011) 
24 Gössling, S. m.fl. (2015) s 1-22 
25 Weaver, D. & Scott, D. (2011) 
26 Ruhanen, L. (2013) s 80-98 
27 Miller, G. (2010) s 627-645 



  2016-06-08 

 

 

MATILDA JÖNSSON 901007 13 

 

turism på en destination, dock så fick Hwansuk och Murray resultatet i sin studie att den lokala 

befolkningen har inte känt sig delaktiga i de beslut som har tagits rörande utveckling av hållbar 

turism.28  

För att lyckas med en hållbar utveckling av turism så är det viktigt att man arbetar med alla delar 

av hållbar utveckling. De sociala perspektivet, ekonomiska perspektivet, kulturella perspektivet 

och miljö perspektivet och att alla perspektiv får lika mycket uppmärksamhet, för utan det ena så 

blir det ingen hållbar utveckling i längden. Padins resultat i hennes forskningsartikel visar hur 

viktiga alla perspektiven på hållbar utveckling är och vid hållbar utveckling av turism så är det 

viktigt att samverka med andra näringar för att tillsammans hitta verktyg för optimal hållbar 

utveckling.29 Även Welford och Ytterhus fick ett liknande resultat i sin fallstudie, dock var deras 

resultat inriktat på samarbete mellan turistföretag och hur turistföretagen tillsammans arbetade 

med myndigheter. Resultatet i deras studie visade hur viktigt det nätverket var för en lyckad 

utveckling av alla perspektiven inom hållbar utveckling.30     

 

3. Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur lokala turistföretag i nordvästra Skåne arbetar med 

hållbar utveckling och hur deras strategiska planering kan användas för utveckling av hållbar 

turism. Genom att få en inblick i hur turistföretag arbetar med hållbar utveckling och hur 

turistföretag samarbetar med varandra och kommunen för att utveckla en hållbar destination kan 

studien belysa vilka verktyg som kan vara relevanta för hållbarhetsarbetet inom turismnäringen. 

 

3.1 Frågeställning  

 Med vilka metoder arbeta turistföretag i nordvästra Skåne med hållbar utveckling i alla 

aspekter av sin verksamhet?  

                                                           
28 Hwansuk, C. C. & Murray, I. (2010) s 575-594 
29 Padin, C. (2012) s 510-518 
30 Welford, R. & Ytterhus, B. (2004) s 410-422 
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 Varför är hållbar utveckling av turism viktigt för turistföretagen? 

 Vilka miljömål och på vilket sätt arbetar kommunen med att minska klimatpåverkan från 

turism? 

 På vilket sätt samarbetet turistföretag och med kommunen? 

 På vilket sätt kan samverkan skapa en hållbar utveckling av turism på lokal nivå? 

 

4. Metod och material 

Vid användning av kvalitativ forskningsmetod får man ett analyserande perspektiv på hur 

människor interagerar med varandra.31 Till detta arbete har jag därför valt att använda mig av en 

kvalitativ forskningsmetod. 

Kvalitativ forskningsmetod är ett begrepp som innefattar många underliggande 

forskningsmetoder som alla har olika innebörd och olika sätt att strukturera en uppsats på. Även 

om den kvalitativa forskningsmetoden skall vara på ett sätt motsatsen mot de kvantitativa 

forskningsmetoderna så finns de olika gemensamma nämnare inom de båda. Det vill säga att bara 

för att man ska skriva en uppsats med en kvalitativ forskningsmetod så behöver det inte betyda 

att men helt utesluter delarna från de kvantitativa forskningsmetoderna. Det centrala inom 

kvalitativ forskning är att man inte är bunden till sin forskningsmetod på samma sätt som vid 

kvantitativa forskningsmetoder. Författaren inom kvalitativ forskning är mer präglad av det 

intresset de har till området och vad forskning ska uppnå och sedan använder de sig av de olika 

forskningsmetoderna för att uppnå målet med forskningen. Tolkning är också en central del i den 

kvalitativa forskningen, tolkningen kan dock definieras olika beroende på vilket forskningsmetod 

man använder sig av.32 

Studien ligger inom ramen för ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innefattar att forskaren 

skall söka och uppnå förståelse för de område forskningen sker, att forskaren kan sätta sig in i de 

i andra personers perspektiv och att forskaren kan sätta sig in i historiska händelser. Utifrån den 

förståelsen som forskaren får av materialet utförs sedan en preliminär tolkning av 

                                                           
31 Bryman, A. (1995) s 65-69 
32 Johansson, L-G. (2015) s 90-95 
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fenomenet/materialet som undersök. Forskaren får då de verktyg som krävs för att på ett objektivt 

sätt tolka situationerna och de historiska fakta för att få ut det man vill av sin forskning.33   

 

4.1 Avgränsning och material 

Studien avgränsas geografiskt till nordvästra Skåne och till turistföretag i detta område. 

Nordvästra Skåne är ett område som har mycket att erbjuda turister genom rik natur och kultur. 

Turismen i området är stor på sommaren och turistföretagen arbetar ständigt med att utvecklas för 

att locka fler turister till området. Nordvästra Skåne är ett område med mycket turism under 

sommarhalvåret och därför är det viktigt att undersöka hur arbetet med hållbar utveckling av 

turismen ser ut i hela området och i närliggande kommuner. De personer jag har utfört en intervju 

med är Henrik Jönne som är hotelldirektör på Hotell Skanen. Marcus Bolgerth som är 

Restaurangchef på Restaurang Sand. Tina Eriksson som är platschef på Torekov Hotell. Marzena 

Rozwadowska som är miljöansvarig på Hotell Hovs hallar. Ylva Grip Rösth som är 

restaurangchef på Hotell Hovs hallar. Björn Danielsson som är ägare av Kvinnaböske krog och 

hotell. Karin Bengtsson som är VD för Båstad turism och näringsliv och Andreas Jarud som är 

VD för Ängelholms näringsliv.  

Företagen som jag har valt att intervjua är alla belägna i Båstad kommun. Jag valde att intervjua 

Ängelholms näringsliv eftersom Båstad näringsliv inte är en kommun styrd verksamhet utan det 

styrs helt av sina medlemmar.34 Därför ger Ängelholms näringsliv kommunens synvinkel på 

hållbar utveckling. 

För att utföra min studie har jag utfört intervjuer med representanter från lokala turistföretag i 

nordvästra Skåne samt med representanter från de lokala kommunerna. Jag har använt mig av en 

semistrukturerad intervjuform för att få bästa möjliga insikt i hur de olika turistföretagens 

företrädare tänker när det kommer till hållbar utveckling av turismen. En semistrukturerad 

intervju innehåller ett antal strukturerade frågor och utifrån svaren från respondenten kan 

följdfrågor ställas. En semistrukturerad intervjuform ger en bättre diskussion med respondenten, 

                                                           
33 Johansson, L-G. (2015) s 96-98 
34 Bengtsson, K. (2016) 
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vilket kan leda till insikt i hur de lokala turistföretagens verksamheter fungerar och på vilka sätt 

företagen arbetar för hållbar utveckling. Det som karaktäriserar en semistrukturerad intervjuform 

är att man utgår ifrån ett antal frågor och sedan bygger vidare på följdfrågor för att få en mer 

öppen diskussion där respondenten har en viss möjlighet att styra diskussion.35 Vid tillfällena för 

intervju har jag spelt in samtalen för att kunna ha bästa möjliga fokus till den jag intervjuar och 

de frågorna jag har. 

Enligt Bryman ska den som blir intervjuad bli informerad om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innan intervjun utförs.36 Innan jag 

bokade in intervjuerna informerade jag de som blev intervjuade om de etiska principerna. 

Respondenterna informerades om syftet med arbetet och att deras deltagande är frivilligt. De fick 

möjlighet att vara anonyma om de vill de. Deltagarna fick möjlighet att välja om de vill vara med 

och bli intervjuad. Uppgifterna som dom lämnade var till för denna studie och skulle bara 

användas i forskningsändamål och att studien kommer att publiceras på den offentliga databasen 

Diva.   

 

5. Begreppsdefinition   

 Svanenmärkning är en miljömärkning som hjälper konsumenter välja miljövänliga 

produkter. Märkningen utförs av Miljömärkning Sverige AB, som är en organisation som 

inte arbetar för vinstsyfte utan för att sprida kunskap och organisationen arbetar på 

uppdrag från staten och som drivs till 100 % av staten och därmed ansvarar för 

certifieringen.37 

 ISO (International Organization for Standardization) utvecklar och publicerar 

internationella standard för olika branscher över hela världen. ISO är en organisation som 

med hjälp av sina medlemmar för samman experter för att arbeta för hållbar utveckling. 

ISO 9001 är en certifiering för kvalitets hantering inom en organisation/verksamhet, att ha 

produkter och service som möter kunden/gästens krav. ISO 14001 är en certifiering för 

                                                           
35 Alvehus, J. (2004) s 80-86 
36 Bryman, A. (2011) s 131-140 
37 Svanen, Hemsida (2016) 
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miljöhantering som en organisation/verksamhet kan använda för att förbättra hållbar 

utveckling av miljön, att arbeta för förbättring av miljöprestandan och att uppnå 

miljömålen.38     

 NeZEH (Nearly Zero Enegry Hotels). Projektet är ett EU-grundat projekt för att minska 

växthuseffekten som hotellföretag har.39    

 

6. Teoretiskt ramverk 

Till studien ska det empiriska materialet analyseras med hjälp av begreppet hållbar utveckling, 

vilket innefattar social, kulturell, ekonomisk och hållbar utveckling av miljön. 

 Miljöperspektivet innefattar bland annat transporter, närproducerade råvaror och 

miljöpåverkan. 

 Sociala och kulturella perspektivet innefattar bland annat etiska förhållande, samarbete, 

nätverk, att gynna det lokala, bevara den lokala kulturen och lokala tillgänglighet.     

 Ekonomiska perspektivet innefattar bland annat att utveckla en ekonomisk hållbar 

verksamhet, att gynna de lokala producenterna och entreprenörerna.40  

Studien behandlar alla dessa begrepp på hållbar utveckling men fokusen ligger lite mer vid 

hållbar utveckling av miljön. När det kommer till miljöaspekterna av hållbar utveckling avses hur 

företag och kommun tar ansvar för att minska miljöpåverkan vid resandet och transporter till och 

från destinationer men även hur turister och turistföretagen påverkar miljön och naturen omkring. 

Att undersöka i vilken mån turistföretagen kan använda sig av miljövänliga alternativ i sin 

verksamhet och om de gör sina gäster uppmärksamma på sitt miljöarbete.41  

De olika begreppen av hållbar utveckling syftar till att utveckla turismen på ett sätt som bevarar 

den social, kulturella, ekonomiska tillväxten och miljön på en plats eller i ett område. Det är 

viktigt att turistföretag och myndigheter tar vara på de fyra beståndsdelarna som hållbar 

utveckling bygger på. Fokus kommer dock främst att riktas mot hållbar utveckling av miljön 

                                                           
38 ISO, Hemsida (2016) 
39 neZEH, Hemsida (2016) 
40 Bohlin, M. & Böhn, S. (2007) s 73-86 
41 Scott, D. (2011) s 17-34 
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eftersom i Sverige är utvecklingen en bättre när de kommer till att bevara det kulturella, sociala 

och det ekonomiska än vad vi har av att bevara miljön. Undersökningen ska ringa in hur alla 

beståndsdelar av hållbar utveckling sker i nordvästra Skåne.   

