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Sammanfattning 
Hållbar destinationsutveckling är en viktig del för att skapa en stark och konkurrenskraftig 
turistdestination. Allt fler destinationer arbetar med hållbara projekt och för att mäta 
utvecklingen används olika typer av indikatorer. Med ökat intresse för hållbarhet har även 
antalet certifieringar blivit fler och ett verktyg för destinationer att arbeta gemensamt med 
hållbarhetens olika dimensioner. Genom att tillämpa internationellt antagna 
destinationskriterier likt Global Sustainable Tourism Council (GSTC-D) som anknyter till 
Agenda 2030 ökar chansen för igenkänning och medvetenhet om innebörden hos besökare 
och aktörer på en alltmer internationell marknad. Destinationsorganisationen spelar en 
avgörande roll som samarbetskoordinator mellan både offentliga och privata verksamheter 
inom besöksnäringens komplexa aktörssystem, vilket är viktigt för hållbarhetsarbetet på 
destinationen. Flera svenska destinationer arbetar med GSTC-Ds kriterier eller olika typer av 
hållbara verktyg, medan det i Östersund pågår ett hållbarhetsprojekt inom besöksnäringen 
som i stället valt att fokusera på att skapa best practice och CSR-initiativ. Uppsatsen är en 
fallstudie av Östersund med syfte att utforska hur hållbarhetsarbetet och samverkan kan 
förbättras med hjälp av hållbara verktyg. Kvalitativa intervjuer med strategiskt utvalda 
intressenter inom fem verksamhetskategorier genomfördes för att identifiera möjligheter och 
utmaningar för destinationen kopplat till de utvalda verktygen. Resultatet tyder på att hållbara 
verktyg har potential att förbättra utveckling och arbete med hållbarhet på destinationsnivå, 
samt att det finns en positiv inställning inom näringslivet även om det finns flertalet 
utmaningar med samverkan och förtroende för att strategier och policys leder till konkreta 
handlingar.  

 

Nyckelord: hållbar destinationsutveckling, hållbara verktyg, samverkan, 
destinationscertifiering, hållbar standard, indikatorer, destinationskriterier, GSTC-D, 
Östersund 

 

  



 
 

Abstract 
Sustainable destination development is an important part of creating a strong and competitive 
tourist destination. More and more destinations are working on sustainable projects and 
different types of indicators are used to measure development. With increased interest in 
sustainability, the number of certifications has also increased and become a tool for 
destinations to work together with the various dimensions of sustainability. By applying 
internationally accepted destination criteria like Global Sustainable Tourism Council (GSTC-
D) which is linked to Agenda 2030, it increases the chance of recognition and awareness of 
the meaning for both visitors and stakeholders on the increasingly globalized market. The 
destination organization plays a crucial role as a coordinator between both public and private 
activities within the hospitality industry's complex stakeholder system, which is important for 
sustainability work on the destination. Several Swedish destinations work with GSTC-D or 
different types of sustainable tools. In Östersund, a sustainability project is underway in the 
hospitality industry that instead has chosen to focus on creating ‘best practice’ and CSR 
initiatives. The thesis is a case study of Östersund with the aim of exploring how 
sustainability work and collaboration can be improved with the help of sustainable tools. 
Qualitative interviews with strategically selected stakeholders in five business categories 
were conducted to identify opportunities and challenges for the destination linked to the 
selected tools. The results indicate that sustainable tools have the potential to improve 
development and work with sustainability at the destination level and that there is a positive 
attitude within the business community, even though there are many challenges with 
collaboration and the confidence in strategies and policy’s leading to concrete actions. 

 

Keywords: sustainable destination development, sustainable tools, cooperation, destination 
certification, sustainable standard, indicators, destination criteria, GSTC-D, Östersund 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet ges en bakgrund som leder fram till forskningsproblemet, studiens 
syfte, frågeställningar och avgränsningar. Därefter följer en definitionsförteckning av 
verktyg och begrepp, ett avsnitt om Östersund som destination och avslutas med en förklaring 
av uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Allt fler svenska destinationer arbetar för en hållbar utveckling och Sverige rankas som 
världens mest hållbara turistdestination i flera olika internationella undersökningar (Visit 
Sweden, 2021). I den nationella strategin för Hållbar turism och växande besöksnäring från 
hösten 2021 har visionen skapats om att Sverige är världens mest hållbara och attraktiva 
resmål byggt på innovation 2030. Strategin utgår från Agenda 2030 och FN:s globala 
utvecklingsmål med utgångspunkt i hållbarhetens tre dimensioner genom att fokusera på 
hållbar utveckling, jämställdhet och de klimatpolitiska målen (Regeringskansliet, 2021). 
Enligt Tillväxtverket (2019) är besöksnäringen en viktig del i att skapa framtidens hållbara 
samhälle, men att hållbar utveckling är vår tids största utmaning. Visit Sweden (2021) 
sammanfattar några viktiga punkter gällande hållbar turism med att det krävs konkreta 
åtgärder som leder till de hållbara målen genom ett helhetsgrepp. Detta kräver samverkan 
utanför egna verksamheter och en hög transparens, internt och externt, för att skapa 
långsiktiga värden inom alla tre hållbarhetsaspekter. Tillväxtverket (2019, s. 21) tar bland 
annat upp att konsumenter värderar ”högre att destinationen som helhet är miljömässigt 
hållbar, snarare än enskilda företags hållbarhet”.  

Destinationen eller destinationsorganisationen kan variera i storlek vilket skapar individuella 
förutsättningar för arbetet med hållbarhetens dimensioner (Albrecht, Haid, Finkler & 
Heimerl, 2022). Det har visat sig vara fördelaktigt att anpassa verksamheters policys, 
affärsstrategier och investeringar för att uppnå en mer hållbar turismutveckling, men 
begreppet hållbarhet används frekvent i olika sammanhang av destinationschefer vilket gör 
att innebörden kan uppfattas som oklar och svår att beskriva (Albrecht et al., 2022). Det är 
viktigt att förstå hållbarhetens aspekter och att det inte enbart handlar om den naturliga miljön 
utan att det även inkluderar destinationens sociala och ekonomiska aspekter. På 
destinationsnivå har man sett en framgångsrik utveckling då beslutsfattning för strukturer och 
strategier knyter an till lokala värderingar och förutsättningar (Becken & Loehr, 2022). Men 
utvecklingen av en destination kräver inte bara innovativa strategier utan även en aktuell 
omvärldsanalys som kan skapa konkurrenskraft och ta inspiration av andra platsers arbetssätt 
genom benchmarking (Torres-Delgado, López Palomeque, Elorrieta Sanz & Font Urgell, 
2021). Omvärldsanalyser ger destinationsorganisationen en inblick i trender, processer och 
indikatorer som både kan replikeras eller omvandlas efter lokala förutsättningar. 

Hållbar destinationsutveckling har blivit alltmer centralt inom besöksnäringen. Det kan vara 
en stor omställning att arbeta mer hållbart, men Becken & Loehr (2022) menar på att aktörer 
har möjlighet att se Covid-19 pandemin som ett tillfälle att göra förändringar i sina 
verksamheter. Ett tydligt exempel på detta är ett REACT-projekt genom EU:s regionalfond, 
med syfte att ställa om besöksnäringen efter pandemin, som startades av Destination 
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Östersund (DOAB); “Omställning för besöksnäringen i Östersund”. Målet med projektet är 
att skapa de bästa förutsättningarna för den lokala näringen att utveckla hållbara aktiviteter 
och reseupplägg (Projektansökan av DOAB, 2021). Besöksnäringen drabbades hårt av 
pandemin och våren 2021 skrev DOAB tillsammans med delar av näringslivet projektet som 
en åtgärd för att återstarta och ställa om besöksnäringen mot hållbarare alternativ. I 
projektansökan framgår det att ”globala eller nationella hållbarhetscertifieringar av företagen 
och destinationen […]” inte är en målsättning och att dessa riskerar att bli en kostsam börda 
(Projektansökan DOAB, 2021). DOABs projekt fokuserar på best practice som innebär att 
aktörer delar med sig av goda exempel och erfarenheter till varandra, samt att ”utforma 
aktiviteter och reseupplägg med mer positiva miljömässiga, ekonomiska och sociala effekter” 
med hjälp av Corporate Social Responsibility (CSR), där företag och besökare kan medverka 
till ett bättre samhälle genom att ta ansvar för sina sociala och miljömässiga avtryck 
(Projektansökan DOAB, 2021).  

Det finns flera olika verktyg för att angripa arbetet med hållbarhet, exempelvis indikatorer 
som syftar till att mäta och kvantifiera en viss aspekt eller företeelse, exempelvis för att visa 
hållbarhet eller kvalitét. Indikatorerna är själva beståndsdelen i ett uppföljningssystem och 
kan användas för utvärdering samt för att kommunicera och engagera olika intressenter. De 
kan också användas för att sammanställa ett index som ger en samlad bild av destinationens 
hållbarhet. Utbudet av hållbara certifieringar, uppföljningssystem och standarder har blivit 
allt fler under de senaste decennierna och intresset för destinationscertifieringar har ökat, men 
det behövs bättre kunskap om hur verktygen ska användas (Tillväxtverket, 2019).  

En certifiering definieras som en frivillig process med granskning och bedömning av en 
tredje part som ges för en produkt, tjänst eller verksamhet som uppfyller vissa hållbarhets- 
och kvalitetskrav. Certifieringar uppstod för att med tydliga mål hjälpa olika verksamheter att 
följa upp och arbeta med hållbarhet (Esparon, Gyuris & Stoeckl, 2014). Många aktörer ansåg 
att mängden nationella och lokala standarder och certifieringar skapade förvirring och 
efterfrågade ett internationellt branschorgan som kunde skapa en större igenkänning bland 
besökare och aktörer. Som ett svar på detta skapades Global Sustainable Tourism Council 
(GSTC) på initiativ av Rainforest Alliance, FN:s miljöprogram (UNEP), FN:s stiftelse och 
FN:s världsturismorganisation (UNWTO) för att se över gemensamma kriterier med en 
variant för destinationer (GSTC-D) och en för företag inom turism (GSTC, 2022). GSTC 
arbetar även med att erbjuda kunskapsmaterial, kompetensutveckling och marknadsföra 
hållbara organisationer samt skapa incitament på marknaden (Derkx & Glasbergen, 2014). 
Kriterierna anknyter till Agenda 2030, FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.  

Det har tidigare varit vanligt förekommande att lägga fokus på den miljömässiga aspekten, 
men hållbara verktyg inkluderar alltmer de sociala och ekonomiska dimensionerna för att få 
ett helhetsgrepp. Många certifieringar baseras på GSTCs standard och det har framkommit 
bland konsumenter och företag inom besöksnäringen att några få globala certifieringar som 
väl känns igen är att föredra (Tillväxtverket, 2019). En hållbar standard är ett ramverk med 
olika kriterier designade eller godkända av ett erkänt organisatoriskt organ för att 
återkommande följas upp. Exempel på svenska destinationer som arbetar med GSTC-D men 
som valt att skapa en egen hållbar märkning är Region Västerbotten Turism där företag som 
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erhållit sigillet ”Västerbotten Experience” ska vara förebilder inom miljöhänsyn, 
klimatsmarta lösningar och lokalt ansvarstagande, och Kiruna Lapland som genom 
Sustainable Arctic Destination har som mål att hållbarhetscertifiera destinationen i två 
etapper. 