 

7. Empiri  

Tidigare forskning visar hur viktigt det är att ta vara på miljön och att minska den klimatpåverkan 

som turism har. Det är viktigt att forskare arbetar tillsammans med turismnäringen för optimal 

utveckling av hållbar turism.42 Empiri avsnittet är uppdelat efter varje företag och för varje 

företag kommer analys krig de olika perspektiven på hållbar utveckling ske i relativt samma 

ordning.  

7.1 Hotell Skansen  

Hotell Skansen är ett hotell som ingår i koncernen Scandinavian resort är beläget vid stranden i 

Båstad. På Hotell Skansen utförde jag en intervju med Henrik Jönne som är hotelldirektör. Hotell 

Skansen arbetar med hållbar utveckling och deras hotell är Svanenmärkt. Genom att vara 

Svanenmärkt får de riktvärden på hur mycket el och vatten som får användas samt även riktlinjer 

för råvaror och produkter som används och hur sophantering ska ske. Riktvärdena granskas med 

två års mellanrum för att se till att hotellet håller Svansens riktlinjer.  

Det som Jönne ansåg var dåligt var att de olika typerna av miljöcertifieringar inte kompletterar 

varandra utan på ett sätt motarbetar varandra. Eftersom Hotell Skansen är Svanenmärkt så måste 

de tvätteri och tryckeri som hotellet använder sig av också vara Svanenmärkt. På grund av att 

Svanen vill värna om sitt eget märke. Hotell Skansen använder leverantörer som följer avtal för 

anställning och liknande. På hotellet har de ett pågående arbete att byta ut alla lampor på 

anläggningen till LED-lampor för att spara energi. Det är ett arbete som enligt Jönne kommer att 

löna sig under en längre period men är en stor kostnad just nu. De använder sig även av solenergi 

genom solceller på taken av hotellbyggnaderna, dock ger det inte tillräckligt med energi för hela 

hotellet. De använder sig av naturgas dels för miljön men även för arbetsmiljön i köket eftersom 

                                                           
42 Weaver, D. & Scott, D. (2011) 



  2016-06-08 

 

 

MATILDA JÖNSSON 901007 19 

 

vanlig gas blir varmare än naturgas.43 Som Weaver påpekar i sin artikel att det är viktigt att 

turistföretag i inte bara tittar på den långsiktiga påverkan av turism utan att de kortsiktiga 

perspektiven tas hänsyn till.44 Genom att Hotell Skansen är miljömärkta med Svanen så får de 

riktlinjer kontinuerligt från organisationen bakom Svanen för hur man ska arbeta med hållbar 

utveckling. De riktlinjer som ges från Svanen kontrolleras med två års mellanrum för se till att 

riktlinjerna följs. Det fanns även fristående event i Båstad som till exempel Seglingstävlingarna 

som anordnas i Båstad varje år som också har blivit Svanenmärkt.45 Det är viktigt för hållbar 

utveckling av turism att turistföretag som Hotell Skansen tar ansvar för den miljöpåverkan de har 

och att de har miljöcertifiering genom Svanen. Det är även viktigt att miljöcertifieringen följs upp 

på rätt sätt annars är miljöcertifieringen inte värd mycket i längden. Genom att Hotell Skansen 

arbetar både långsiktigt och kortsiktigt med hållbara utveckling av deras verksamhet har de större 

möjligheter att se den ekonomiska tillväxten som hållbar utveckling kan generera.   

Hotell Skansen arbetar även med sociala och kulturella förhållande på orten, främst genom att 

stötta ungdomsidrott, men Jönne poängterar att företaget också engagera sig i non violence, där 

de har anlitat föredragshållare till skolorna för att prata om alkohol, droger och narkotika. Det är 

ett arbete som Jönne anser är viktigt eftersom hotellet har många anställda som har barn i olika 

åldrar och genom arbetet med ungdomar så kanske ”ungdomarna kan se oss som good guy lite 

grann och kanske slår i sönder en ruta mindre” påpekar Jönne vidare.46 I forskningsartikeln av 

Hwansuk och Murray framhävde de hur viktigt det är att den lokala befolkningen får vara med i 

besluten om hållbar utveckling av turism.47 I detta fall får den lokala befolkningen kanske inte 

direkt en talan i utvecklingen av just Hotell Skansen men lokalbefolkningen får en utveckling på 

orten som kan gynna hela till en mer levande ort. Engagemanget från Hotell Skansen att hjälpa 

ungdomars utveckling på orten är gynnsamt för ortens framtid. Det är även ett hållbart arbete av 

de sociala perspektivet på hållbar utveckling. 

Genom att Hotell Skansen är miljömärkt med Svanen så har de utsatta arbetsmiljömål utifrån 

denna. För några år sedan ansåg Jönne att miljöarbetet var ”en skrivbordsprodukt men idag är det 

                                                           
43 Jönne, H. (2016) 
44 Weaver, D. (2011) s 5-15 
45 Jönne, H. (2016) 
46 Jönne, H. (2016) 
47 Hwansuk, C. C. & Murray, I. (2010) s 575-594 
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mer ett försäljningsargument”.48 Att vara miljömässig är ingen diskussion längre. När Hotell 

Skansen upphandlar med stora företag för att få deras konferenser tittar företagen lika mycket på 

möjligheterna för konferenser på hotellet som de kollar på hotellets miljöpolicy. Genom 

miljömärkningen svanen så kan företag fylla i Hotell Skansen certifieringsnummer och se hur 

deras miljöpolicy ser ut och hur de arbetar med att värna om miljön. Det anser Jönne vara positivt 

både för det affärsmässiga och för det miljömässiga. Det ska både vara bra för naturen men även 

vara bra för affärer.49 När en verksamhet är miljömärkta med Svanen så är det ett krav att ha med 

deras logga på trycksaker som används på hotellet och som marknadsföring för hotellet.50  

När det kommer till samarbete och nätverk så är Hotell Skansen med i Båstad Bjäre gourmet som 

tillsammans arbetar för att utveckla de lokala produkterna och verksamheterna genom ett nätverk 

mellan lokala restauranger och lokala producenter.51 Hotell Skansen är även medlem i ”Svenska 

möten” som är ett bokningsbolag och en organisation med över 130 medlemmar inom 

konferensverksamhet. 52 Hotell Skansen har även ett bra samarbete med lokala producenter och 

leverantörer.53 Arbetet med samarbete och nätverk är ett arbete som genererar hållbar utveckling 

av de sociala och ekonomiska perspektiven i utvecklingen av destinationen. Genom att gynna de 

lokala producenter och leverantörer gynnar Hotell Skansen deras chans att utvecklas och växa på 

orten som i sin tur generera utveckling av de sociala förhållandena på orten. 

Arbetet med hållbar utveckling och arbetet med att marknadsföra sitt hållbarhetsarbete har 

påverkat gäster anser Jönne. Speciellt vid bokning av konferenser, där har många företag som 

krav att hotellen de väljer för sina konferenser har någon typ av miljöcertifiering eller utskrivet 

miljöarbete. Genom organisationen Svenska möten har de som krav att alla sina medlemshotell 

skulle vara miljömärkta med Svanen inom 2 år.54 Enligt Miller är det en viktig att företag som 

använder sig av turistföretag för konferenser och liknande börjar ställa krav på att det finns någon 

form av miljöarbete. Millers studie visade att om kommun och turistföretag börjar ta ansvar för 

miljön och miljöarbetet följer sedan privatpersoner efter i det arbetet. Studien visade det även att 
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marknadsföring är en viktig del i att öka kunskapen om miljöarbete och hållbar utveckling av 

turism.55 Hotell Skansen har kommit en bit i det arbete med att öka medvetenheten hos sina 

gäster och företagsgäster.56 Det är viktigt att företag som Hotell Skansen anser att miljöarbetet är 

ett viktigt arbete och att turistföretagen ser att det är ett arbete som kan generera ekonomisk 

tillväxt genom att företag som lägger konferenser väljer hotell som arbetar för att värna om 

miljön över de som inte har den typen av arbete. 

Från kommunen får Hotell Skansen riktlinjer kring miljö och hälsa, men regler är mer riktade på 

vattenrening och Hotell Skansen tar därför prover kontinuerligt som skickas i väg för analys. 

Jönne påpekar att ”kommunen har krav och de blir tuffare och tuffare hela tiden”57 De får även 

riktlinjer från kommunen angående handikappanpassning som kontrolleras varje år för att se hur 

verksamheten är tillgänglig och det är något som de anpassade vid ombyggnationen för några år 

sedan.58 Enligt Ruhanen så är det bra att kommunen tar ansvar för riktlinjer och regler för hur 

företag ska sköta sin verksamhet.59 Enligt Jönne får företaget riktlinjer och regler för miljö och 

hälsa men även för hur handikappanpassning ska se ut för verksamheten.60 Dock verkade det som 

att de inte får några direkta riktlinjer och regler för hållbar utveckling av alla perspektiven, utan 

riktlinjerna var mer anpassade till miljö och hälsa. Kommunen är en viktig ledare när de kommer 

till hållbar utveckling av turism, genom att de sätter upp riktlinjer och regler för hur utvecklingen 

ska ske. Handikappanpassning är en del av hållbar socialutveckling, det är positivt att Hotell 

Skansen har handikappanpassat sin anläggning.  

På Hotell Skansen anser Jönne att miljöarbete är en självklarhet i dagens samhälle, att det är 

något man har i ryggmärgen redan sen barnsben nu för tiden. Jönne påpekar att de dock vill se att 

kunder och gäster ställer krav på fler turistföretag för att allt fler turistföretag ska arbeta med 

hållbar utveckling av turism. Om fler ställer krav på turistföretag så har de knappt något val än att 

haka på i utvecklingen annars finns risken att de som inte arbetar för hållbar utveckling kan 

konkurrera på marknaden. Jönne anser att kommunen som ett stort inflytande på kunder och 

gäster eftersom de ställer krav på turistföretagen att arbetar med hållbar utveckling. Det är 
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59 Ruhanen, L. (2013) s 80-98 
60 Jönne, H. (2016) 



  2016-06-08 

 

 

MATILDA JÖNSSON 901007 22 

 

kommunen som sätter riktlinjer och regler, det ska dock vara regler som turistföretag har 

möjligheter att följa.61 Ruhanens resultat visade att lokala myndigheter på en destination är de 

som får ta krafttag och ansvara för att leda utvecklingen av hållbarturism, genom att sätta upp 

lagar och regler för hur miljöarbetet ska ske och utvecklas.62 Även i Båstad har kommunen tagit 

sitt ansvars påpekar Jönne ”Det har hänt jättemycket på 10 år skulle jag säga”.63 Som Jönne 

framhäver så ska de riktlinjer och regler som kommunen sätter upp för hållbar utveckling vara 

möjliga att följa och att kommunen inte sätter för höga krav som turistföretagaren i första hand 

inte har ekonomiska möjligheter att anpassa sig till.  