Destination Järvsö är ett annat exempel som hösten 2021 blev den första internationellt 
certifierade destinationen i Sverige tillsammans med Region Gävleborg och Ljusdals 
kommun. Destinationen certifierades av ackrediteringsorganet Earth Check som utgår från 
GSTC-D. Anledningar till att destinationen valt att arbeta med denna certifiering är bland 
annat för att förbättras inom hållbarhetens alla aspekter med hjälp av mätning och verktyg 
som tillgängliggörs genom Earth Check och GSTC (Destination Järvsö, 2022). Destinationen 
skriver på sin hemsida att man därmed kan ha en hög transparens och fortsätta utvecklas 
genom den årliga revideringen som görs av tredjepartsgranskaren. Det framgår i en intervju 
med Järvsö att samverkan är både avgörande och en av de största interna och organisatoriska 
styrkorna till följd av en samarbetskultur och klusterbildning som sträcker sig tillbaka till när 
destinationsbolaget bildades 2008. Redan 2012 skrevs det i en ansökan för projektmedel 
inom hållbar destinationsutveckling att visionen var att bli den första svenska destinationen 
att hållbarhetscertifieras (Projektledare Destination Järvsö, 21 april 2022). Järvsö fick inte 
just det projektmedlet, men några av de andra destinationerna som blev utvalda gjorde ett test 
av GSTC-D. Dock nådde man inte hela vägen, vilket var ett resultat av att samarbetet mellan 
näringen och kommunen inte lyckades se till helheten (Projektledare Destination Järvsö, 21 
april 2022). I Järvsö har den kommunala organisationen i Ljusdal benat upp sin verksamhet 
för att arbeta med målen i Agenda 2030 och dessa ligger inbäddade i GSTC-Ds kriterier. 
Certifieringen anses endast vara en start på hållbarhetsarbetet hos Destination Järvsö då den 
hjälpt till att ge en struktur, men det behövs ta ansvar för samhällsutvecklingen, platsen och 
människorna som tillsammans utgör arenan där turismen finns för att inte skapa klyftor 
mellan olika intressen (Projektledare Destination Järvsö, 21 april 2022).  

I de exempel för destinationscertifieringar som beskrivit ovan har destinationsbolagen en 
övergripande roll. En destinationsorganisation har en viktig roll för både 
destinationsutveckling och för koordinering, kommunikation och samverkan mellan 
destinationens aktörer. Det kräver att det finns rätt kompetens för att genomföra komplexa 
projekt mot gemensamma hållbarhetsstrategier där både privata och offentliga aktörer ingår 
(Tillväxtverket, 2017). Turistiska nätverk på lokal nivå kan anses ha en avgörande roll för 
branschens hållbarhetsarbete i både samhället och på marknaden (Gibson, Lynch & 
Morrison, 2005). Samtidigt finns det flera utmaningar, exempelvis att varje aktör har olika 
affärsmål för sin verksamhet, vilket gör funktionen som koordinator allt viktigare för att 
destinationen ska kunna fatta gemensamma beslut om hur en långsiktigt hållbar utveckling 
genomförs (Graci, 2013). För att underlätta koordinering av hållbara mål är det därför 
intressant att utforska olika hållbara verktyg.  
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1.2 Problemformulering 
Det är omdiskuterat vilka hållbara verktyg som kan vara hjälpsamma för en destination. 
Torres-Delgado et al. (2021) noterade i sin studie att användningen av hållbara indikatorer 
vid beslut är ovanligt inom besöksnäringen och brist på tid samt tekniska och mänskliga 
resurser gör det svårt att skapa en långsiktig planering med hänsyn till hållbarhetsarbete. Det 
finns också en del kritik mot indikatorer och certifieringssystem då dessa traditionellt sett 
fokuserat på hotell eller nischade ekoturismleverantörer, vilket kan göra det otydligt för hur 
“vanliga” aktörer att kan använda dem i praktiken (Jarvis, Weeden & Simcock, 2010). 
Hållbarhetsarbete kräver strategisk planering och certifieringar som verktyg är en väg att gå, 
dock är kommunikation, samarbete och målformulering en utmaning vilket kan leda till 
frustration och svårigheter som kan innebära att man inte tar steget till en mer hållbar plan 
(Albrecht et al., 2022).  

Ett annat problem inom besöksnäringen är att turismstandarder fokuserar övervägande på 
miljödimensionen av hållbarhet och utelämnar de sociala och ekonomiska aspekterna 
(Surmeier, 2020). Liknande problematik har funnits i många olika certifieringar där tidiga 
versioner ignorerat sociokulturella frågor (Jarvis et al., 2010). Det har framkommit att vissa 
aktörer saknar råd gällande hållbarhetsarbetet eller att det inte finns tillräckligt med stöd från 
offentlig sektor när det gäller hållbar turism och certifieringar, något som kan leda till en 
osäkerhet kring hållbara investeringar (Jarvis et al., 2010; Tillväxtverket, 2019). Bristen på 
rådgivning och användarvänliga metoder och processer skapar ett hinder i hållbarhetsarbetet 
där aktörer har svårt att se de långsiktiga fördelarna (Tillväxtverket, 2019). 

Certifieringar inom besöksnäringen har blivit ifrågasatt då det finns de som hävdar att det 
enbart fungerar som en marknadsföringsstrategi för att påverka konsumenternas val 
(Rodríguez, López & Caballero, 2017). Implementeringen av certifieringar ses som kostsamt 
i starten för aktörer som behöver ställa om alla delar av organisationen, men det genererar 
ofta ekonomiska fördelar ur ett långsiktigt perspektiv eftersom attraktionskraften stärks 
menar Dunk, Gillespie & MacLeod (2016). Det ger även besökaren en möjlighet att 
identifiera aktörer som tar ansvar för sin personal, miljö och samhälle, och en viktig nyckel 
för hur besöksnäringen arbetar mot hållbara destinationer (Esparon et al., 2014). Trots att det 
saknas forskning kring hur besökare upplever olika sorters certifieringar samt de långsiktiga 
effekterna för en hållbar turismagenda, så finns det desto mer bevis på de positiva effekter 
som skapas för samhälle, ekonomier och ekosystem (Esparon et al., 2014). För att förbättra 
användning av hållbara verktyg krävs en kombination av motivation, tillmötesgående och 
förändringsvillighet (Dunk et al., 2016). Dock finns det en utmaning med 
certifieringskriterier då de anses oflexibla för lokala anpassningar vilket gör att aktörer blir 
osäkra på om det är värt att investera i dem (Dunk et al., 2016; Jarvis et al., 2010).  

Hänsyn behöver också tas till konsumenten och näringslivet som utgör samhället, vilket 
influeras allt mer av globaliseringen på lokal nivå, hur och varför man väljer att resa samt en 
reflexivitet som definieras av den information som individen eller organisationen samlar in 
och använder för att förändra samhället (Kaspersen, Andersson & Andersen, 2007). Det finns 
en bristande medvetenhet om certifieringars innebörd vilket gör att konsumenter kan anse att 
produktpriserna blir för höga när det egentligen beror på brister i informationen om 
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hållbarhetsarbetet (Jarvis et al., 2010). Dunk et al. (2016) och Jarvis et al. (2010) studier har 
visat att de främsta skälen att lämna certifieringar var medlemskostnader, brist på 
medvetenhet, kriterier, byråkrati och tidsaspekten. En annan svårighet är uppföljningen av 
hållbarhet då det behövs tillförlitlig och mätbar data för att bevisa fördelarna med arbetet 
(Tillväxtverket, 2019).  

Det finns både vetenskapligt och samhälleligt behov av att undersöka inställning och 
upplevelse hos destinationers intressenter för att på ett resurseffektivt sätt anta gemensamma 
strategier och verktyg som kan vara behjälpliga i processen för en långsiktigt hållbar 
destination. Turismen bidrar till lokal och regional utveckling med kopplingar till både 
”investering, service, bevarande och utveckling av natur- och kulturmiljöer och kan förstärka 
platsers attraktionskraft” där besöksnäringens aktörssystem är en nyckelfaktor för att möta 
den ökande medvetenheten om hållbarhet (Regeringskansliet, 2021 s. 6). Hållbar 
destinationsutveckling och hållbara verktyg blir därmed en viktig del att utforska ur ett 
samhällsperspektiv och för den hållbara omställningen. En problematik är dock den bristande 
förståelsen och kunskapen om certifieringar, och där kan forskningen vara en stöttepelare och 
visa vilka aspekter som är viktiga för aktörerna.  

När allt fler destinationer och branschorganisationer arbetar med omställning och hållbar 
utveckling av besöksnäringen blir det värdefullt att utforska förutsättningar och 
utgångspunkter för Östersund som är i en relativ tidig fas av målsättningen för det 
gemensamma hållbarhetsarbetet på destinationsnivå. Som komplement till tidigare studier är 
det intressant att studera fallet Östersund utifrån lokala förutsättningar som kommer att prägla 
beslut som görs i det framtida hållbarhetsarbetet på destinationen. Det är av intresse för både 
Östersund, liknande destinationer och forskningen att förstå näringslivets intresse och 
inställning utifrån olika verksamhetskategorier för hållbar destinationsutveckling. För att ha 
möjlighet att anta gemensamma mål och effektivisera tillgängliga resurser kan en samsyn 
gällande destinationens framtida utveckling behövas. Kunskap och förståelse för de olika 
intressenternas perspektiv har en viktig roll i arbetet med att utvärdera om hållbar standard, 
indikatorer eller destinationscertifieringar kan vara en lösning på utmaningarna med kunskap, 
kommunikation, målformulering och samverkan på en destination.  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utforska hur en destination kan förbättra sitt hållbarhetsarbete och 
samverkan mot en mer långsiktigt hållbar destination. Genom att studera tidigare forskning 
om destinationsutveckling med hjälp av hållbara verktyg, en dokumentöversikt samt 
undersöka inställningen hos destinationens intressenter ämnar arbetet att ge en djupare 
förståelse kring hur hållbara strategier skapas inom besöksnäringen med hjälp av hållbar 
standard, indikatorer eller destinationscertifiering. 

1.4 Frågeställningar 
• Hur kan verktyg som hållbar standard, indikatorer eller destinationscertifiering 

förbättra arbetet med hållbar destinationsutveckling och samverkan? 
• Vilka möjligheter eller utmaningar ser destinationens intressenter med att arbeta mot 

hållbara verktyg likt standard, indikatorer eller destinationscertifiering? 
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1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen och studien avgränsas till en fallstudie av Östersund för att utforska hur det går att 
arbeta med hållbarhet och inställningen hos destinationens intressenter kopplat till hållbara 
verktyg. Verktygen som valts ut är den internationellt erkända standarden GSTC-D, 
indikatorer samt destinationscertifiering. Fokus ligger på destinationsnivå med kriterier inom 
hållbarhetens olika dimensioner och inte på enskilda företagscertifieringar. Intressenterna 
som inkluderas har olika verksamhetsområden, men har en tydlig koppling till 
besöksnäringen på destinationen.  