Hotell Skansens framtida arbete med hållbar utveckling av sin verksamhet är inga stora projekt 

utan att det lilla kan göra stor skillnad i längden. Jönne anser att i längden är miljövänliga 

alternativ mer ekonomiska och den ekonomiska biten är även den en viktig del i hållbar 

utveckling.64   

7.2 Restaurang Sand  

Restaurang Sand som är en del av Hotell Skansen är belägen vid stranden i Båstad. På Restaurang 

Sand utförde jag en intervju med Marcus Bolgerth som är restaurangchef. Restaurang Sand är 

precis som Hotell Skansen Svanenmärkt, men de har även ett stort arbete med att välja råvaror 

och producenter för att använda i restaurangen. De försöker använda sig av råvaror som är 

antingen ekologiska eller märkta som Fairtrade. Det finns en stark tradition på Bjäre som 

Bolgerth anser är viktig för orten att man gynnar lokala producenter.65 

Åsikterna går isär när det kommer till om det är bättre med ekologiskt eller närproducerat, på 

Restaurang Sand har de inte riktigt valt fullt ut vilken väg de ska gå, om de ska välja det lokala 

före det ekologiska. De har ett fortgående arbete med lokala producenter för att hitta den bästa 

lösningen. En stor nackdel som gör att lokala producenter inte alltid är aktuella som leverantörer 

eftersom lokala producenter inte har kapacitet att leverera tillräckligt med råvaror för att klara av 

det som behövs på sommaren.66 Det arbete som Restaurang Sand utför genom att ständig 

                                                           
61 Jönne, H. (2016) 
62 Ruhanen, L. (2013) s 80-98 
63 Jönne, H. (2016) 
64 Jönne, H. (2016) 
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samarbeta med lokala företag och producenter är ett hållbart arbete. Welford och Ytterhus studie 

visar att samverkan och nätverk för att tillsammans hjälpas åt att arbeta för hållbar utveckling är 

ett sätt att bygga en hållbar destination.67 De ekologiska produkterna som importeras långväga 

ifrån har transporter som påverkar miljön på ett sätt som närproducerade produkter inte har, dock 

så har ekologiska produkter i sig en mindre miljöpåverkan än vad närproducerade produkter har. 

Det är en fråga som kan vara svår att besvara vilket som är bäst när det kommer till 

miljöpåverkan, ekologiska produkter som transporteras långa sträckor eller närproducerade 

produkter. Det bästa som Bolgerth anser är att försöka arbeta för närproducerade produkter som 

är ekologiska. 

I arbetet med hållbar utveckling så skulle Restaurang Sand vilja arbeta mer med att hitta mer 

ekologiska och närproducerade råvarorna till restaurangen. De vill arbeta mer med lokala 

producenter för att få tillgång till mer råvaror som är ekologiska men även närproducerade. Det är 

dock en ekonomiska fråga, och Bolgerth ställer frågan: ”är gästen beredd att betala hur mycket 

som helst?”.68 Vilket enligt Ruhanen är viktigt att inte bara tänka på den ekonomiska vinsten från 

turism utan att ta krafttag för att tillsammans ta ansvar för arbete med hållbar utveckling av 

turismen.69 Detta bör även innefatta att ta ansvar för hållbar utveckling av råvaror.  

Den starka traditionen som finns på Bjäre att gynna det lokala producenter, företag och att låta 

pengarna stanna på orten påpekar Bolgerth. För några år sedan satsade alla handlare i Båstad på 

att uppmuntra city-handeln, för att få en by som är levande året om och som inte bara lever upp 

under sommarens turistsäsong. Enligt Bolgerth så är det en utveckling som har gått starkt framåt, 

bara på de senaste åren har byn blivit mycket mer levande året om. Restaurang Sand och Hotell 

Skansen har själva tagit ansvar för skötseln av hela hamnområdet, det är ett sätt för de att bidra 

till det lokala påpekar Bolgerth vidare och menar att ”en levande byggd vinner alla på”.70 Denna 

typ av ideellt arbete är enligt Padins studie ett arbete som är väsentligt för hållbar utveckling av 

alla hållbarhetsperspektiven. Samarbete mellan turistföretag på en destination men även 

samarbete mellan andra näringar för att man tillsammans kan arbeta med alla perspektiven i 

hållbar utveckling. Framför allt är engagemanget och arbetet med att stärka det sociala 
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hållbarhetsperspektivet i form av en mer levande ort.71 Det är ett arbete som även Welford och 

Ytterhus ansåg var viktigt att turistföretag samarbetar för att ändra en negativ trend och 

tillsammans skapa en levande destination.72 Genom att samarbeta med lokala turistföretag och 

myndigheter kan man utveckla turismen på orten så att orten som destination blir mer levande 

och attraktiv men även att utveckling på orten blir hållbar även för framtida generationer. 

Restaurang Sand har ett brett samarbete med lokala turistföretag och entreprenörer. De arbetar 

nära med Båstad näringsliv och lokala producenter och har ständiga dialoger med dem om hur 

utvecklingen av turism ska ske. Restaurang Sand tillsammans med Hotell Skansen och de två 

andra lokala hotellen inom Scandinavian resort har gynnat ett lokalt tvätteri, som därmed har 

kunnat utveckla sin verksamhet genom att bygga en helt ny anläggning i utkanten av Båstad. 

Restaurang Sand försöker även använda sig av lokala hantverkare eller lokala företag för allt som 

behövs i deras verksamhet.73 Det är ett samarbete som Padin anser är grunden för hållbar 

utveckling av turism, det vill säga att turistföretag sträcker sig över näringsgränserna för att 

tillsammans utveckla en hållbar destination.74 Mycket av arbetet med att gynna det lokala 

kommer från VD:n Lars Henningsson som har en stark tradition att gynna orten och det lokala. 

”Lokal vinning gynnar alla” betonar även Bolgerth.75 Det är en viktig del i hållbar social och 

ekonomisk utveckling om alla turistföretagen arbetar för social och ekonomisk utveckling så 

kommer alla i längden att gynnas av det. Det krävs dock att någon som leder och uppmuntrar till 

detta arbete och att även de mindre turistföretagen anser att även deras arbete gör en skillnad.  

Restaurang Sand får riktlinjer från kommunen när det gäller sophantering som är ett ständigt 

pågående arbete. Deras anställda förhåller sig till dessa regler bra anser Bolgerth. När Restaurang 

Sand blev Svanenmärkt så var de tvungna att göra vissa förändringar och de var överens med de 

olika avdelningscheferna att det var bara att utföra det arbetet med hjälp av de regler och 

förordningar som Svanen har. Bara de anställda får rätt information om vad som får göras och 
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vad som inte får göras så fungerar de bra, påpekar Bolgerth. Restaurangen har sina miljömål och 

sin miljöpolicy genom Svanen märkning.76   

Restaurang Sand är en sponsor till tennisturneringen i Båstad men de är även hovleverantör av 

mat och dryck under turneringen och där kan de vara med och påverka lite vilka produkter som 

används under eventet även om de måste även förhålla sig till vad sponsorerna vill. I år arbetar 

Restaurang Sand med Duni som är en sponsor till tennisturneringen. Duni kommer att ha en 

foodtruck som drivs av Titti Qvarnström som är kökschef på Blom in the park i Malmö som 

kommer stå på eventområdet i år. Från Foodtrucken kommer det serveras ekologisk vegetarisk 

falafel som bara är gjord på lokala råvaror. De kommer även sälja en tomatsmoothie gjord på vita 

tomater. Maten och drycken kommer serveras med engångsservis som bryts ner på 24 timmar. 

Duni kommer ha en egen kompost där gäster kan slänga engångsservisen och som är en del av 

deras marknadsföring. Bolgerth anser att det borde finnas fler produkter som Dunis som bryts ner 

snabbt istället för att använda plast som tar ett par hundra år att bryta ner.77  

Arbetet som Duni gör med att ta vara på forskning och utveckling för att skapa mer miljövänliga 

produkter är precis det som Weaver diskuterar i sin forskningsartikel. Enligt Weaver krävs det att 

turistföretagen tar till vara på den forskning som finns om hållbar utveckling och applicerar det 

eller använder dessa produkter vid sin verksamhet eller vid sina event, samt att produkter som 

forskningen tar fram i syfte om att värna om miljön används och marknadsförs på rätt sätt. 

Resultatet i Weavers forskningsartikel visade även att man ska marknadsföra miljövänliga 

alternativ på rätt sätt så att det inte missuppfattas av media.78 Här spelar alltså Restaurang Sands 

insats en betydande roll för att tydligt visa hur företag kan använda sig av miljövänliga 

engångsprodukter och att Restaurang Sand är engagerade i det arbetet att ta tillvara på den 

hållbara utvecklingen och att bygga vidare på den.   

Bolgerth anser att det är fortfarande en ekonomisk fråga för att fler företag ska arbeta med hållbar 

utveckling av deras verksamhet. Det är tufft för de mindre turistföretag som inte har samma 

möjligheter som de större företagen har. Det finns billiga produkter som är ekologiska som till 

exempel mjölk där det inte skiljer jättemycket i pris från ekologisk till vanligt, men det finns 
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produkter där prisskillnaden är väldigt stor.79 Det billiga alternativet blir ett naturligt val, vilket 

både företag och privatpersoner måsta hjälpas åt att ändra på. Producenterna och leverantörerna 

har en viktig roll när det kommer till utvecklingen av miljövänliga produkter, genom att till 

exempel leverantörer bara tar in produkter som är ekologiska eller närproducerade. Det gör i sin 

tur att turistföretagen bara kan köpa in ekologiska eller närproducerade produkter. Dock är 

utvecklingen fortfarande väldigt fixerad på att det ska vara billigast. Då är frågan vem som 

egentligen ska ta ansvaret?   

Det framtida arbetet som Restaurang Sand har med hållbar utveckling är att hela tiden se över sin 

verksamhet för att se vad de kan göra för förbättringar. För att främja orten vill Restaurang Sand 

se mer närodlade ekologiska produkter, men det är något som kan vara ekonomiskt svårt för 

producenterna.  Bolgerth förklarade även att det finns ett intresse att titta närmare på en gammal 

plan på att installera ett lokalt värmesystem som drivs på matavfall för att se om möjligheten 

finns att installera det nu. Det är något som skulle kunna användas i marknadsföringssyfte likväl 

som ett sätt att värna om miljön, anser han80 Turistföretagen bär enligt Weaver och Scott ett stort 

ansvar att ta tillvara på de möjligheter som forskningen ger.81 Restaurang Sand ser möjligheter i 

det miljövänliga av ett lokalt värmesystem, vilket ligger helt i linje med idén om hållbar 

utveckling.82 Weaver framhäver i sin studie att de gäller att ta vara på den utveckling som 

forskning ger men även att turistföretag marknadsföra det på rätt sätt. För att öka medvetenheten 

om vilka möjligheter som finns för hållbar utveckling både hos företag och privatpersoner.83  

Det fanns även ett intresse på Restaurang Sand som precis har tillsatt en friskvårdsgrupp i 

verksamheten för att hållbart utveckla verksamhetens sociala perspektiv, genom ökad välmående 

hos sina anställda.84 På samma sätt skulle Restaurang Sand kunna tillsätta en eller flera som 

brinner för att värna om miljön och öka kunskapen hos de anställda så att alla i verksamheten 

tillsammans kan arbete på ett mer hållbart sätt.      
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7.3 Torekov hotell  

Torekov Hotell är beläget i utkanten av Torekov och ingår i koncernen Scandinavian resort. På 

Torekov Hotell utförde jag en intervju med Tina Eriksson som är platschef.  