1.6 Definition av verktyg och begrepp 
 
Standard: Ett ramverk med olika kriterier designade eller godkända av ett erkänt 
 organisatoriskt organ för att återkommande följas upp. Ett exempel på en 
 hållbar standard är GSTC-D med kriterier som är uppdelade i fyra sektioner 
 med koppling till Agenda 2030; turistdestinationens hållbarhetsarbete, 
 ekonomiska aspekter, aspekter kring samhälle, besökare, natur och kultur, och 
 miljöaspekter. (Tillväxtverket, 2019; Rodríguez et al., 2017). 

Indikator: Syftar till att mäta och kvantifiera en viss aspekt eller företeelse, exempelvis för 
 att visa hållbarhet eller kvalitét. Indikatorerna är själva beståndsdelen i ett 
 uppföljningssystem och kan användas för utvärdering samt för att kommunicera 
 och engagera olika intressenter. Indikatorerna kan också användas för att 
 sammanställa ett index som ger en samlad bild av exempelvis en destinations 
 hållbarhet. Ett exempel på index som består av indikatorer inom 
 destinationsutveckling, ekonomisk påverkan, social och kulturell påverkan samt 
 miljömässig påverkan är European Tourism Indicator System (ETIS).
 (Cismaru & Ispas, 2015; Tillväxtverket, 2019). 

Certifiering: En frivillig process för granskning och bedömning av en tredje part som ges för 
 en produkt, tjänst, verksamhet eller process som uppfyller vissa hållbarhets- och 
 kvalitetskrav. Det skiljer sig mot en hållbar märkning som kan erhållas från en 
 certifiering, men en märkning i sig innebär inte nödvändigtvis att 
 organisationen eller produkten är certifierad utan det kräver dokumentation och 
 uppföljning. (Tillväxtverket, 2019; Rodríguez et al., 2017). 

Benchmarking: Ett sätt att mäta med hjälp av indikatorer eller ta inspiration från en viss 
 standard eller arbetssätt på en annan destination (Weaver & Lawton, 2014).  

Corporate Social Responsibility (CSR): Ett koncept där företag och organisationer tar eget
 ansvar för sina sociala och miljömässiga avtryck utan uppföljning av en 
 granskningsorganisation (Weaver & Lawton, 2014). 

Best practice: Genom att titta på och dela med sig av goda exempel och kunskap från andra 
 hittas de åtgärder som passar den individuella verksamheten bäst. 

Greenwashing: Att överdriva eller felaktigt kommunicera hållbara åtgärder utan att företaget 
 lever upp till det (Weaver & Lawton, 2014).  
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1.7 Östersund 
Östersund är placerat mitt i Jämtland bredvid Storsjön och i en region med lång 
erfarenhet av turism och besöksnäring. Besöksnäringen är en basnäring i 
Östersund och destinationen har flera av de attraktiva attribut som 
genererar besök enligt den nationella strategin för Hållbar turism och 
växande besöksnäring. Östersund beskrivs i styrdokumentet Plan för 
besöksnäringen 2019–2023 (DOAB, 2019 s. 4) som det ”pulserande 
hjärtat i regionen” med drygt 60 000 invånare och en positiv 
inflyttning. Näringslivet består till stor del av små och medelstora 
företag (Östersund kommun, 2014). Både Översiktsplan 2040 
(Östersund kommun, 2014), Näringslivsstrategi 2022–
2026 (Östersund kommun, 2021) och Klimatstrategi 
2019–2023 (Östersund kommun, 2019) lyfter fram 
Östersunds största styrka som den unika positionen med 
en levande stadskärna och närheten till Jämtlands 
fjällvärld som skapar möjlighet för en aktiv livsstil inom 
friluftsliv, kultur och idrott för både besökare, 
lokalbefolkning och näringsliv. Evenemang framställs som 
en nyckelfaktor för utvecklingen och destinationen har 
tilldelats flera olika utmärkelser genom åren; 2010 blev 
Östersund utsett till Creative City of Gastronomy av 
UNESCO, 2018 utsågs Östersund till Sveriges tredje 
bästa evenemangsstad i Idrott & Affärers ranking, 2019 vanns priset Årets Stadskärna. 
Varumärkesplattformen Östersundpulsen representerar destinationens styrkor och attraktivitet 
genom att spegla en mångsidig plats med unika kontraster (DOAB, 2019). Mittuniversitet i 
Östersund anses vara en viktig del både för en hållbar tillväxt, innovation och forskning, inte 
minst genom ETOUR – Sveriges ledande turismforskningscentrum, då hållbara upplevelser 
inom besöksnäringen har stor utvecklingspotential för näringslivet och destinationen 
(Östersund kommun, 2021; Östersund kommun, 2014).  

Visionen i Översiktsplan 2040 (Östersund kommun, 2014 sö. 2) lyder ” Ett demokratiskt, 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund”. I enlighet med den visionen beskriver 
Näringslivsstrategin (Östersund kommun, 2021) att destinationen ska ha ett hållbart 
perspektiv som går i linje med Agenda 2030, ett fokus på digitalisering och klimat. 
Östersunds kommun är en av 23 kommuner i Sverige som deltar i Viable Cities med mål om 
fossilfria och hållbara städer 2030. Även Klimatstrategin (Östersund kommun, 2019) går i 
linje med detta och nämner både Parisavtalet och de 17 globala hållbarhetsmålen. 
Kommunorganisationen är inte heller helt främmande för hållbara certifieringar och 2007 
blev de certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001 och har en European Eco-management 
and Audit Scheme (EMAS)-registrering som kräver offentlig miljöredovisning (Östersund 
kommun, 2022). 2012 blev dessutom staden diplomerad som Fair Trade City som innebär att 
platsen engagerar sig för etisk konsumtion och hållbar handel i linje med Agenda 2030 
(Östersund kommun, 2020).  

Figur 1: Östersund på kartan. Originalbild på 
Östersundspulsen (u.å.). 
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Planen för besöksnäringen 2019–2023 (DOAB, 2019) togs fram av destinationsbolaget och 
kommunen med syftet att ge en riktning och vägledning samt stöd åt destinationens 
intressenter på olika samhällsnivåer i arbetet och utvecklingen av besöksnäringen. Gällande 
hållbarhet tas regionens klimatstrategi 2030 upp för hur destinationen behöver utveckla ett 
sätt att arbeta utifrån näringens förutsättningar. Östersunds geografiska placering har en 
historisk tradition av besök och kultur som lyfts fram som en bidragande faktor till gynnsamt 
samarbete, företagsamhet och initiativförmåga, speciellt genom engagerade eldsjälar (DOAB, 
2019). 

1.8 Disposition  
Uppsatsen består totalt av sex kapitel. Efter inledningen ovan följer nu kapitel två med 
litteraturöversikt och teori som ger en överblick av tidigare forskning med fokus på hållbar 
destinationsutveckling och hållbara verktyg, samt uppsatsens teoretiska ramverk gällande 
utveckling av turismdestinationer, samverkan, hållbarhet, verktyg och konkurrenskraft. 
Därefter följer metodkapitlet med vetenskaplig utgångspunkt, forskningsdesign, 
tillvägagångssätt, studiens tillförlitlighet och etiska aspekter, och som avslutas med en 
metoddiskussion. I kapitel fyra redovisas resultatet från intervjuer och dokumentöversikt, 
varpå kapitel fem analyserar tidigare forskning, teori och empiri som samlats in för att 
besvara studiens frågeställningar och drar slutsatser för vad det innebär för Östersund. Det 
avslutande kapitlet är en diskussion gällande uppsatsens övergripande resultat, lyfter upp det 
på en generaliserande nivå och ger förslag på framtida forskning inom området.   
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2. Litteraturöversikt och teori 
Här presenteras en översikt av tidigare forskning, litteratur och teoretiska ramverk inom 
uppsatsens övergripande temaområden; hållbar destinationsutveckling och samverkan, 
hållbara verktyg och konkurrenskraft.  

2.1 Hållbar destinationsutveckling 
Studier om hållbar turism ökade under 1990-talet och redan 2012 uppskattades det att det 
publicerats över 5000 artiklar inom området (Rodríguez et al., 2017). Trots komplexiteten i 
att hitta en teoretisk modell som beskriver destinationsutveckling har flera olika modeller 
presenterats sedan sent 1960-tal (Stankova & Vasenska, 2017). Destinationsutveckling har 
länge grundats i Richard Butlers modell av ”Tourism area life cycle” (TALC) från 1980 som 
med en S-kurva illustrerar hur en destination genomgår fem olika steg av utveckling; 
introduktion, tillväxt, mognad, mättnad, samt nedgång eller förnyelse (Weaver & Lawton, 
2014). Dock har den teoretiska och praktiska utvecklingen för hållbar turism och 
destinationsutveckling belyst behovet av ett bredare ramverk för hur kartläggningen av 
utvecklingens olika steg till följd av kritik om att TALC-modellen endast visar ett statiskt 
utvecklingsscenario på ett linjärt spektrum. Stankova & Vasenska (2017, s. 58) förklarar dock 
att alla modeller “spelar en avgörande roll då de tillåter teoretiker och praktiker att beskriva 
och förstå komplexiteten i den verkliga världen, att uppnå ordning, tolka information och att 
förklara, förstå och förutsäga subjektivitet och hur den kan demonstreras i etablering och 
utveckling av turistmål”. 

Bruntlandkommissionen 1987 introducerade ett nytt koncept vilket gjorde att arbetet med 
hållbar utveckling tog fart, enligt Costa & João Lima (2018). Saarinen (2006) skriver att det 
till följd av den rapporten ökade efterfrågan på hållbarhet vilket gjorde att det introducerades 
i större utsträckning inom besöksnäringen. Hållbarhet kan enligt Tillväxtverket (2019 s. 3) 
definieras som ett ansvar som tas för ”turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala 
och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och 
lokalsamhällets behov”. Över tid utvecklades begreppet hållbarhet till att omfatta de sociala, 
ekonomiska och ekologiska dimensionerna i samhället. Hur dimensionerna relaterar till 
varandra har också utvecklats och enligt Ryan (2020) ingår dimensionerna i varandra likt 
koncentriska cirklar som illustreras i Figur 2, i kontrast till att de kan visas som tre olika ben 
som bär upp fenomenet. I cirklarna ingår den ekonomiska dimensionen i den sociala genom 
att dessa skapar samhällets funktioner som i sin tur ligger inbäddade i den naturliga miljön. 
Enligt Albrecht et al. (2022) har hållbarhet inom turismen ett generellt fokus på 
framtidsvision och det är viktigt att intressenter på destinationen delar en liknade förståelse 
av begreppet. Hållbarhet verkar inte heller alltid beskrivas som ett statiskt tillstånd, utan 
snarare som en dynamisk process och att det involverar andra pågående utvecklingar, vilket 
kan skapa både osäkerhet och svårighet att tillämpa hållbarhet som fenomen i akademiska 
och praktiska sammanhang (Albrecht et al., 2022). Aall, Dodds, Sælensminde & Brendehaug 
(2015) skriver att en vanlig slutsats inom turism verkar vara att ekonomisk och social 
hållbarhet används på bekostnad av den miljömässiga utvecklingen. Albrecht et al. (2022) 
identifierade att deltagarna i deras studie oftast tog upp den ekonomiska hållbarheten som 
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viktig och att den i sin tur kunde motivera att ta upp andra frågor relaterade till hållbarhet, 
men att det sällan fanns ett fokus på alla tre hållbarhetsområden samtidigt.  