Torekov Hotell är miljömärkta genom att de är Svanenmärkt, de fick nyligen certifieringen. Det 

är en miljömärkning som gjordes genom Svenska möten. Genom att de är Svanenmärkt så får 

Torekov Hotell riktlinjer och regler för hur de ska arbeta med hållbar utveckling. Det är även 

därifrån Torekov Hotell får sin miljöpolicy och sina miljömål. Det arbete de gör på hotellet nu är 

att de byter ut alla lampor mot LED-lampor. Torekov Hotell har köpt in sig i ett vindkraftverk 

och därifrån från de en del av sin energi.85 Genom att Torekov Hotell är Svanenmärkt så får de 

ständigt nya riktlinjer för hur de ska arbeta med hållbar utveckling. Det är ett sätt att ta vara på 

den forskning och utveckling av hållbara produkter som Weaver anser är viktigt för hållbar 

utveckling av turistföretag och destinationen.86 Det är viktigt att turistföretag hittar miljövänliga 

alternativ att få sin energi ifrån såsom Torekov hotell får delar av sin energiförbrukning från ett 

vindkraftverk, men även att turistföretagen hittar andra lösningar för hur de kan utveckla sin 

verksamhet på ett sätt som gör att den miljöpåverkan verksamheten har minskas.   

Vid användning av hållbar utveckling i sin marknadsföring har Torekov Hotell precis som Hotell 

Skansen marknadsföring om sitt arbete med Svanen märkningen. Genom denna certifiering har 

Torekov Hotell Svanen-symbolen på alla sina trycksaker och de har även Svanen-flaggan utanför 

sitt hotell. Arbetet med Svanenmärkt är ett arbete som följer alla stegen från leverantörer till 

marknadsföringen för Torekov Hotell påpekar Eriksson. Allt fler företag väljer Svanenmärkt 

anläggningar för att lägga sina konferenser.87 Genom att marknadsföra sitt miljöarbete ökar 

turistföretag medvetenheten för deras arbete med hållbar utveckling och det kan ge en positiv 

påverkan på andra företag och privatpersoner att värna om miljön.  

Eriksson förklarade att de har sett en förändring i hur företagens medvetenhet om 

hållbarhetstänkandet när det kommer till bokningar av konferenser och liknande. Företag väljer 

hellre att lägga en konferens på ett hotell som har någon form av arbete för att värna om miljön, i 

detta fall Svanenmärkt, än anläggningar som inte har något miljöarbete. Privatpersoner har inte 
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samma intresse för Torekov Hotells arbete med Svanen, de är mer intresserade av om hotellet 

använder sig av lokala producenter för att köpa råvaror. Det är något som de på Torekov har 

upplevt att gästerna har intresserat sig för.88 Miller studie visade att det krävs att man gör gästerna 

medvetna om att deras beteende påverkar miljön och hur de kan minska den påverkan. Det krävs 

även att turistföretagen föregår med gott exempel och visar turister vilket arbete de gör för att 

framförallt värna om miljön. Resultatet i Millers studie visade att många turister anser att det är 

myndigheter och turistföretag som i första han får ändra sitt beteende innan de själva kommer 

ändra sitt, 89  vilket gör det ännu viktigare för turistföretagen att marknadsföra det arbete som görs 

för värna om miljön men även det arbete som görs för att värna om de andra perspektiven av 

hållbar utveckling av turism. Så att den hållbara utvecklingen av turistverksamheter utvecklas på 

det bästa möjliga sätt.  

Eriksson ansåg att de som kunde bli bättre när det gäller miljövänliga produkter var 

rengöringsmedel, det är ett område som skulle utvecklas mer för att få fram produkter som är 

både miljövänliga och rengörande. Det arbete som de själva kan göra för att bli bättre är att öka 

gästernas medvetenhet om till exempel att istället för att slänga sin handduk på golvet och få en 

ny så ska de informera om att de bör använda den flera gånger. De har även ett elsystem på 

Torekov Hotell som gör att om man tar bort nyckelkortet så släcks alla el i rummet. Det är dock 

många gäster som lämnar kortet i och låter AC:n gå dygnet runt. Eriksson menar därför att de har 

försökt göra så gott de kan för att bryta detta beteende hos gästerna genom att informera gästerna 

både muntligt och genom skyltar. Eriksson förklarade att det är många som inte tänker på det när 

de kommer bort utan de beter sig på vilket sätt de vill utan att tänka på den påverkan de har på 

miljö.90 I Miller studie var det precis det svaret han fick av respondenterna att de vill kunna 

spendera sin semester på det sättet de vill och att det var myndigheternas och turistföretagens är 

de som har ansvar att tänka på miljöpåverkan. Millers studie visade även att det är 

turistföretagens ansvar att göra gästerna mer medvetna om vilken miljöpåverkan de har.91 Det är 

en svår uppgift för turistföretagen att påverka turisterna på ett sätt som ändrar deras beteende när 
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de är på semester, men turistföretagen måste göra allt som de kan för att försöka ändra turisternas 

beteende genom att ständigt informera om hur turisterna kan agera mer miljövänligt.  

Torekov Hotell liksom Hotell Skansen arbetar mycket för det lokala och att gynna orten. De 

samarbetar med lokala restauranger och tillsammans använder de sig av lokala producenter och 

hjälper till att gynna och utveckla deras verksamhet.92 Detta är således relevant eftersom tidigare 

forskning från Padin visar att samarbete och nätverk som sträcker sig över näringsgränserna är 

viktiga för hållbar utveckling av miljön, men även hållbar utveckling av sociala, kulturella och 

ekonomiska perspektiv.93 

På Torekov Hotell får de lagar och riktlinjer från kommunen som skall följas, det är riktlinjer som 

är väldigt noga och de handlar om till exempel värdena i poolerna och hur mycket kemikalier 

som släpps ut i vattnet. Det är ett ständigt arbete eftersom det kommer nya lagar och riktlinjer 

hela tiden. Det är inte alltid lätt att följa dem påpekar Eriksson, eftersom de är lagar och riktlinjer 

som inte är anpassade för alla anläggningar, men de är ändå uppnåbara anser hon vidare. Eriksson 

anser att det arbete som kommunen gör i Torekov med turistbyrån är ett arbete som ligger i 

framkant av hållbar utveckling, det är ett arbete som värnar om hela Bjärehalvön.94 Studien som 

Ruhanen utförde fick resultat som visade att de lokala myndigheterna är de som har ansvar att 

sätta upp regler och riktlinjer för hur turistföretag på orten ska arbeta med hållbar utveckling av 

deras verksamhet.95 Torekov Hotell får ständigt nya riktlinjer och regler för hur deras verksamhet 

ska påverka miljön så lite som möjligt. Torekov Hotell har även uthyrning av cyklar vilket är 

väldigt populärt, de försöker även rekommendera gäster att använda lokaltrafiken för att ta sig till 

hotellet. Under sommaren är även vandring ett väldigt vanligt sätt för gästerna att ta sig runt i 

området.96 

7.4 Hotell Hovs hallar  

Hotell Hovs hallar är beläget på Bjärehalvöns norra sida precis vid Hovs hallar naturreservat. På 

Hotell Hovs hallar utförde jag en intervju med Marzena Rozwadowska som är miljöansvarig på 
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Hotell Hovs hallar och jag utförde även intervju med Ylva Grip Rösth som är restaurangchef på 

Hovs hallar.97 

Hotell Hov hallar har en lång tradition precis som andra turistföretag på Bjärehalvön att gynna 

det lokala. Personalen de anställer är oftast från närbelägna samhällen så som Förslöv, Torekov 

och Ängelholm, och de erbjuder ofta anställning till yngre så att de får en möjlighet att ta sig in i 

branschen.98 Det är ett sätt som företaget arbetar med social hållbarhet på orten genom att välja 

lokal personal och genom att ge möjlighet till yngre att få arbete.    

Hotell Hovs hallar är ”miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 Miljö från 2012”.99 Det 

är ett ständigt arbete som kräver att företaget har en anställd som nästan enbart arbetar med 

hållbar utveckling för verksamheten.100 Genom att ett företag har en anställd som nästan enbart 

arbetar med hållbar utveckling av företaget så får de en större möjlighet att utvecklas på ett 

hållbart sätt. Det finns även större möjligheter för ökad kunskapen och ta till vara på den 

forskning som framställs när det kommer till hållbar utveckling. Genom detta arbete som 

Rozwadowska utför på Hotell Hovs hallar arbetar de på de sätt som Weaver och Scott framhäver 

i sin studie är viktigt, att turistföretagen utveckla kunskap om hållbar utveckling och tar vara på 

den forskning som framställs om hur man på bästa sätt kan utveckla sin verksamhet på ett 

hållbart sätt. 

Samarbetet som Hotell Hovs hallar har med andra turistföretag är att de till exempel arbetar 

mycket med Stora Blå som har repellering och bergsklättring i området men de kan även anordna 

gruppaktiviteter för konferensgäster som bor på hotellet. Hotell Hovs hallar samarbetar även med 

lokala guider i området som kan ge hotellgäster guidade rundvandringar i naturreservatet som 

ligger precis utanför hotellet. Hotell Hovs hallar är även medlem i Båstad Bjäre gourmet, som är 

ett nätverk mellan både restauranger och producenter för att tillsammans arbeta med hållbar 

utveckling av destinationen och företag.101 Genom att Hotell Hovs hallar tar hjälp av andra lokala 

turistföretag för aktiviteter för sina gäster arbetar de både för social och ekonomisk hållbarhet på 
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orten. Det är något som Padin anser är väldigt viktigt vid hållbar utveckling av destinationen.102 

Samarbete och nätverk utgör en stor grund för både social och ekonomisk hållbarhet, att 

turistföretag tillsammans arbetar för hållbar utveckling. 

När det gäller marknadsföring så arbetar Hotell Hovs hallar med två olika typer av 

marknadsföring. En som är riktad mer mot företag och en som är riktad mer mot privatpersoner. 

Enligt restaurangchefen Grip Rösth så marknadsför restaurangen miljöaspekterna av sin 

verksamhet i marknadsföringen som är riktad mot företag, eftersom många företag idag ställer 

krav på att anläggningarna där de anordnar sina konferenser har någon typ av miljöcertifiering 

eller någon form av arbete för att värna om miljön. När det kommer till marknadsföring som är 

riktad mer mot privatpersoner så är det gästspel och liknande som marknadsförs och inte 

miljöarbetet.103  

Bröllopspar är något som Grip Rösth har märkt blir allt mer medvetna om vilka råvaror och 

produkter de vill ha på sin bröllopsfest. Det är dock inte alla som är beredda att betala de priser 

som det kostar att bara använda lokalt producerade och ekologiska råvaror, men de har blivit mer 

medvetna om miljövänliga produkter på ett sätt som Grip Rösth anser inte har funnits tidigare.104 

Rozwadowska anser att de kan bli bättre på att marknadsföra hela vidden av sitt miljöarbete till 

företagen men även till privatpersoner.105 Det är viktigt enligt Millers studie att man marknadsför 

vilken miljöpåverkan som turism medför, för att öka medvetenheten hos turister.106 Det är även 

viktigt att andra företag, men även att privatpersoner, ställer krav på turistföretag att de har någon 

form av utformat arbete för hållbar utveckling av deras verksamhet. 