 
Figur 2: Hållbarhetens dimensioner som koncentriska cirklar. Egen bearbetning, se Ryan (2020) för original. 

Ett stort fokus inom forskningen är destinationsutveckling och hur destinationsorganisationer 
arbetar strategiskt med hållbar turism. Inom området hållbar turism framgår det flera olika 
problem som kan utforskas mer enligt Ritchie & Crouch (2003), där ett exempel är bristen på 
användning av indikatorer tillsammans med mätbara mål för hållbar utveckling. Det första 
steget kan vara att identifiera miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska indikatorer som 
kan ge information om hållbarhetsnivån på destinationen för att ha en utgångpunkt att arbeta 
med, skriver Weaver & Lawton (2014).  

I fotspåren av pandemin framgår det i forskningen att det finns möjlighet till kraftslag mot en 
långsiktig utveckling och kunna agera mot de pågående klimatförändringarna och 
tillsammans ställa om mot målen i Agenda 2030 (Albrecht et al., 2022; Becken & Loehr, 
2022; Dunk et al., 2016). Becken & Loehrs (2022) artikel förklarar att om detta ska vara 
möjligt är det viktigt att destinationer samarbetar med beslutsfattare på olika samhällsnivåer 
för att få stöd att skydda resurser som säkerställer en destinations långsiktiga hållbarhet. 
Parallellt med detta diskuteras det både vetenskapligt och politiskt hur man på ett 
systematiskt och analytiskt tillvägagångssätt kan främja hållbar turism (Aall et al., 2015). En 
nyckelfaktor för hållbar utveckling som framkommer är uppbyggnaden av kompetens vilket 
kan ske genom utbildning eller utveckling av kunskaper och färdigheter, dock har forskare 
observerat att besöksnäringen inte har den kunskap eller kompetens som krävs för att hantera 
klimatkrisen (Becken & Loehr, 2022). Enligt Surmeier (2020) handlar turism om att försöka 
utveckla destinationen, upplevelsen eller produkten vilket betyder att 
destinationsorganisationer behöver en innovativ förvaltningsstrategi för att både öka 
konkurrenskraften och utveckla en mer hållbar turism. 

Turism och besöksnäring har visat sig forma en stads utbud, service och funktioner vilket 
påverkar flera olika grupper av aktörer och intressenter. Rodríguez et al. (2017) beskriver hur 
intressenternas insatser kräver överensstämmelse genom ett community-baserat 
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tillvägagångsätt och att nätverk, partners och destinationsorganisationen tillsammans kan 
skapa en hållbar destination genom tydliga strategier som arbetas fram gemensamt. Enligt 
Albrecht et al. (2022) har det även visat sig att arbetet med hållbarhet kan förknippas med 
förhöjd livskvalité för lokalbefolkningen. Något som verkar vara av stor betydelse är att 
intressenterna på destinationen behöver gemensam förståelse för vad som är 
destinationsutveckling och hur den kan operationaliseras på ett betydelsefullt sätt (Albrecht et 
al., 2022).  

Tidigare studier tyder på en effektivare utveckling av hållbarhetsfrågor om det finns lokala 
myndigheter som kontrollerar och följer upp, men att det finns behov av ett mer övergripande 
ramverk som fungerar effektivt på internationell och nationell nivå (Aall et al., 2015). 
Tillgången till hållbarhetspolitik förbättrar de sociala, ekonomiska och miljömässiga 
dimensionerna vilket kan leda till en mer konkurrenskraftig destination där aktörer får bättre 
information och vägledning (Torres-Delgado et al., 2021). Att designa en hållbar turism som 
producerar ansvarsfulla produkter och långsiktiga destinationer kan vara en av de största 
utmaningarna och ett ansvar som ligger på de olika intressenterna inom besöksnäringen 
(Rodríguez et al., 2017). Enligt Becken och Loehr (2022) är det nu viktigare och mer relevant 
än någonsin att arbeta med hur turismen ska fungera för att bidra till en hållbar utveckling 
och för att effektivisera krävs det en holistisk hållbarhetsomställning. Det anses dock att 
dessa förändringar inte kommer ske självmant utan en politisk drivkraft och även där finns 
det begränsningar då en traditionell inriktning av turismpolitik kretsar runt ekonomiska 
aspekter (Becken och Loehr, 2022).  

Indikatorer och mätbara mål har visat sig viktigt oavsett om man vill utveckla en verksamhet 
eller en destination då de kan hjälpa att identifiera nackdelar och fördelar med nuvarande 
strategier som kan leda till omställningar i hållbarhetsarbetet menar Torres-Delgado et al. 
(2021). Mätbarheten är värdefull för att kunna studera hållbar utveckling av turism, eftersom 
det gör det möjligt att urskilja viktiga förändringar och därmed förhindra oönskade situationer 
på destinationen. Indikatorer har en roll i att förenkla och förtydliga information för 
beslutsfattare där idén är att kunna överföra och dela med sig av önskemål mellan aktörer på 
destinationen (Torres-Delgado et al., 2021). Ivars-Baidal, Vera-Rebollo, Perles Ribes, 
Femenia-Serra & Celdrán Bernabéu (2021) anser att det är ett grundläggande verktyg i 
arbetet med destinationsutveckling och hållbar turism, där hållbar utveckling kan ses som en 
process som utvärderas med hjälp av de mätbara indikatorerna. I Albrecht et al. (2022) artikel 
framgår destinationschefer som en viktig nyckel för att skapa en gemensamhet hos de lokala 
aktörerna och kommunicera vikten av en framgångsrik implementering av hållbara strategier. 
För att lyckas med destinationsutveckling har en framgångsfaktor identifierats bland flera 
destinationer enligt Tillväxtverket (2019), vilket är att aktivt arbeta med engagemanget hos 
aktörerna som kan leda till en bättre och attraktivare destination. Även Grauslund & 
Hammershoy (2021) skriver att det är strategiskt viktigt för en destination att tillsammans 
arbeta kring en gemensam vision och en viktig komponent i destinationsutvecklingen är att 
kunna säkerställa samarbete mellan aktörerna.  
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2.1.1 Samverkan 
Koordinering och samverkan har bevisats vara en viktig faktor till följd av turismens 
komplexitet och antalet aktörer som finns på en destination och Torres-Delgado et al. (2021) 
har identifierat fem huvudutmaningar för hållbar utveckling av turismen: 

• Koordinering på olika nivåer med beslutsfattare på destinationen. 
• Koordinering mellan destinationsorganisationen och alla relevanta parter kopplat till 

destinationen. 
• Samarbete mellan turistföretag för att bli mer effektiva. 
• Samarbete mellan den privata och offentliga sektorn. 
• Samspel av relevanta parter som vanligtvis inte inkluderas i besöksnäringen. 

Utvecklingen av samarbete och relationer mellan aktörer på en destination är en nödvändig 
faktor för att lyckas och för att kunna arbeta med hållbar utveckling skriver Costa & João 
Lima (2018). För att skapa en samverkan kan klusterutveckling, där olika verksamheter inom 
en bransch samlas, vara ett alternativ för att främja och stödja samarbetet på destinationen 
(Tillväxtverket, 2015). Getz (1983) beskriver en strategi av klusterbildning för att kunna 
maximera ekonomisk vinst och samtidigt skydda de sociala och ekologiska faktorerna. 
Kluster och nätverk framstår som en effektiv väg att gå där destinationens aktörer ökar 
produktiviteten och kreativiteten genom att samarbeta och sträva mot samma mål (Costa & 
João Lima, 2018; Novelli, Schmitz & Spencer, 2006). Enligt Novelli et al. (2006) kan det 
dock vara en utmaning att få fram klusterutveckling eftersom den oftast inte sker spontant, 
men om en destination lyckas kan aktörer dela med sig av kunskap och erfarenhet som kan 
bidra till ökat förtroende mellan privata och offentliga verksamheter. Costa & João Lima 
(2018) skriver att det behövs samarbetsrelationer som kan skapa förutsättningar för att 
utveckla en hållbar turistdestination, vilket även kan öka lokalsamhällets välmående och vara 
en avgörande faktor för utvecklingen på platsen. Grauslund & Hammershoy (2021) tar upp 
ett fenomen som kallas coopetition och betyder att organisationer konkurrerar och samarbetar 
samtidigt eftersom man är konkurrenter på en destination, men behöver samarbeta för att få 
besökare att komma till platsen. Det blir en viktig del av destinationsutvecklingen då det ökar 
konkurrenskraften och säkerställer bättre samordning och samarbete menar Grausland & 
Hammershoy (2021). 

Forskning har visat att arbetet på destinationsnivå med hållbara verktyg kan initiera en dialog 
och lärande om hur man kan arbeta med hållbarhet vilket kan skapa en positiv effekt där de 
mindre företagen får möjlighet att ta del av kunskapen från andra företag (Tillväxtverket, 
2019). Ett sådant samarbete kan skapa förutsättningar för framtiden och bidra till social, 
ekonomisk och miljömässighållbarhet enligt Regeringskansliet (2021). Samarbete och 
kommunikation har visat sig vara en stor utmaning i praktiken för destinationer då det är 
svårt att lita på varandra och att aktörer inte har förmågan att se helheten och prioritera 
destinationen framför eget affärsintresse skriver Grauslund & Hammershoy (2021). Costa & 
João Lima (2018) menar att ett ökat samarbete som involverar olika organisationer kopplar 
samman de kulturella och sociala aspekterna av en destination vilket gynnar uppfattningen av 
platsen. Samarbetet kan därmed leda till högre tillfredsställning hos besökare men det gynnar 
även i viss utsträckning regionalutveckling genom ekonomiska och sociala fördelar som 
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destinationen skapar (Costa & João Lima, 2018). Platssamverkan kring hållbarhet framgår i 
den nationella strategin för turism som ett sätt att skapa incitament för kommun, region, 
näringsliv och civilsamhälle att utforma attraktiva och hållbara destinationer genom att utgå 
från verktyg som passar platsens förutsättningar (Regeringskansliet, 2021). Grauslund & 
Hammershoy (2021) förklarar att destinationsorganisationen har en betydande roll då de kan 
fungera som en koordinator för samarbetet mellan aktörer. Dock är det svårt för den enskilda 
aktören att frigöra tid och resurser för att arbeta med långsiktig utveckling, detta gör att 
samarbetet mellan näringslivet, akademin, myndigheter, regioner och kommuner behöver 
fungera (Regeringskansliet, 2021).  