Enligt Rozwadowska är kommunen väldigt nöjda med de miljöarbete som de utför på Hotell 

Hovs hallar. ”Vi har inga anmärkningar alls från kommunen under de tre senaste åren”.107 På 

Hotell Hovs hallar har de ett avloppssystem som växterna rensar från kemikalier och enligt 

Rozwadowska så hade kommunen anmärkning på att nivåerna i avloppssystemet var för höga så 

kommunen ville att de skulle spola med rent vatten i systemet, vilket går emot arbetet med att 
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minska vattenanvändningen på hotellet. Hon menar ”så ibland blir det fel på något sätt”.108 Enligt 

Scott så är det viktigt att turistföretag och lokala myndigheter arbetar kontinuerligt med att 

applicera de verktyg som forskning om hållbar utveckling av turism bidrar med och sedan 

applicerar de på turistföretagen och destinationen.109  

Rozwadowska skulle vilja se att kommunen sätter upp fler riktlinjer för hur arbetet med hållbar 

utveckling ska ske. Det anser Rozwadowska dock krävs med kunskap från kommunen om 

miljöverksamhet och hur de påverkas av miljölagen. ”Kommunen har inte den kompetensen och 

den tiden som krävs för ökad kunskap”.110 Det krävs enligt Ruhanen att lokala myndigheter tar 

krafttag för att leda arbetet om hållbar utveckling av turism i ett område.111  

Grip Rösth anser att sätta upp för mycket riktlinjer och regler kan sätta ”käppar i hjulen” för 

entreprenörer och att hållbar utveckling av turistverksamheter är något som kommer växa fram 

naturligt med att miljöutbildning finns med allt mer redan i skolan. ”Med den naturliga 

utvecklingen så tror jag att det kommer”, påpekar hon vidare.112 Kommunen måste öka 

kunskapen om hållbar utveckling för att på bästa sätt kunna leda och uppmuntra turistföretag för 

att arbeta med hållbar utveckling.   

Hotell Hovs hallar har en uttalad miljöpolicy, det är ett krav i ISO systemet.113 ”Vårt mål är att bli 

nollenergi” betonar Rozwadowska.114 Ett nollenergi-hotell (NeZEH) är ett hotell som anpassar 

hotellbyggnaderna så att den påverkan de har på miljön blir så nära noll som möjligt men även att 

företaget och dess anställda blir utbildade i hållbar utveckling av verksamheten.115 Det är ett bra 

mål för en verksamhet att ha, men det borde de även marknadsföra det mer så att deras gäster blir 

uppmärksamma på de mål verksamheten arbetar mot.     

Hotell Hovs hallar odlar rotfrukter och potatis på ett område nära hotellanläggningen, som de i 

framtiden skulle vilja miljöcertifiera. Hotell Hovs hallar har en kravmärkt frukost. De använder 

sig av ekologiska produkter så gott de kan, men de väljer oftast lokalproducerade råvaror före 
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ekologiska råvaror.116 Genom att använda sig av lokala producenter gynnas de sociala 

förhållandena på orten. Vid ökad ekonomiska tillväxt från att lokala turistföretag köper lokala 

råvaror får lokala producenter mer ekonomiska möjligheter för att utveckla hållbar utveckling av 

deras verksamhet. Det är ett sätt att utveckla de sociala och ekonomiska perspektiven på orten 

som Padin framhäver är lika viktiga som miljöaspekterna vid hållbar utveckling av en 

destination.117 

Det är ägaren för Hotell Hovs hallars som har ett stort intresse att värna om miljön enligt 

Rozwadowska. Det framtida arbetet som de har på Hotell Hovs hallar är att byta ut taket på 

byggnaderna till grästak, eftersom det håller värmen på vintern och håller det svalt på 

sommaren.118 De har även ett arbete att byta ut vitvaror i köket till kylar och frysar som drivs på 

bergvärme.119 Med ISO-certifieringen krävs det ständig förbättring av verksamhetens hållbara 

utveckling.120 Hotell Hovs hallar har ett ständigt arbete med att reducera miljöpåverkan som 

deras verksamhet har, men de försöker även att kompensera för den påverkan som deras gäster 

har på miljön genom räkna ut hur mycket påverkan en gästnatt har i vattenförbrukning och 

energiförbrukning och sedan försöka reducera det.121 Det är något som Miller anser är väldigt 

viktigt att turistföretag gör för att öka medvetenheten hos turisterna. Det krävs enligt Miller att 

man marknadsför det på rätt sätt.122 Hotell Hovs hallar gör detta via sin hemsida, men enligt 

Rozwadowska att de kan bli bättre på att marknadsföra det på andra sätt.123 För framtida arbete 

med hållbar utveckling är det viktigt att turistföretagen men även turisternas påverkan på miljön 

räknas ut och att turistföretag och kommun sedan tillsammans arbetar för att reducera den 

påverkan genom de verktyg som forskningen ger. 
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7.5 Kvinnaböske  

Kvinnaböske är en krog och ett hotell som är beläget mitt på Bjärehalvön. På Kvinnaböske 

utförde jag en intervju med Björn Danielsson som äger Kvinnaböske.124  

På Kvinnaböske försöker de använda så mycket närproducerade råvaror som möjligt och under 

sommarsäsongen producerar de alla grönsaker, frukt och bär själva i området runt verksamheten. 

De arbetar även allmänt med miljön genom att källsortera och de försöker även undvika kvitton 

genom att skicka alla kvitton elektroniskt. Utöver det har de ingen speciell tillämpning för arbete 

med hållbar utveckling utan på Kvinnaböske försöker de välja lokala tjänster och produkter så 

gott det går. De arbetar för tillfället med att ändra vinlistan så alla nya viner som tas in är 

ekologiska.125 Enligt Weaver är det viktigt att de lokala turistföretagen tar till vara på den 

hållbara utvecklingen som forskningen ger och applicerar de på sitt företag.126 På Kvinnaböske 

försöker de hela tiden att sträva efter mer hållbar utveckling när det gäller allt i sin verksamhet. 

De använder sig av jordvärme för att värma upp sina lokaler. Danielsson tar för givet att företag 

arbetar med hållbar utveckling av sin fastighet i den mån de kan.127 Det är positivt att arbetet med 

hållbar utveckling av turism finns med automatiskt vid utvecklingen av en verksamhet. Det krävs 

även att turistföretag uppmärksammar det arbetet till allmänheten så att fler turistföretag och även 

privatpersoner böjar applicera hållbar utveckling allt mer i sin verksamhet och i sitt dagliga liv.  

Arbetet som Kvinnaböske gör med det sociala perspektivet är att de anordnar event för den lokala 

befolkningen runt om hotellet för att till exempel titta på hockeymatcher där Rögle spelar eller 

när det var melodifestivalen så samlades alla på Kvinnaböske och hejade fram Hasse Andersson 

som är från trakten kring hotellet. Kvinnaböske krog och hotell har även blivit enligt Danielsson 

”någon slags mittpunkt för PEAB-ägare och Lindab-folk eftersom deras verksamheter inte ligger 

långt ifrån Kvinnaböske. En mötesplats där företagsledare och företagsägare träffas och äter gott 

och dricker gott”.128 Bevarande av det sociala och kulturen på orten är ett viktigt arbete enligt 

respondenterna i Hwansuk och Murrays studie. Hwansuk och Murray framhävde i sin studie att 
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den lokala befolkningen på destinationen vill vara delaktiga i hur turistverksamheter utvecklas,129 

vilket man på Kvinnaböske arbetar mycket.130 Det sociala perspektivet på hållbar utveckling 

handlar bland annat om samarbete, gynna de lokala och lokal tillgänglighet. 

Kvinnaböske får riktlinjer från kommunen när det gäller avloppshantering och sophantering. 

Enlig Danielsson ger kommunen vettiga och bra regler och rekommendationer för verksamheten. 

”Det är skillnad att driva ett litet företag och ett stort företag, man har inte samma ekonomiska 

möjligheter”.131 Då är det viktigt enligt Ruhanen att kommunen hjälper till med arbetet och sätter 

upp regler och riktlinjer för hur hållbar utveckling ska ske på orten.132  

När de gäller marknadsföring så betalar inte Kvinnaböske för någon marknadsföring. De 

använder sig av sociala medier där det oftast är gästerna som lägger upp bilder från hotellet. 

Enligt Danielsson så har Kvinnaböske blivit positivt omtalat på hemsidor för allergiker, efter som 

de alltid har allergivänliga alternativ när det kommer till maten och allergifria rum. Gästerna som 

besöker hotellet ser väldigt positivt på att de odlar egna råvaror på sommaren och att de använder 

ekologiska produkter. ”Småskalighet skapar möjlighet till den typen av utveckling”, påpekar 

Danielsson.133 Studien som Miller utförde fick resultatet att marknadsföring av hur turistföretag 

arbetar med hållbar utveckling är en viktig del för att öka medvetenheten hos andra turistföretag 

och hos privatpersoner.134 Marknadsföring är ett bra sätt att sprida kunskap om hållbar utveckling 

och hur turistföretag på bästa möjliga sätt går till väga med den utvecklingen. Det kan vara en 

viktig del i hållbar utveckling att kommun eller turistföretag uppmuntrar varandra till ar 

marknadsföra sitt arbete med hållbar utveckling.  

Kvinnaböske är med i Båstad Bjäre gourmet som är 14-16 restauranger och lika många 

producenter som arbetar tillsammans arbeta med hållbar lokal utveckling och ekonomisk tillväxt i 

området. Det är ett nätverk och samarbete som gynnar varje enskild person och varje enskilt 

företag.135 Tidigare forskning som Padin har utfört visar hur viktigt nätverk och samverkan är för 

arbetet med hållbar utveckling. Genom att arbeta tillsammans med hållbar utveckling av turism 
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kan man hjälpas åt att ta fram effektiva verktyg för hållbar utveckling och sedan applicera det på 

sitt företag.136 

Det är företagen själva som Danielsson anser ska ta tag i arbetet om hållbar utveckling och 

närproducerade eller ekologisk råvaror. Gäster numera är kunniga i vad de kan förvänta sig från 

företagen och om företagen inte kan leverera det till gästen så kommer man förlora gästerna på 

sikt.137 Det framtida arbetet med hållbar utveckling som Kvinnaböske har är att de försöker hitta 

möjligheter att förlänga säsongen med egenodlade råvaror, genom att hitta grödor som kan odlas 

tidigare och odlas längre.138 

7.6 Båstad näringsliv 

Båstad näringsliv är en ekonomisk förening som ägs av över 300 företag. Föreningen är inte styrd 

av kommunen utan styrs helt av de lokala företagen och exempel på företag som är medlemmar 

är PEAB (Paulsson entreprenad aktiebolag), Scandinavian resort och små enmansföretag som 

exempelvis lokala guider. Kommunen är inte representerade i föreningens styrelse. I slutet på 80-

talet valde Båstad kommun att planera för och lägga upp arbetet med turismnäringen på detta vis 

för att turistföretagen själv skulle vara med och bestämma hur utveckling av turism skulle ske på 

orten. Vid Båstad näringsliv utförde jag en intervju med Karin Bengtsson som är VD för Båstad 

näringsliv.139 

Båstad näringslivs samordnar de 300 medlemsföretagen och stöttar dem i deras arbete. Det 

försöker uppmuntra företagen att föregå med ett gott exempel. På Båstad näringsliv arbetar de 

enligt Bengtsson med miljömärkta event på orten som till exempel julmarknaden som de 

anordnar och som är miljöcertifierad. De har även marknadsfört denna miljövänliga julmarknad i 

hög utsträckning för att visa för andra företag att möjligheten finns att miljöcertifiera event som 

julmarknaden, påpeka hon vidare. Enlig Bengtsson fick de positiv respons och många event runt 

om började ställa frågor till Båstad näringsliv hur de gick till väga och det var även andra stora 

event som följde deras exempel och miljöcertifierade sina event.140 Det visar på det som Ruhanen 
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framhäver i sin studie att nätverk är viktigt för att applicera hållbar utveckling på en 

destination.141 Att Båstad kommun har valt och släppa all utveckling av turism till en fristående 

organisation gör att turistföretagen själv får en större talan i vad som sker med utvecklingen av 

turism på orten. Det ger även möjlighet till ett väldigt stort nätverk som genom samarbete kan 

utveckla hållbar turism på orten.142 Båstad näringsliv kan egentligen ses som kärnan i nätverket 

mellan olika turistföretag på i området. Det kan ha en stor roll i hur utvecklingen av hållbart 

arbete sker på orten eftersom de kan organisera ihop de olika företagen och uppmuntra de till att 

samverka mer för att utveckla alla perspektiven för hållbar utveckling på destinationen.    

En viktig fråga som Båstad näringsliv arbetar med nu är integration av sociala förhållande, 

genom att ge de som bor på asylboende i Båstad kommun en heldag i Båstad där Båstad 

näringsliv visar de runt och ger dem en chans att få se vad orten har att erbjuda. Det är en fråga 

om värdskap och för organisationen att visa vägen för andra, vilket Bengtsson anser är en väldigt 

viktigt del för hållbar utveckling för turism.143 Att sträcka sig över näringsgränser och att stäva 

efter hållbar utveckling av sociala förhållande likväl som de andra perspektiven av hållbar 

utveckling.144  

På Båstad näringsliv försöker de under sommaren komma ut bland turisterna och sprida den 

informationen från turistbyrån. De har en elcykel med flak som de åker runt med på orten och 

besöker till exempel stranden när det är soliga dagar eller närvarar vid de olika event som finns i 

Båstad under sommarmånaderna. Det är ett sätt att göra informationen tillgänglig för turisterna 

och de ska slippa ta sig med bil till turistbyrån.145 Att närvara vid olika event och befinna sig på 

olika turistattraktioner är ett sätt att aktivt värna om miljön. Det är även ett sätt att föregå med 

gott exempel för turisterna. Genom att de tar sig runt på orten med en elcykel kan uppmuntra fler 

att inte välja bilen som transportalternativ.     

Båstad näringsliv arbetar aktivt för hållbar utveckling av miljön genom att även informera om 

hållbar utveckling, genom seminarium och utbildningar. I Båstad kommun är 99 procent av 

företagen inom turistnäringen småföretag och det är många av dessa som anser att de är för små 
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för att göra någon skillnad i arbetet med hållbar utveckling, berättar Bengtsson. Därför menar hon 

att det är relevant för Båstad näringsliv att erbjuda alla företag, både stora som små, möjlighet till 

utbildning om hållbar utveckling av deras verksamheter. På Båstad näringsliv skulle det vara 

önskvärt att landstinget och kommunen hjälper till att uppmuntra och inspirera till att fler 

turistföretag ska arbeta med hållbar utveckling.146 Även om Båstad näringsliv skulle vilja ha mer 

hjälp från kommunen att uppmuntra fler företag till att arbeta med hållbar utveckling, så gör 

Båstad näringsliv ett ledande arbete i att själva ta tag och uppmuntra fler turistföretag till att 

arbeta med hållbar utveckling.    

Att samarbeta i ett nätverk för att uppmuntra och arbeta mot samma mål är viktigt och det krävs 

att turistföretag tillsammans med kommun hjälper varandra i arbetet. Resultatet i Welford och 

Ytterhus studie visade att genom samarbete och nätverk kan man stärka ett områdes potential att 

utvecklas på ett hållbart sätt.147 Det är även viktigt att kommun och landsting uppmuntrar till 

samarbete och samverkan eftersom hållbarhetsarbetets effekter inte framträder direkt utan först 

efter några år, påpekar Bengtsson.148 

Båstad näringsliv använder sig av något som Bengtsson kallar för ”case” för att visa på lyckade 

exempel att arbeta med hållbar utveckling. Informationen från ett case som till exempel 

julmarknaden som Båstad näringsliv fick miljöcertifierad kan vara lättare att ta till sig än att bara 

läsa massor av information.149 Genom att Båstad näringsliv använder sig av case för att visa olika 

sätt att arbeta miljövänligt gör det även lättare för turistföretag att ta till sig av den informationen 

Resultatet från tidigare projekt av hållbar utveckling kan visa turistföretag den positiva delen av 

hållbar utveckling, så att de inte bara ser att det är väldigt mycket arbete med att utveckla sitt 

företag på ett hållbart sätt.    

Naturen på Bjärehalvön är en viktig marknadsföring för Båstad näringsliv. Många turister 

besöker den välbevarade naturen på halvön. Båstad näringsliv har märkt att turister som besöker 

Bjärehalvön försöker i god mån att inte skräpa ner och i val av produkter välja lokala varor. 

Bengtsson anser att Bjärehalvön som destination är attraktiv för sina lokala råvaror och 
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jordbruksprodukter och det är något som turister eftertraktar när de besöker området. Bengtsson 

menar att det gynnar även de lokala producenterna att Bjärehalvöns varumärke grundas på 

lokalodlade råvaror.150 Genom att marknadsföra produkterna som säljs på Bjärehalvön även odlas 

i närområdet är ett sätt att marknadsföra det lokala. Det är hållbar utveckling av alla 

hållbarhetsperspektiven. Millers studie visar hur viktigt det är att man marknadsför olika typer av 

produkter som till exempel gårdsbutiker eller lokala råvaror på ett sätt som gynnar till hållbar 

utveckling av turism.151   

För att fler turistföretag ska arbeta med hållbar utveckling av turism ser Båstad näringsliv att det 

är viktigt med ökad kunskap och att de små företagen känner att hållbart arbete gör större skillnad 

för deras varumärke.152 Scott diskuterar i sin studie hur viktigt det är att de som forskar om 

hållbar utveckling av turism delar med sig av sin kunskap och utveckling för att turistföretagen 

ska kunna applicera det på sina företag och även på destinationen.153 Bengtsson anser att det kan 

vara en utveckling som sker av sig själv genom att de stora företagen börjar avsätta resurser och 

strategier för en sådan hållbarhetsplanering och att det sen ”trillar neråt i värdekedjan”.154 

Lagstiftning kanske inte är den bästa lösningen för utvecklingen av hållbar utveckling och 

planering men att kommunen ger riktlinjer och motivation som gör att fler större turistföretag 

börjar arbetet med hållbar utveckling av turism.155 Ruhanen anser att kommunen ska ta krafttag 

och sätta upp riktlinjer och regler för hur man arbetar med hållbar utveckling av turism på en 

destination.156 Båstad näringsliv vill däremot hellre se att kommunen uppmuntrar och ger 

motivation till de lokala turistföretagen.157 Genom att uppmuntra och ge motivation så sätter de 

inga ”käppar i hjulen” för små turistföretag som de kan bli om kommunen sätter upp regler för 

hur utvecklingen ska ske. 

Bengtsson menar att det har skett en stor förändring kring transportalternativ på Bjärehalvön 

sedan tunneln genom Hallandsåsen öppnade. ”Det lokala utbudet med kollektivtrafik har 
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utvecklats jättemycket”.158 Möjligheterna för att använda mer miljövänliga transportmedel har 

därmed blivit en 100 procent förbättring anser hon. Det har dessutom blivit lättare att ta sig runt 

på Bjärehalvön med kollektivtrafik. Det finns fortfarande platser som inte nås med kollektivtrafik 

men Bengtssons förhoppning är att även det ska bli bättre. Båstad näringsliv har tittat på 

alternativ som att ta in hyrcykelsystem till Båstad eftersom det finns ett stor intresse för att ta sig 

runt på Bjärehalvön med cykel.159 Transportalternativ är ett område som kan ha stor påverkan på 

miljön, att det nu finns miljövänliga alternativ för att ta sig till Bjärehalvön är ett positivt steg i 

utvecklingen av hållbar turism och det är förhoppningsvis bara början av utvecklingen. 

Förhoppningen är att kommun och landsting fortsätter att utveckla kollektivtrafiken. Bengtsson 

framhäver hur viktigt det ekonomiska perspektivet är för hållbar utveckling av turism, utan det så 

är inte utveckling möjligt.160 Gössling med flera framhäver i sin studie hur viktigt det är för 

minska miljöpåverkan från turism, genom att optimera turisternas vistelsetid på en destination.161 

Båstad näringsliv kan uppmuntra turistföretagen som är medlemmar att sälja paketresor för 

längre perioder istället för en eller två övernattningar. Det kan minska miljöpåverkan från att resa 

till destinationen flera gånger, fast den ekonomiska tillväxten på destinationen påverkas knappast.       

7.7 Ängelholms näringsliv  

Vid Ängelholms näringsliv utförde jag en intervju med Andreas Jarud som är VD för 

Ängelholms näringsliv. Ängelholms näringsliv ägs till 14 procent av Ängelholms kommun och 

resterande av olika typer av företag i Ängelholm. ”Ängelholms näringsliv verkar för 

näringslivsutveckling oberoende av branschen” enlig Jarud. Ängelholms näringsliv driver även 

ett turistcenter i Ängelholm och de arbetar med destinationsutveckling, näringslivsutveckling och 

handelsutveckling. Handel och turism går allt mer samman i dagens samhälle därför har de allt 

samlat under en verksamhet. Ängelholms näringsliv är inte offentligt finansierade till mer än 50 

procent och näringen finansierar med resten.162  

På Ängelholms näringsliv försöker de se tre olika dimensioner i utvecklingen av turism. De 

ekonomiska perspektiven, de sociala och kulturella perspektiven och de miljömässiga 
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perspektiven, påpekar Jarud. Många företag fokuserar mest på det miljömässiga perspektivet som 

är det viktigaste perspektivet på hållbar utveckling, men på Ängelholms näringsliv är de 

ekonomiska perspektiven de som är mer i centrum för deras arbete.163 Det ekonomiska 

perspektivet är viktigt vid utveckling av en verksamhet, men de sociala, kulturella och 

miljöperspektiven är viktigt vid utvecklingen av en hållbar verksamhet och är även viktigt vid 

hållbar utveckling av en destination.      

Jarud beskriver att Ängelholms näringsliv främst arbetar med det ekonomiska perspektivet 

eftersom det i Ängelholm med omnejd finns många företag som Jarud kallar för livsstilsföretag. 