2.2 Hållbara verktyg 

Trots att turismforskningen försökt fastställa innebörden av hållbar turismutveckling så finns 
det ingen tydlig eller konkret definition skriver Cucculelli & Goffi (2016), utan snarare en 
generell överenskommelse om att hållbar utveckling ska minimera negativ påverkan, bevara 
kulturella värden och skapa kompetensutveckling och ha fördelar för lokalsamhället. Det 
finns flera olika verktyg för att arbeta med hållbar destinationsutveckling och något som 
Tillväxtverket (2019) belyser i sin rapport är att forskare lyft både hållbarhetsredovisning och 
certifiering som några av de främsta verktygen för att öka miljöansvaret och självregleringen 
av besöksnäringen. Hållbara certifieringar och standarder inom turismen började dyka upp 
under 1990-talet för att både hantera hållbar utveckling och som ett marknadsföringsverktyg 
(Derkx & Glasbergen, 2014; Rodríguez et al., 2017). Enligt World Tourism Organization 
(WTO) uppmanar certifieringarna aktörer att öka sin kvalité, hållbara prestanda och 
demonstrerar en validering av destinationers arbete för konsumenterna. Utvecklingen av 
GSTC och European Tourism Indicator System (ETIS) har bidragit till forskningen och 
Rodríguez et al. (2017) skriver att om certifieringen ska vara värdefull och trovärdig krävs 
det en grund i en standard eller indikatorer som matchar sådana kriterier. En annan viktig 
aspekt som lyfts fram är certifieringens transparens och att verktyg som inkluderar 
hållbarhetens alla dimensioner genererar en bättre utveckling än de som enbart fokuserar på 
miljömässiga aspekter.  

Redan 1985 uppstod det en förvirring om ”skillnaden mellan certifiering som en process och 
certifiering som ett slutmål” (Rodríguez et al., 2017 s. 96). Organisationen som 
tillhandahåller certifieringen eller granskningsorganet kontrollerar att standarden uppfylls, 
medan märkningen visar besökare en garanti för att kriterierna blivit uppfyllda (Weaver & 
Lawton, 2014). Det är alltså skillnad på ackreditering, där verksamheten utvärderas av en 
tredje part utifrån en standard med kriterier som ger en kvalitets- och validitetssäkring vilket 
minskar risken för kritik eller greenwashing, och en certifiering där verksamheten 
tillhandahåller dokumenterade bevis för att kriterierna uppnås, skriver Jarvis et al. (2010). 
Greenwashing innebär att överdriva eller felaktigt kommunicera hållbara åtgärder utan att 
verksamheten lever upp till det (Weaver & Lawton, 2014). Många miljömärkningar inom 
turismen fokuserar på produkter men det finns undantag där det tas hänsyn till 
turismproduktionen i en viss region. Vissa destinationscertifieringar har även ett 
graderingssystem för sina medlemsdestinationer baserat på hur långt hållbarhetsarbetet 
kommit (Weaver & Lawton, 2014). Tillväxtverket (2019) tar upp en annan möjlighet för 
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destinationer att arbeta med hållbarhetsindex genom att summera kvantitativa indikatorer 
över en destinations hållbarhet vilket ger ett mätvärde för att lätt kunna förstå bedömningen 
utifrån olika hållbarhetsperspektiv.  

Det finns flera olika sätt att arbeta med destinationskriterier vilket gör det möjligt för 
ansvariga av destinationsutvecklingen att bestämma vad som passar bäst för dem 
(Tillväxtverket, 2019). Exempelvis kan ett urval av kriterier och indikatorer som finns 
användas. Fördelen är att man tar ut det som är relevant för den enskilda destinationen, men 
nackdelen blir att det inte går att jämföra mellan olika destinationer på samma sätt 
(Tillväxtverket, 2019). Stankova & Vasenska (2017) förklarar att till följd av 
utvärderingsprocessen utvecklas en benchmarkingmetod vilket kan innebära att olika 
strategiska alternativ klargörs och leder till en ökad förståelse av styrkor och svagheter i den 
konkurrensutsatta miljö som destinationer verkar i. En certifiering på destinationen kan 
initiera viktiga diskussioner om hållbarhet mellan näringsliv, kommun och region. 
Certifieringar beskrivs som ett bra verktyg för att jobba med benchmarking, ta fram 
destinationens styrkor och svagheter samt mäta och validera arbetet med den hållbara 
utvecklingen. Men det är viktigt att kriterier och indikatorer matchar lokala förutsättningar 
och behovet hos intressenter enligt Cucculelli & Goffi (2016) och Tillväxtverket (2019). 
Forskning har visat att det finns drivande faktorer som kan hjälpa till med övergången mot 
hållbarare verksamheter vilket sammanfattas av Becken & Loehr (2022 s. 2): 

• Finansiella ramverk och mekanismer. 
• Investeringar i forskning och innovation. 
• Rätt utveckling av infrastruktur. 
• Kapacitet och branschinriktade verktyg, exempelvis frivillig certifiering. 

Torres-Delgado et al. (2021) upptäckte även i sin studie att när lokala turistchefer fick stöd 
från offentliga verksamheter och myndigheter ökade antalet hållbara åtgärder samt gav ett 
bättre resultat. Exempel på stödinsatser som visat sig hjälpa lokal turism är ”verktyg för 
indikatorer och certifieringar, subventioner, utbildning och rådgivning” (Torres-Delgado et 
al., 2021 s. 17). Aktörer har lyft att det finns bristande råd och kommunikation gällande 
hållbar turism från lokala myndigheter och Jarvis et al. (2010) poängterar att certifieringar 
och hållbara kriterier kan vara ett substitut till att få stöd och rådgivning. 

Tidigare studier har visat att det finns ett ganska litet engagemang hos mindre företag att 
utvärdera sin verksamhet genom hållbarhetskriterier eller certifieringar, vilket till stor del har 
förklarats av en brist på resurser och kunskap (Dunk et al., 2016; Torres-Delgado et al., 
2021). Dock verkar det inte enbart vara hos mindre företag inom besöksnäringen som detta 
förekommer utan det finns en generell svårighet att få näringen att aktivt arbeta med hållbara 
certifieringar. Esparon et al. (2014) förklarar hur företag upplever efterfrågan hos besökare på 
certifieringar och hållbara produkter som relativt liten, men att det till stor del kan förklaras 
av dålig marknadsföring gentemot konsumenter och att en jämförelse med business-to-
business (B2B) kommunikation har visats sig fungera bättre. Detta kan betyda att ett B2B-
inriktat fokus för certifieringar skulle kunna vara effektivare, men att det i slutändan ändå 
krävs att efterfrågan finns hos konsumenterna. 
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Barcelona blev 2011 världens första stad som fick en hållbar destinationscertifiering efter att 
hållbarhet identifierats som en nyckel till konkurrenskraft inom besöksnäringen. Rodríguez et 
al. (2017) gjorde en studie med syfte att ta reda på om certifieringen gjort Barcelona till en 
hållbarare destination genom att intervjua intressenternas inställning och involvering i 
hållbara strategier. Inställningen och inkluderingen av destinationens intressenter framstår 
som mycket viktigt för att kunna implementera hållbara strategier och undvika motsättning 
som skapar barriärer eller klyftor. Intressenterna som ingick i studien valdes ut då de arbetade 
med hållbara verktyg. Några av deras reflektioner som lyftes i Rodríguez et al. (2017) artikel 
var att man kunnat se hur certifieringen hjälpt staden att bli mer hållbar genom att ge ett 
ramverk för att ta sig an hållbarhet tillsammans med andra aktörer som på många sätt delar 
liknande värderingar och erfarenheter, samt att destinationscertifieringar tvingar fram en 
arbetsprocess som leder till en ökad samverkan mellan olika näringar. Studien i Barcelona 
sammanfattade intressenternas generella inställning med att de tror på hållbarhet, på 
certifieringar som värdefulla och som ett medel för att skapa en långsiktig hållbarhet på 
destinationen. En fördel anses också vara att destinationscertifieringen bygger på GSTC-D 
som tydligt går att koppla till WTOs destinationsindikatorer.  

Enligt Derkx & Glasbergen (2014) har flera forskare påpekat att för att utveckla den 
sammanhållning som är nödvändig för en effektiv styrning måste någon form av central 
riktning och vägledning institutionaliseras på destinationen. Trots att det forskats en hel del 
kring certifieringar så har ingen allmän överenskommelse nåtts för hur mycket konsumentens 
efterfrågan ökar av en hållbar turistprodukt skriver Rodríguez et al. (2017). Tidigare litteratur 
visar att hållbarhet som fenomen inom turism har flera olika namn men med samma 
innebörd. Forskare, beslutsfattare på olika samhällsnivåer, destinationsorganisationer och 
näringsidkare blir allt mer medvetna om hållbar turism då det på många platser anses vara 
den mest önskvärda utvecklingen, och framförallt där det finns kulturella och naturliga 
resurser som bör bevaras (Rodríguez et al., 2017). Att tänka hållbart har ökat kontinuerligt 
hos allmänheten vilket gör området till en nyckelfaktor för att arbeta med konkurrenskraft 
och attraktivitet.  

2.2.1 Konkurrenskraft 
Hållbar utveckling och certifiering av arbetet kan skapa en konkurrensfördel. Dock har 
tidigare forskning om konkurrenskraft till större del skett på regionala och nationella nivåer 
eller på stora städer och öar, vilket lämnat en lucka för mindre destinationer och städer enligt 
Cucculelli & Goffi (2016). Dunk et al. (2016) skriver att det finns en skillnad på förståelsen 
hos hotellchefer mellan att införa hållbara åtgärder som kan minska verksamhetens kostnader 
och att anta en hållbar certifiering som kräver investering. Då olika verksamheter har olika 
förutsättningar kan det innebära att man antingen får tillbaka kostnaden för en certifiering 
genom kompetens och verktyg som minskar onödiga kostnader, medan andra aktörer som 
redan har välplanerade och hållbara åtgärder inte blir mer kostnadseffektiva.  

En trovärdig certifiering ger besökaren ett intyg på kvalité och hållbarhet, och det finns 
studier som visar en korrelation mellan konsumenters uppfattning om certifieringar och 
positiva effekter för både lokalsamhället och klimatet skriver Esparon et al. (2014). Esparon 
et al. (2014) upptäckte att turister som besöker ECO-certifierade verksamheter vanligtvis är 
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nöjdare och visar mer lojalitet än till verksamheter utan certifiering, vilket kan vara en stor 
konkurrensfördel om det finns tydlig information så att konsumenten förstår vad 
certifieringen innebär. Enligt en undersökning som tas upp i Tillväxtverkets (2019) rapport 
bryr sig konsumenter om företagens initiativ till CSR och kan tänka sig att betala mer för 
detta då det i större utsträckning bidrar till både hållbar miljö och lokalt samhälle. Besökarna 
var även positiva till hållbara certifieringar då det upplevs ge en högre kvalitet och nöjdhet. 
Cismaru & Ispas (2015) påpekar att detta ligger i linje med dagens konsument som anses 
söka mer fritid och har ambitioner om en hållbarare livsstil. Besökaren förknippar sin 
turistiska upplevelse med destinationen i sin helhet, vilket enligt Cismaru & Ispas (2015) gör 
att hela destinationen kan ses som en komplex produkt där även andra näringar och sektorer 
ingår. Även den Europeiska kommissionen har beskrivit hållbarhet som sammankopplad med 
konkurrenskraftiga turistdestinationer då dessa påverkas till stor del av naturliga och 
kulturella resurser och hur integrerad turismen är i lokalsamhället (Cismaru & Ispas, 2015).  