Det är företag som startas av personer som har startat ett turistföretag för att de vill komma bort 

från sin gamla livsstil och starta ett nytt lite mer pittoreskt liv på landet med till exempel ett bed 

and breakfast. Ängelholms näringsliv har uppmärksammat ett problem med många av dessa 

företag då de personerna som startar företagen inte riktigt har tänkt på det ekonomiska 

perspektivet av att starta en verksamhet utan startar företaget för att få ett annat liv än de hade 

tidigare.164 Tidigare forskning som Padin har utfört visar att det ekonomiska perspektivet och det 

sociala perspektivet är lika viktiga som miljöperspektivet när det kommer till hållbar utveckling 

av turism.165 Vid hållbar utveckling av turism så är alla perspektiven på hållbar utveckling lika 

viktiga. Saknas något av perspektiven vid utveckling av en destination så blir inte destinationen 

hållbar i längden.  

Arbetet som Ängelholms näringsliv gör är att knyta ihop de små livsstilsföretagen för att utgöra 

en grund i turismnäringen. Det krävs dock att de stora turistföretagen som har en ekonomiskt 

hållbar verksamhet finns på orten för att tillsammans med livsstilsföretagen utgöra grunden för 

turistnäringen, anser Jarud eftersom det är just de stora turistföretagen som är ekonomiskt 

hållbara och de som har störst potential att genererar social hållbarhet genom en mer levande ort 

genom till exempel fler anställda.166 Det är även något som respondenterna i Hwansuk och 

Murrays studie framhävde att den lokala befolkningen uppskattade den ekonomiska tillväxten 

som turismen medförde.167 Resultatet i Lindberg med fleras studie visade även att det 
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ekonomiska perspektivet är viktigt för utvecklingen av hållbar turism men att de sociala 

förhållandena är minst lika viktiga som de ekonomiska. Det är det ekonomiska och det sociala 

perspektivet tillsammans som genererar en mer levande ort.168 En levande ort är en viktig del i att 

utveckla en hållbar destination som är attraktiv året om. Det är svårt att skapa en destination som 

är attraktiv året om ifall det bara finns säsongsboende på orten. För en levande ort krävs det att 

orten är attraktiv för året om boende som sedan kan hålla orten levande.  

Jarud ser ett stort problem med att de små företagen inom turistnäringen på orten byggs upp av 

små livsstilsföretag som lever genom statliga bidrag under den perioden de får bidrag och sen har 

de inga ekonomiska möjligheter att stanna kvar i branschen. Därför anser de på Ängelholms 

näringsliv att det är viktigt att de nya turistföretagen som startas är ekonomiskt hållbara för 

utvecklingen av destinationen.169  

För det sociala perspektivet det är viktigt enligt Ängelholms näringsliv att den lokala 

befolkningen och turisterna kommer överens. Ängelholms kommun är präglat av året om boende 

vilket göra att ett stadigt underlag för vård, skola och omsorg finns på orten. Det är ingen 

kommun som dör ut under vinterhalvåret, påpekar Jarud och menar att problemet snarare ligger i 

att turisterna på sommaren kan skapa irritation för den lokala befolkningen genom till exempel att 

parkeringarna vid strandområdet blir fulla på sommaren och badturister parkera längs med 

privata villatomter och ibland hindrar villaägare från att ta sig in till sitt eget hus.170  

Det har även blivit allt vanligare med naturturism i Ängelholms kommun och i närliggande 

kommuner vilket kan påverka de som är bosatta vid naturområdena genom att besökarna blir allt 

fler och stör den lugna miljön de boende har valt att bosätta sig i. Det sociala perspektivet på 

hållbar utveckling av turism handlar om att ha en ständig dialog mellan medborgare och 

besöksnäringsföreträdare för att utveckla hållbar turism som den lokala befolkningen känner sig 

bekväm med.171 Det är viktigt att det sociala perspektivet tas tillvara på lika mycket som det 

ekonomiska och miljöperspektivet. Studien från Lindberg med flera att även fast den ekonomiska 

tillväxten från turism har en positiv inverkan på orten så är det viktigt att de sociala förhållandena 
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för de lokala invånarna tas på lika mycket allvar, annars finns det en risk att den lokala 

befolkningen flyttar ifrån orten för att slippa turisterna.172 Genom att utveckla turismen på en 

destination tillsammans med den lokala befolkningen, gör att destinationen utvecklas på ett sätt 

som inte påverkar den lokala befolkningen allt för mycket men kommunen kan ändå få en 

utveckling av turismen som tar hänsyn till de sociala förhållandena. 

När det kommer till miljöperspektivet så arbetar Ängelholms näringsliv just nu med problemet de 

har med sandflykt. Under de stormar som har varit under de senaste åren så har sanden på 

stränderna försvunnit ut i havet. Eftersom Ängelholms kommun under en lång tid har profilerat 

sig som en badort så är sandflykten ett stort problem för utvecklingen av turism. Jarud förklarade 

det som att ”här blir det miljömässiga, kan vi motarbeta naturen”.173 Efter de senaste stormarna 

har kommunen och länsstyrelsen hamnat lite på kanten med varandra. Länsstyrelsens inställning 

är att låt naturen ha sin gång, vilket skulle innebära att i Ängelholms kommun skulle strandnära 

hus som har funnits där i 50-60 år vara tvungna att rivas.174  

I andra sydsvenska kommuner har de efter 10-15 år fått tillstånd att pumpa upp sand från 

havsbottnen och återföra den till stranden, berättar Jarud, men det är inget alternativ i Ängelholm 

eftersom Skälderviken är en yngelplats för det marina livet. Skäldervikens lugna miljö gör det till 

en optimal plats för arter att föda upp sina ungar innan de tar sig ut i Öresund och Kattegatt. Så 

det är tämligen osannolikt att Ängelholms kommun skulle få ett tillstånd att pumpa upp sand, 

anser Jarud, vilket gör att miljöperspektivet och de sociala förhållandena har gått emot varandra 

eftersom fastighetsvärdena försämras och turistföretag påverkas av att stränderna försvinner.175  

De lokala myndigheterna är enligt Ruhanen de som måste ta ansvar och krafttag för hållbar 

utveckling av turism på en destination. Det är viktigt att de lokala myndigheterna inte bara tittar 

på den ekonomiska tillväxten som turismen tillför utan att de andra perspektiven tas lika mycket 

hänsyn till. Utan de sociala, kulturella och miljöperspektivet så finns det väldigt små om ingen 

alls möjlighet för att utvecklingen av turismen är hållbar i längden.176 Om en kommun är attraktiv 

för sitt naturliv och för naturen, så är det viktigt för hållbar utveckling att man inte utvecklar 
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turism på ett sätt som påverkar naturen och livet som finns i naturen. Det är dock svårt som i 

Ängelholms kommun att den utveckling som naturen har påverkar turismen på ett negativt sätt. 

Det blir på ett sätt en kollision mellan de olika perspektiven på hållbar utveckling som är svår att 

se vilket perspektiv som ska tas mest hänsyn till. Frågan är vad som är viktigast att värna om 

miljön eller att värna om sociala förhållande. Där borde det finnas utformade riktlinjer eller regler 

för vilket perspektiv som ska tas mest hänsyn till, så att turismnäringen kan utvecklas på ett sätt 

som påverkar de olika perspektiven så lite som möjligt.    

För att lyckas med hållbar utveckling av turism anser Jarud att man måste börja från början, att 

redan i översiktsplanen vid planering av besöksnäringsverksamhet för att sedan följa med ner i 

detaljplanen och så vidare. Det är viktigt att turistnäringens hållbara utveckling tas med i 

beräkningarna när kommunen tar fram planer för olika byggnationer i kommunen. Till exempel 

vid bygge av nya cykelvägar så är det viktigt att kommunen tar hänsyn till planer som kan 

utveckla turismen på orten. Att man inte bara bygger en cykelväg som är snabbaste sättet att ta 

sig från utkanten av staden ner till stationen utan att man även bygger cykelvägar som är 

behagliga för turister att ta sig runt på, att cykelvägen går genom grönområden eller förbi 

havet.177  

Det är dock den ekonomiska frågan som påverkar mycket vid byggnation av cykelvägar. 

Ängelholms näringsliv anser att det borde bli bättre förutsättningar för att Ängelholm kan bli en 

cykelturistdestination och det är kommunen som har en stor roll i om utvecklingen tillåter det. 

Genom att infrastruktur och kommunikation fungerar på ett bra sätt så blir även städerna mer 

attraktiva som destination, då får marknaden även mer möjligheter att lösa utbudet kring 

infrastrukturen.178 Enligt Ruhanen så är det lokala myndigheter som måste ta ansvar för den 

hållbara utveckling som sker på en destination.179 Vid utveckling av infrastruktur i en kommun är 

det viktigt att utvecklingen sker med turismen i åtanke, så att turistnäringen i en kommun får 

bästa möjlighet att utvecklas. 

I nuläget så har Ängelholms kommun inga riktlinjer för hur hållbar utveckling av turism ska ske 

på orten, men de ska i kommunfullmäktige arbeta fram en ny destinationsutvecklingsplan under 
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2017 och där finns det möjlighet att det kommer finnas någon form av riktlinjer.180 Det anser 

Ruhanen är viktigt för hållbar utveckling av turism på orten om riktlinjer om hållbar utveckling 

framtas så turistföretagen och kommunen har något att arbeta efter.181 För lyckad hållbar 

utveckling på orten så är det bra om kommunen kan ta fram någon form av riktlinjer för hur 

turistföretag i kommunen ska arbeta med hållbar utveckling, vilket ställer krav på turistföretagen 

att de måsta arbeta med hållbar utveckling på något sätt. Det bör dock vara riktlinjer som är 

möjliga för alla typer av turistföretag att följa.   

Ängelholms näringsliv har ett samarbete med Familjen Helsingborg som är ett samarbete mellan 

11 nordvästskånska kommuner som tillsammans arbetar med destinationsutvecklingsfrågor. Det 

är ett samarbete för att ”knyta ihop det lokala utbudet med varandra för att kunna paketera det på 

ett sätt så att vi kan nå mer internationella turister”.182 Från Ängelholms perspektiv så är 87 % av 

de inkommande besökarna svenskar. Det kommer självklart också turister från Danmark, Norge 

och Tyskland, men det är ofta turister som sällan ”stannar inom en kommunal offentliga gräns”, 

menar Jarud.183 Det är som Padin beskriver i sin studie att det krävs att alla delar av samhället 

arbetar tillsammans för att nå det gemensamma målet av hållbar utveckling.184 Att kommuner i 

nordvästra Skåne arbetar tillsammans för hållbar utveckling är positivt, och det synliggör att de 

inte ser varandra som konkurrenter utan som samarbetspartners för hållbarhet och att de 

tillsammans skapar möjligheter för hållbar utveckling av hela regionen.  

 

8. Resultat  

Resultatet i studien visar att turistföretag i nordvästra Skåne har pågående arbete med hållbar 

utveckling, resultatavsnittet innefattar svar på frågeställningen. De arbetar främst med hållbar 

utveckling av miljön, men de har även någon form av arbete för social och kulturell hållbarhet. 