Certifiering visar på att produkten, organisationen eller destinationen överensstämmer med en 
standard vilket ger möjligheter att öka sin destinationsimage enligt Jarvis et al. (2010). När 
Torres-Delgado et al. (2021) intervjuade turistchefer i sin undersökning fanns det en 
gemensam förståelse kring att det är viktigt att hållbara åtgärder inkluderas i både företagens 
och myndigheters strategier för att utveckla hållbara destinationer. Aall et al. (2015) tar upp 
ett exempel från Norge som visar hur hållbarhet placerats centralt i den nationella strategin 
för besöksnäringen genom att skapa ett system för att certifiera hållbara destinationer. Att 
turistiska verksamheter genomgår processen för hållbara kriterier genererar inte bara en 
hållbarare produkt utan visar på en transparent utveckling för både besökare och av 
branschen, menar både Dunk et al. (2016) och Surmeier (2020). Genom processen med 
kriterierna får destinationen dessutom stöd i att hantera hållbarhetens olika dimensioner och 
hur dessa skapar viktiga indikatorer för verksamhetens långsiktiga framgång. 

Cucculelli & Goffi (2016) använde i sin studie en modell av Ritchie & Crouch om 
destinationers konkurrenskraft och satte in utvalda hållbarhetsindikatorer för att testa hur 
dessa påverkar konkurrenskraften. Resultatet visade att de faktorer som berör hållbarhet ger 
en direkt positiv påverkan på samtliga konkurrensindikatorer när dessa användes som 
beroende variabler och att den påverkan dessutom hade ett högre värde än andra variabler. 
Detta styrker bevisen om att hållbarhet är en viktig del i en destinations konkurrenskraft. Den 
variabel som hade den största påverkan på modellen var “Sustainable tourism policy and 
destination management”, vilket kan skapa incitament för destinationschefer och 
turismstrateger att inkludera hållbarhetens dimensioner som en nyckelfaktor i utvecklingen. 
En annan variabel som gav en positiv påverkan var “Maximizing local economic 
development” vilket inte bara visar på vikten av destinationens naturliga och kulturella 
resurser, utan även att öka lokalbefolkningens välbefinnande. (Cucculelli & Goffi, 2016).  

För en destination är det viktigt att kunna attrahera gäster på ett konkurrenskraftigt och 
effektivt sätt, men det är lika viktigt att ta hänsyn till lokalbefolkningen då de kan ses som 
“ansiktet utåt” och vara till en fördel i konkurrensen med andra destinationer. Ritchie & 
Crouch (2003) skriver att konkurrenskraft kan uppnås genom en turismutveckling på 
destinationen där man tar vara på aktörer och invånare för att bli en långsiktigt hållbar 
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destination. Förutsättningarna för att vara konkurrenskraftiga har förändrats med en ny och 
mer insatt turist och det kräver att destinationer arbetar med en större helhetsbild. Ritchie & 
Crouch (2003) förklarar att nya turister skiljer sig från gamla då de tänker mer på 
hållbarheten, är flexibla, kvalitetsmedvetna och svårare att tillfredsställa, vilket innebär att det 
kan vara nödvändigt att ställa om sin strategi för att kunna attrahera besökare och kunna 
erbjuda det som efterfrågas. För att bli mer konkurrenskraftig kan en destination därför utgå 
från fyra principer: 

• Tänk på miljön i första hand. 
• Göra turismen till en ledande sektor. 
• God marknadsföring. 
• Ha en dynamisk privat sektor. 

Destinationer har behov av att analysera marknader och trender, framförallt framgår det som 
viktigt att framtidsspana för att snabbt kunna följa upp och anpassa sig till olika behov. En 
destinations konkurrenskraft kombinerar både konkurrensfördelar och komparativa fördelar 
och indikatorer som ofta används för att mäta dessa är antal ankomster, gästnätter, inkomst 
och marknadsandelar (Cucculelli & Goffi, 2016; Ritchie & Crouch, 2003). Cucculelli & 
Goffi (2016) förklarar att konkurrenskraftiga destinationer kräver en hållbar utveckling som 
inte begränsas till de klassiska dimensionerna ekonomiskt, socialt och miljömässigt, utan 
inkluderar även kulturell och politisk hållbarhet. Det finns flera modeller inom 
konkurrenskraft som teoretiskt område och ett exempel är Porters diamant. Modellen går ut 
på att identifiera lokala och geografiska fördelar med betoning på naturliga resurser och 
strukturer som gör destinationer konkurrenskraftiga mot nationell och internationell marknad 
(Whittington, Johnson, Scholes, Angwin & Regnér, 2020).    
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3. Metod 
I metodkapitlet presenteras uppsatsens vetenskapliga utgångspunkt, metodval, 
tillvägagångssätt, bearbetning, tillförlitlighet och etiska överväganden som tillämpats. Det 
avslutas med en diskussion av metodens begränsningar. 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
Uppsatsen utgår från ett kvalitativt tillvägagångsätt med en hermeneutisk kunskapstradition 
där förståelse och tolkning av individer är av stor betydelse (Bryman, 2018). Den moderna 
fenomenologin där man söker efter det som människor uppfattar eller upplever (Sohlberg & 
Sohlberg, 2019), har bidragit till syftet om att få en bättre förståelse för olika aktörers 
perspektiv på en gemensam och hållbar destinationsutveckling. Studien har en induktiv ansats 
vilket innebär att resultatet inte behöver vara logiskt slutgiltigt (Sohlberg & Sohlberg, 2019), 
något som i sin tur skapat en öppenhet som gett utrymme för tolkning och förståelse av 
respondenternas berättelser kopplat till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.  

3.2 Forskningsdesign 
Studien använder en kvalitativ fallstudiedesign för att utforska hur Östersund kan förbättra 
arbetet mot en mer långsiktigt hållbar destination genom utvalda verktyg och hur 
intressenternas inställning är till dessa. Fallstudier är bra att tillämpa när en specifik 
organisation, destination eller plats ska undersökas och man söker förståelse kring komplexa 
förhållanden, processer och relationer, vill framhäva det unika, ge möjlighet till 
konkretisering och beskrivning av länkar mellan individer och grupper (Bryman, 2018; 
Lindstedt, 2019). Formatet av en fallstudie ger möjlighet till ämnesöverskridande 
nätverksstudier och intervjupersonerna valdes utifrån tematiskt område, vilket innebär att 
beskrivningen av materialet görs utifrån ett antal valda teman med en blandning av 
”översiktliga referat och illustrerande citat” som är intressanta för forskningsområdet 
(Lindstedt, 2019; Sohlberg & Sohlberg, 2019 s. 122).  

3.3 Tillvägagångssätt 
Vår förhoppning med den kvalitativa undersökningen var att få en djupare förståelse för 
destinationens olika intressenter och deras perspektiv på hållbar standard, indikatorer och 
destinationscertifiering. Genom samtal med Destination Östersund tog vi fram 
forskningsfrågor som är relevanta för både destinationens helhet och destinationsbolagets 
pågående REACT-projekt för hållbar destinationsutveckling. Under insamlingen av empirin 
gjordes en intervju med projektledare på Destination Järvsö med syfte att ge författarna en 
bättre förståelse för hur arbetet med hållbara verktyg fungerar i praktiken. Material från 
intervjun med Destination Järvsö presenteras därför inte i resultatet utan bidrar till uppsatsens 
bakgrund. Intervjuerna har behandlats med utgångspunkt i respondentens egna berättelser av 
sammanhanget och med koppling till långsiktig hållbarhet, destinationsutveckling och 
hållbara verktyg. Detta blir därmed den centrala utgångpunkten för studiens analys och 
respondenternas berättelser ger ett så kallat processperspektiv (Sohlberg & Sohlberg, 2019). 
Som komplement gjordes en dokumentöversikt av destinationens och områdets relevanta 
strategier, rapporter och styrdokument. Nedan beskrivs studiens urval, intervjuer och 
bearbetning av insamlad data. 
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3.3.1 Urval 
Urvalet av respondenterna som deltog i intervjuerna gjordes strategiskt utifrån olika 
verksamheter som har kopplingar till besöksnäringen för att ge en bred insyn i inställningen 
till hållbar standard, indikatorer och destinationscertifiering. Det är vanligt i kvalitativ 
forskning att göra målstyrda urval av enheter, exempelvis människor och organisationer med 
direkt koppling till forskningsfrågorna (Bryman, 2018). I starten av studien diskuterades 
urvalet för att säkerställa ett helhetsperspektiv där deltagarna hade en position och yrkesroll 
inom besöksnäringen som ansågs lämplig för att kunna svara på frågor och 
ställningstaganden kopplade till forskningsområdet. Dessutom användes fem 
verksamhetskategorier för att säkerställa att olika perspektiv inom den offentliga och privata 
sektorn i besöksnäringen representerades när urvalet gjordes. Verksamhetskategorierna som 
användes var Offentliga intressenter, Evenemang, Privata intressenter, Boendeanläggningar 
och Näringsföreträdare som återges tillsammans med yrkesroller och deltagande i Tabell 1.  

Offentliga intressenter Yrkesroll Deltagande 
Östersunds Kommun Event och turismstrateg Intervjuades 20 april 2022 
Region Jämtland Härjedalen Projektledare Bortfall 
Kommunalstyrelsen Ordförande Bortfall 
Evenemang   
Storsjöyran VD Intervjuades 3 maj 2022 
Svenska skidskytteförbundet Ekonomichef och projektledare Intervjuades 29 april 2022 
Privata intressenter   
Jamtli VD och landsantikvarie Intervjuades 6 maj 2022 
Aktivut VD Bortfall 
Norra Station  Bortfall 
Sir Winston Group VD Bortfall 
Boendeanläggningar   
Clarion Hotel by Nordic 
Choice 

Hotelldirektör, hotellkedja Intervjuades 21 april 2022 

Hotell Emma Hotelldirektör, mindre hotell Intervjuades 27 april 2022 
Näringsföreträdare   
Destination Östersund VD, destinationsbolag Intervjuades 28 april 2022 
JHT VD, länsturism Intervjuades 5 maj 2022 
Tabell 1: Respondenterna som tillfrågades att delta indelade efter verksamhetskategori med förteckning av yrkesroll, samt 

om de deltog eller ej. Egen bearbetning. 

3.3.2 Intervjuer 
Fördelarna med kvalitativa intervjuer är flexibiliteten där respondenten har en större frihet att 
ställa nya frågor och författarna kan följa upp i efterhand om något är otydligt (Bryman, 
2018). Nackdelar som beaktas i arbetet med kvalitativa intervjuer är svårigheter med 
generalisering då berättelserna är kopplade till individuella aktörer, tidskrävande bearbetning 
och transkribering av materialet samt att intervjufrågornas formulering är viktigt för att 
undvika misstolkning (Bryman, 2018).  