Det ekonomiska perspektivet på hållbar utveckling anses komma mer naturligt vid utveckling av 

en verksamhet eftersom om inte det ekonomiska perspektivet finns med i utvecklingen av en 
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verksamhet så finns ingen möjlighet för denna att fortgå. Respondenterna belyser hur deras 

företag arbetar med hållbar utveckling genom miljöcertifieringar och vissa av företagen arbetar 

med att bidra till ungdomsverksamheter. Turistföretagen arbetar även för att värna de lokala 

producenterna och leveratörerena genom att köpa produkter och råvaror främst från lokala 

producenter.  

Turistföretagens företrädare anser att det är viktigt att arbeta med hållbar utveckling eftersom de 

vill utveckla verksamheter som har potential att överleva och de vill även att själva destinationen 

framstår som attraktiv för framtida turister. Respondenterna anser även att det är viktigt att det 

finns ett samarbete mellan turistföretag och kommunen för att de tillsamman kan utveckla 

destinationen med hållbar utveckling som utgångspunkt. I intervjuerna blir det också tydligt att 

det även är viktigt att turistföretagen tillsammans hjälps åt i arbetet om hållbar utveckling, att de 

tillsammans hittar miljövänliga alternativ för utveckling och att de samarbetar för social, kulturell 

och ekonomisk hållbarhet på destinationen. Enligt turistföretagens företrädare ställer kommunen 

krav på att de ska sophantera och att de har rätt värde i poolerna och avloppssystemen, men 

utöver de så anser vissa av turistföretagen att det skulle finnas fler mål och riktlinjer från 

kommunen för hur turistföretag ska arbeta med hållbar utveckling. Det är något som enligt Jarud 

på Ängelholms näringsliv de arbetar med att få in miljömål och riktlinjer i kommande 

destinationsplan.185 Samarbetet mellan kommun och turistföretag är något som turistföretagen 

själva skulle vilja se blir bättre. Enligt Bengtsson på Båstad näringsliv så skulle de vilja att 

kommunen uppmuntrar och engagerar sig så att fler turistföretag arbetar med hållbar 

utveckling.186  

8.1 Diskussion   

Diskussionsavsnittet är analytiska reflektioner av resultat, empiri och tidigare forskning. 

Miljöperspektivet av hållbar utveckling är ett perspektiv som alla företag och organisationer som 

blev intervjuade har någon form av arbete med. Miljöperspektivet är ett perspektiv som många av 

turistföretagen ser som en självklarhet att ha med vid utveckling av en verksamhet. Företagen och 

organisationerna ser miljöarbetet som ett långsiktigt projekt eftersom det ofta kostar en del 

                                                           
185 Jarud, A. (2016) 
186 Bengtsson, K. (2016) 
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pengar vid investeringarna men i längden så är miljövänliga alternativ något som lönar sig även 

ekonomiskt. Det är något som Weaver och Scott framhäver i sina forskningsartiklar att det är 

viktigt att både se den långsiktiga påverkan och den kortsiktiga påverkan av att miljövänliga 

alternativ. Weaver och Scott anser även att det är turistföretagens ansvar att ta vara på den 

utveckling och kunskap som forskningen generera och applicerar de på sina verksamheter.187  

Några av de turistföretag som är med i studien har precis blivit miljöcertifierade av Svanen eller 

ISO-certifiering och de har ett pågående arbete med de krav som de olika 

certifieringsorganisationerna ställer. Tidigare forskning som Miller har utfört visar att 

marknadsföra det miljöarbete som turistföretagen utför har en stor inverkan på privatpersoner och 

även andra företag genom att det ökar medvetenheten om hållbar utveckling och hur även 

privatpersoner och andra företag kan göra en skillnad i det arbetet.188 Det är något som 

turistföretag i denna studie framhäver att de skulle kunna bli bättre på att marknadsföra det arbete 

de gör för att värna om miljön.189  

Det som har förbättrat möjligheterna till miljövänliga transportalternativ till Bjärehalvön är 

öppningen av tunneln genom Hallandsåsen. Det har gjort att utbudet för kollektivtrafik har ökat 

och det finns möjligheter för framtida utveckling av kollektivtrafiken. Det anser Welford och 

Ytterhus är viktigt för hållbar utveckling av hela destinationen att det finns möjligheter till mer 

miljövänliga transportalternativ på orten. 190 

Enligt Gössling med flera är det viktigt att uppmuntra gästerna till att planera resan på ett mer 

miljövänligt sätt, som till exempel att man stannar på destinationen längre istället för att åka flera 

gånger.191 Turistföretag på destinationen borde marknadsföra resor för en vecka eller två istället 

för en övernattning eller en weekend.  

En viktig faktor för hållbar utveckling är att företagen som anordnar konferenser och liknande 

ställer krav på turistföretagen att de ska antingen vara miljöcertifierade eller att de ska ha någon 

form av miljöarbete för sin verksamhet. Bengtsson på Båstad näringsliv ansåg det som en start i 

                                                           
187 Weaver, D. & Scott, D. (2011) 
188 Miller, G. (2010) s 627-645 
189 Rozwadowska, M. (2016) 
190 Welford, R. &Ytterhus, B. (2004) s 1-22 
191 Gössling, S. m.fl. (2015) s 1-22 
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utveckling av hållbar turism, att företag som sponsrar event eller bokar in konferenser ställer krav 

på turistföretagen att de har något utformat arbete för hållbar utveckling av deras verksamhet.192 

Enligt Millers studie följer de sen neråt i leden att om företag och turistföretag börjar arbeta för 

hållbar utveckling så kommer privatpersoner också börja arbeta för hållbar utveckling.193  

Sociala och kulturella perspektivet på hållbar utveckling är ett arbete som turistföretagen i studien 

arbetar kontinuerligt med genom att samarbete och nätverk med lokala turistföretag och 

producenter för att tillsammans arbeta för en hållbar destination och en hållbar utveckling av 

lokal utveckling. De arbetar tillsammans inom olika nätverk som till exempel Båstad Bjäre 

gourmet, men de samverkar även genom Båstad näringsliv. Det är dock ett samarbete som skulle 

kunna bli bättre, de olika turistföretagen har olika sätt att arbeta för hållbar utveckling och om de 

skulle arbeta mer tillsammans så skulle de kunna hjälpas åt i arbetet och det skulle även kunna 

resultera i att fler turistföretag arbetar mer för hållbar utveckling på destinationen. Lindberg med 

flera framhäver det i sin studie att det är viktigt att utveckla turism som inte bara utvecklas efter 

de ekonomiska perspektivet utan att de sociala perspektivet tas lika mycket hänsyn till, att den 

lokala befolkningen inte förlorar sin förankring till orten för att turismen tar över och inte tar 

hänsyn till den lokala befolkningens åsikt.194 

Turistföretagens företrädare ansåg att det är kommunen som ska leda arbetet av hållbar 

utveckling och för att kunna utföra det arbetet så måste kommunen både ha den tid som krävs och 

den kunskap som krävs för att kunna sätta upp regler och riktlinjer som är anpassade för just 

Bjärehalvön. Ruhanens studie visade även den att det krävs att lokala styret på destinationen är de 

som måste aktivt arbeta med att leda arbetet för hållbar utveckling på en destination genom att 

sätta upp regler och riktlinjer för hur arbetet ska ske.195 Om inte kommunen är de som leder 

arbetet för hållbar utveckling så är det turistföretagen som får leda det arbetet och sprida kunskap. 

Turistföretagen får tillsammans hjälpas åt att utveckla hållbar turism på orten och även 

tillsammans ställa krav på vad de vill att kommunen ska bidra med i detta arbete. Även Jarud från 

Ängelholms näringsliv som är den enda verksamheten som intervjuades som delvis styrs av 

kommunen ansåg att det var viktigt att kommunen sätter upp riktlinjer för hur hållbar utveckling 

                                                           
192 Bengtsson, K. (2016) 
193 Miller, G. (2010) s 627-645 
194 Lindberg, K. m.fl. (2001) s 1010-1030 
195 Ruhanen, L. (2013) s 80-98 
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på en destination ska ske196, men även att kommunerna tillsammans arbetar för hållbar utveckling 

av turism i hela regionen. 

Hwansuk och Murray framhäver hur viktigt det är att den lokala befolkningen får vara med och 

bestämma hur utvecklingen av turism sker på orten.197 Det är inte många av turistföretagens 

företrädare som låter den lokala befolkningen vara med i besluten som tas vid utveckling av deras 

verksamhet. Dock var Jönne och Bolghert de som framhävde hur viktig den lokala utvecklingen 

var för orten och även för de företag som de representerade. Hotell Skansen och Restaurang Sand 

arbetar kontinuerligt med ungdomsidrott och ungdomar på orten och de bidrog även till att orten 

blev en mer levande ort året om, genom till exempel att sköta skötseln av grönområden i 

hamnen.198  

Det beteendet som turister har när de kommer till en destination är något som kan förbättras, dock 

visar tidigare studier som till exempel Millers studie på att många turister anser att det är 

turistföretagen som ska arbeta med att bevara miljön.199 Det krävs att turistföretagen arbetar med 

gästernas beteende och att turistföretagen gör allt de kan i form av information så att även 

gästerna börjar värna om miljön när de bor på hotell eller liknande. 

Ekonomiska perspektivet är ett perspektiv som turistföretag redan från börjar arbetar med för att 

utveckla sin verksamhet. Utan en ekonomiska hållbar verksamhet så är möjligheterna för att 

verksamheten ska finnas kvar väldigt små. De ekonomiska perspektivet handlar även om att 

gynna de lokala producenterna och entreprenörerna, vilket turistföretagen på Bjärehalvön är 

väldigt måna om att göra. Många av respondenterna för denna studie framhävde att de lokala 

producenterna och entreprenörerna är en del av vad som gör Bjärehalvön till en attraktiv 

destination.     

Respondenterna framhävde att det var viktigt att använda sig av lokala producenter för det gynnar 

både hållbar utveckling av sociala och ekonomiska förhållande på orten, men de minskar även 

transportsträckorna för produkter och råvaror. De lokala turistföretagen arbetar även för att få 

mer lokalproducerade produkter som är ekologiska. Det är viktigt att forskarna blir medvetna om 

                                                           
196 Jarud, A. (2016) 
197 Hwansuk, C. C. & Murray, I. (2010) s 575-594 
198 Jönne, H. & Bolgerth, M. (2016) 
199 Miller, G. (2010) s 627-645 
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vilka produkter turistföretagen skulle vilja ha på marknaden som är mer miljövänliga så att de 

tillsammans kan utveckla produkter som kan användas i verkligheten, som till exempel Eriksson 

framhävde att de skulle vilja se rengöringsprodukter som är mer miljövänliga.200 Padin framhäver 

det i sin studie att det sociala och ekonomiska perspektivet är minst lika viktigt som 

miljöperspektivet när det kommer till hållbar utveckling av en destination.201     

Det som skulle vara intressant att forska vidare om är hur andra destinationer runt om i Sverige 

arbetar med hållbar utveckling och hur kommun och landsting i de områdena arbetar för hållbar 

utveckling. För att Sverige som helhet ska arbeta mer med hållbar utveckling av turism så är det 

viktigt att turistföretag, kommun och landsting runt om i Sverige hjälper varandra och även tar 

hjälp av forskare inom orådet för hållbar utveckling, för att tillsammans hitta de bästa lösningarna 

för arbetet med hållbar utveckling. 
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