Av totalt 13 tillfrågade intressenter, deltog åtta av dem i intervjuerna. Studien bygger därmed 
primärt på åtta kvalitativa intervjuer som genomfördes mellan mitten på april till början av 
maj 2022. Respondenterna tillfrågades via e-post och fick valmöjlighet att genomföra 
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antingen en fysisk eller digital intervju som skulle ta maximalt 60 minuter. Samtliga 
respondenter som deltog valde fysisk intervju i Östersund på respektive arbetsplats. 
Insamlingen av data gjordes med semistrukturerad intervjuguide där det gjordes utrymme för 
flexibilitet och personlig anpassning efter respondentens verksamhet och yrkesroll (Bryman, 
2018). Den fungerade dessutom som ett stöd för oss som undersökare för att hålla en röd tråd 
inom de teman som valts ut. Intervjuguiden gjordes i två versioner; en för Privata 
intressenter, Evenemang och Boendeanläggningar som visas i Bilaga 1, och en för Offentliga 
intressenter och Näringslivsföreträdare som visas i Bilaga 2. Guiden inleddes med en 
beskrivande presentation av studien och användningen, därefter bestod den av två inledande 
frågor, 14 huvudfrågor indelade på tre teman, och två avslutande frågor. Huvudfrågornas 
teman var destinationsutveckling, hållbarhet och hållbara verktyg. När uppsatsens resultat, 
analys och diskussion behandlar hållbar standard, indikatorer och destinationscertifiering 
gemensamt används samlingsbegreppet ’hållbara verktyg’. 

3.3.3 Bearbetning 
Respondenterna tillfrågades om tillåtelse att spela in intervjuerna för transkribering och 
underlätta analys av materialet, samtidigt gav det större utrymme att koncentrera sig på 
samtalet. Samtliga respondenter godkände inspelning och ljudfilerna förvarades under 
skrivprocessen i en online-baserad mapp som enbart författarna hade tillgång till. Ljudfilerna 
bearbetades med hjälp av transkribering där gemensamma teman togs fram för att identifiera 
samband och olikheter (Bryman, 2018). Intervjuerna transkriberades med talat skriftspråk, 
vilket betyder att man fokuserar på att få en tydlig text med användning av 
skriftspråksformen och justering av grammatiska fel (Lindstedt, 2019). Vardera författare 
transkriberade fyra intervjuer och sedan togs teman ut gemensamt. Genom att plocka ut delar 
av intresse från transkriberingen och skicka dessa tillsammans med intervjufrågorna via e-
post hade respondenterna möjlighet att validera om tolkningen av svaren var korrekt.  

Beskrivningar av det empiriska materialet gjordes utifrån allmänna översikter av de teman 
som tagits ut och behandlas under intervjuerna, blandat med konkreta citat från 
respondenterna som visar på centrala punkter (Sohlberg & Sohlberg, 2019). Valda teman 
baserades på intervjuguidens huvudområden destinationsutveckling och hållbara verktyg. 
Dock kombinerades det tredje huvudområdet i intervjuguiden ’hållbarhet’ med 
destinationsutveckling i resultatet till hållbar destinationsutveckling då dessa till stor del 
diskuterades tillsammans av respondenterna. Det framkom även ett tema som innan låg under 
destinationsutvecklingen i intervjuguiden, men som respondenterna återkom till i sina 
berättelser och som vi valde att lyfta fram som samverkan. Vid dokumentöversikten valdes 
material från strategierna och styrdokumenten som hade en relevans och koppling till 
områdets teman.  

3.4 Tillförlitlighet och etiska överväganden 
Med fallstudier behöver man ta i beaktning att designen kan innebära en begränsad räckvidd 
då det är svårt att generalisera specifika destinationers resultat där enskilda aktörers roll kan 
överbetonas och visa ett isolerat beteende som förenklar verkligheten (Bryman, 2018). En 
annan del av arbetsprocessen som beskrivs i tillvägagångssättet är hur samarbetet med 
destinationsbolaget hanterats. Att göra ett examensarbete i samarbete eller i samtal med en 
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aktör likställs inte med ett konsultuppdrag (Lindstedt, 2019). I denna uppsats har författarna 
tagit fram forskningsfrågor inom ett relevant område för Destination Östersund och i samtal 
fått positiv återkoppling om att frågeställningarna är relevanta för destinationens helhet. Även 
tillfrågade intressenter inom de olika verksamhetskategorierna togs fram i samråd med 
destinationsbolaget. För att säkerställa en trovärdig studie har författarna förhållit sig 
objektiva till uppsatsens område och gentemot respondenternas berättelser för att säkerställa 
en god kvalitét av materialet. Studien hade totalt fem bortfall, med tre av dessa under 
verksamhetskategorin Privata aktörer, vilket kan förklaras som ett slumpmässigt fel men att 
beaktning behöver göras för att perspektivet från små och medelstora företag inte återges i 
samma utsträckning som övriga verksamhetskategorier.  

Inom forskningen behöver hänsyn tas till forskningsetik som innebär att man förhåller sig 
korrekt till vald metod inom forskningsområdet, hur hantering av material sker och hur detta 
offentliggörs, samt hur respondenterna behandlas i studien (Lindstedt, 2019). Då uppsatsens 
primära data samlades in genom intervjuer med människor var det viktigt att tydligt 
informera respondenterna om informationskravet, konfidentialitetkravet och nyttjandet av 
materialet vid varje intervjutillfälle. För att säkerställa att samma information gavs varje gång 
inkluderades dessa huvudprinciper i intervjuguidens inledning. Dessutom skickades 
kontaktuppgifter ut till författarna efter varje intervju tillsammans med 
respondentvalideringen för att säkerställa att respondenterna hade dessa tillgängligt vid frågor 
eller funderingar kopplat till uppsatsen. Genom att återkoppla med intressenterna efter 
intervjuerna bearbetats kunde undersökningen respondentvalideras för att säkerställa att 
författarnas tolkning av berättelserna stämmer. Intervjuguiden hjälpte även med den externa 
och interna reliabiliteten då intervjuerna genomförs på liknande sätt och författarna är 
överens om hur materialet ska tolkas. Intervjufrågorna formulerades som öppna frågor och i 
möjligaste mån undveks ledande frågor. I bearbetningen och transkriberingen framgick ingen 
känslig information och respondenterna avidentifierades genom att enbart inkluderas med 
yrkesroll och verksamhet (Lindstedt, 2019). Ljudinspelningarna från intervjuerna har enbart 
funnits tillgängliga för författarna och ingen obehörig har haft tillgång till materialet. Vid 
uppsatsens godkännande kommer den att bli offentlig handling och vara tillgänglig för 
allmänheten och ljudfilerna kommer då att raderas (Lindstedt, 2019). 

3.5 Metoddiskussion 
För att studien ska anses trovärdig är det värdefullt att kritiskt diskutera metodvalet och 
forskningsdesignens tillförlitlighet och begränsningar. Studiens styrka ligger i att den skapat 
en större förståelse för näringslivets inställning med koppling till ett högaktuellt område inom 
besöksnäringen där både respondenter, strategier och styrdokument beskriver det som en 
grundläggande insats för samhällets hållbara omställning. Studien har potential genom 
fallstudiedesignen att belysa olika intressenters inställning till hållbara verktyg och hur man 
samverkar i arbetet med destinationsutveckling. Utmaningarna med hållbarhetsarbetet är inte 
unikt för Östersund, men destinationen valdes som fall då det i dagsläget saknas en tydlig och 
gemensamt antagen hållbarhetsstrategi. Ett strategiskt urval användes för att inkludera olika 
perspektiv inom besöksnäringen på destinationen och säkerställa att empirin i så stor 
utsträckning som möjligt överensstämde med verklighetens aktörssystem. Dock kan bortfallet 
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av privata intressenter (aktivitetsföretag och restauranger som visas i Tabell 1) påverkat 
resultatet och bör tas i beaktning då stora delar av näringslivet i Östersund består av små och 
medelstora företag. Besöksnäringen har som tidigare nämnt ett komplext system av 
samhällsnivåer, intressenter och aktörer med olika uppfattning om hur hållbarhet definieras 
och hur man arbetar med utveckling, vilket talar för ett kvalitativt förhållningssätt för att 
förstå olika fenomen ur respondenternas perspektiv. Empirin speglar en variation av hur 
respondenterna uppfattar destinationens utgångspunkt inom utvalda teman och behöver inte 
framstå som motsägelsefullt, utan ger en subjektiv version av deras verklighet inom 
näringslivet i Östersund.  

Under arbetsprocessen har olika perspektiv och alternativa områden och inriktningar 
diskuterats av författarna. Här har studiens syfte, forskningsfrågor och avgränsningar varit ett 
stöd för att materialet som används i uppsatsen har en sammanhängande och tydlig röd tråd. 
Förslag på framtida forskningsområden läggs fram i uppsatsens diskussion. 
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4. Resultat    
I detta kapitel presenteras den insamlade empirin från intervjuerna som transkriberats och 
bearbetats efter intervjuguidens teman; hållbar destinationsutveckling med styrkor och 
utmaningar, samverkan och hållbara verktyg. Detta redovisas i form av löpande text med 
citat och delar från dokumentöversikten av offentliga strategier och styrdokument kopplade 
till hållbar utveckling i Östersund. 

4.1 Destinationsutveckling och hållbarhet 
Respondenterna som intervjuades upplever att destinationsutveckling är en viktig del i att öka 
attraktivitet och konkurrenskraft. Utveckling av stad och landsbygd skapar bra förutsättningar 
för hållbar tillväxt och det berör de flesta verksamheter (Östersund kommun, 2021). Det är 
viktigt att förstå vad som gör platsen till en trivsam miljö och på så sätt kunna tillfredsställa 
både besökare och lokalsamhället. När respondenterna fick frågor om hållbarhet var det stort 
sett genomgående en komplex fråga och att det är svårt att hitta en balans mellan de tre 
hållbarhetsdimensionerna. Majoriteten var dock överens om att det är viktigt för 
destinationsutvecklingen och för att vara konkurrensstarka. Turismstrategen förklarar att 
kommunen har höga ambitioner när det gäller att arbeta med hållbarhet och man ställer allt 
högre krav på olika arrangörer att arbeta mer hållbart och inte bara med miljömässiga 
aspekter. 

Det finns en intressant blandning av stad och natur i Östersund och det framkommer att 
destinationsbolaget är bra på att lyfta fram helheten. Östersund fungerar ofta som ett basläger 
för friluftsaktiviteter runt om destination förklarar Jamtlis VD. För Clarion Hotel är det 
viktigt att vara en del av utvecklingen i Östersund, både destinationsutveckling men också att 
kunna vara en modern och relevant arbetsgivare som gör saker för samhället och miljön. När 
hotelldirektören på Clarion Hotel fick frågan om utmaningarna med hållbarhet poängterades 
att det ”inte är en utmaning, det är ett måste” och att vi behöver bli bättre på hållbarhet med 
hänsyn till alla tre aspekter. Ett exempel som togs upp under intervjun var att under VM 2019 
i Östersund och Åre gjorde hotelldirektören och medarbetarna en “59 days challenge”, där 
utmaningen var att göra en skillnad varje dag under eventet. Efter evenemanget mätte dem 
koldioxidutsläppet för att se minskningen och ville med det visa att man med små medel kan 
göra stor förändring. Man behöver inte förändra hela livsstilen, men att börja med en liten sak 
kan ge en kedjeeffekt, förklarar hotelldirektören.  

4.1.1 Möjligheter 
Gemensamma nämnare när frågan om styrkor kopplat till destinationsutvecklingen togs upp 
var närheten till naturen, en levande och pulserande stadskärna, och evenemang. En viktig del 
är att kunna arrangera evenemangen och Östersund har många olika arenor och platser där det 
går att etablera olika tillställningar. Det finns även många stora återkommande evenemang 
vilket gynnar den sociala och ekonomiska hållbarheten. Östersund brukar beskrivas som 
Sveriges fjärde viktigaste evenemangsstad, förklarar kommunens turismstrateg. Plan för 
besöksnäringen 2019–2023 (DOAB, 2019) tar upp att evenemang är en nyckelfaktor för 
utvecklingen i Östersund och utifrån intervjuerna syns en tydlig koppling mellan 
respondenternas svar. En styrka för Östersund är engagerade personer, något som Clarion 
Hotel kommenterar: 
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“Nu har vi också engagerade personer, eldsjälar, som gör att vi tackar ja till nästan 
alla förfrågningar, det är roligare att säga ja och att kunna se möjligheterna. Säger vi 
ja och vi får hit evenemang så klarar vi av det för vi har otroligt stor kompetens i att 
arrangera olika slags event” (Hotelldirektör, Clarion Hotel). 

Det framgår att det geografiska läget för Östersund har en stor betydelse för besöksnäringen 
med det korta avståndet till den norska marknaden och norrmännens stora köpkraft, men sen 
att det bara är 50 minuter med flyg till Stockholm har också sina fördelar. Även om inte 
många jämtar ser Östersund som en sommarstad, så ser besökare från samma eller nordligare 
breddgrader i Norge att Östersund är väldigt attraktivt, påpekar Skidskytteförbundet. Flera 
respondenter förklarade att själva staden har en aktiv livsstil med bra gemenskap både för 
besökare och lokalsamhället vilket ses som en stryka för utvecklingen. JHTs VD utvecklar: 

“Östersunds styrka är att det finns ett prestigelöst förhållningssätt. I mitt tidigare jobb 
var jag ansvarig för besöksnäringen ända från Gävle och upp till Riksgränsen, och då 
blir det väldigt tydligt att det finns något här i Östersund som jag inte tror finns 
överallt” (VD, JHT). 

Att vara en attraktiv plats både för besökare och bofasta läggs fram som en viktig del i arbetet 
med destinationsutvecklingen i Östersund. Staden har väldigt bra värdskap överlag och man 
är trevlig mot alla, inte bara besökare utan det är en bra atmosfär och sammanhållning menar 
destinationsbolagets VD. ”Från att vara en ganska sovande stad med starka kopplingar till 
militären till att vara något helt annat idag, de sista tio åren har destinationsutvecklingen varit 
positiv och lett till ett mer helhetsperspektiv med fokus på alla årstider vilket ökar 
livskvalitén” förklarar Storsjöyran. Aktörer är väldigt måna om varandra och stolta över 
platsen de bor och verkar på, vilket är en positiv egenskap för destinationen. Östersunds 
befolkning är väldigt tillmötesgående och Hotell Emma sammanfattar destinationens styrkor:  

“Jag tycker att Östersund har allt och det finns en bra mångfald bland aktiviteter, 
kultur och friluftsliv samtidigt som det inte är långt till tåget eller flyget om du vill till 
andra håll. Östersund är en fantastisk stad, det är en framåtanda och en framtidstro. 
Allt som hänt med stan är fantastisk, destinationen gör ett jättebra jobb” 
(Hotelldirektör, Hotell Emma). 

4.1.2 Utmaningar 
Det finns utmaningar att arbeta med utveckling på en destination där många olika typer av 
aktörer finns. En viktig faktor för en destination är att alla arbetar för att få dit besökare, man 
är konkurrenter men samtidigt behövs samverkan och det framgår som en stor utmaning. Ett 
problem med att utveckla en stad är att alla tänker annorlunda. De som driver handel och 
restauranger tittar på dagskassan, de som är fastighetsägare har ett 30 årigt perspektiv, 
politiker tänker fyra år framåt till omval och alla offentliga handläggare har målet att inte 
göra fel, då är det svårt med utveckling menar turismstrategen på kommunen. 
Hotelldirektören på Clarion Hotel berättar att det är viktigt att få igång samtal mellan 
politikerna, tjänstemännen och näringen där det måste förtydligas att besöksnäringen är viktig 
för Östersund. Dock finns det en utmaning med att hitta en plattform där näringen kan samlas 
kring dessa frågor, vilket skulle vara en värdefull del av processen. Ett återkommande svar 
var att Östersund måste få en samsyn mellan besöksnäringens positiva påverkan för samhället 
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samtidigt som andra frågor är lika viktiga och att alla vill samma sak i slutändan. ”Det känns 
som att alla vill åt samma håll i Östersund men att man inte alltid vet vilka resurser som 
finns, både i rena pengar men också kompetens” förklarar Clarion Hotel. Ett gemensamt 
utmaningsperspektiv som kommit fram till följd av pandemin är att den norska marknaden 
försvann. Det blir viktigt att ha fler ben att stå på och försöka identifiera varför besökare 
väljer Östersund, vilket destinationsbolagets VD förklarar: 

“Mycket av detta är den norska marknaden, utmaningen är att behålla norrmännen 
och hitta målgrupper. Varför väljer man Östersund och dess aktiviteter? Även om vi 
ligger där vi gör med en urban miljö i en fjällvärld så kanske inte det är tillräckligt för 
att dra de volymerna som man haft tidigare. Det blir den stora utmaningen på sikt” 
(VD, Destination Östersund). 

Det finns en del utmaningar med infrastrukturen och frågor om vilket sätt som är bäst att 
transportera sig. Besöksnäringen innebär resande och valet mellan olika resealternativ kan 
vara en svår avvägning i hållbarhetsfrågan. Att hitta balansen i att ta hit större event är svårt 
eftersom det alltid kommer innebära att besökare måste resa till Östersund. 
Evenemangsaktörerna förklarar att problemet med transport är tydligt och det märks att 
Östersund är väldigt isolerat. Tågnätet till Östersund är begränsat och inte uppgraderat vilket 
kan göra det ohållbart att resa från södra Sverige. Då blir det lätt att besökare väljer andra 
transportalternativ.  

4.2 Samverkan 
En återkommande faktor för utvecklingsarbete och förändringsfrågor i respondenternas 
berättelser är en fungerande samverkan. I Näringslivsstrategin (Östersund kommun, 2021 s. 
1) trycker man hårt på att det är ett måste att ha en dialog och samverkan mellan samhällets 
delar och att kommunen inte kan ”bygga ett gott näringslivsklimat på egen hand”. Plan för 
besöksnäringen (DOAB, 2019 s. 7) beskriver hur det under arbetet med planen identifierades 
en ojämn samverkan på destinationen där vissa aktörer ständigt samarbetar, medan andra 
”knappt träffat varandra trots att de arbetat i samma bransch i flera år”, men att det ändå finns 
en gemensam önskan om ett ökat samarbete, främst från de mindre aktörerna. 
Hotelldirektören på Hotell Emma berättar följande: 

”Jag tror att det skulle vara ganska nyttigt att alla träffades, både 
 hotellgruppen, restaurangerna och handlarna och nån gång ha ett stormöte. 
 Det hade varit intressant att höra varandras utmaningar, höra hur de upplever det och 
 då skulle man kunna “brainstorma” idéer tillsammans. Även de som skulle vilja starta 
 verksamheter men av olika anledningar inte kan starta hade varit intressant att höra 
 vad som gör att man tvekar att starta och etablera, då skulle man få fram vad det finns 
 för problematik” (Hotelldirektör, Hotell Emma). 

Turismstrategen på kommunen poängterar att av erfarenhet från andra destinationer är den 
stora utmaningen att få igång samarbete mellan aktörer som är rädda för intern konkurrens, 
men att pandemin fått många att inse hur nödvändigt det är. Ett förslag på åtgärd i Planen för 
besöksnäringen (DOAB, 2019) är att skapa en samrådsgrupp för evenemang och möten, 
vilket kommunens turismstrateg berättar skapats som en effekt av pandemin: 
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”Vi har tre stora evenemang Storsjöcupen, Storsjöyran och Skidskyttet, där har jag 
 försökt att vi ska sätta oss ihop och samverka men det blev aldrig någonting för man 
 såg inte riktigt “vinningen”. Men nu efter pandemin har vi möten en gång i månaden 
 där jag och VD:n för destinationsbolaget är med. Där ser man att frågor är lika hos 
 varje aktör vilket gör att vi kan samarbeta kring många olika frågor och bli starkare”
  (Turismstrateg, Östersund kommun). 

Hotell Emma nämnde konkurrens men ansåg att hotellen på destinationen snarare 
kompletterade varandra istället för att konkurrera sinsemellan. Även hotelldirektören på 
Clarion Hotel stämde in i att man ska tänka på destinationens helhet och tillsammans ta åt sig 
vid framgångar, men det kräver att möten sker oftare i något slags forum för att tydliggöra 
vad som är viktigt, undvika missförstånd och hjälpa varandra att bli bättre. JHT förklarar 
vikten av att bestämma vad intressenterna kan samlas kring istället för att fokusera på var 
man inte kan göra det, men att det finns en utmaning i att besöksnäringen är svårdefinierad i 
frågan om vilka aktörer som ingår. Planen för besöksnäringen (DOAB, 2019) beskriver att 
det är först när majoriteten drar åt samma håll som saker kan hända och att en god samverkan 
och rollfördelning är centralt för att få en framgångsrik och hållbar besöksnäring. VD:n för 
destinationsbolaget tillägger vikten av att ha en vision och högt uppsatta mål med tydliga 
delmål som är mätbara, vilket i dagsläget saknas och kan skapa en försämrad utgångspunkt 
för samverkan på destinationen. Dock påpekas det att aktörerna i Östersund är duktiga på att 
mobilisera sig runt evenemangen och att de flesta ställer upp helhjärtat för att få ihop det i de 
tillfällena.  

Näringslivsstrategin (2021) tar upp en gynnsam kultur i Östersund som ger bra samarbete och 
initiativförmåga och att det många gånger är eldsjälarna som initierar underifrån vilket ska 
värnas om. Planen för besöksnäringen (DOAB, 2019 s. 11) nämner också eldsjälar men att 
det finns utmaningar med ideellt arbete runt evenemangens operativa delar som gör att det 
inte finns tid att träffas och utveckla samverkan som skulle kunna ”leda till mer kvalitativt 
genomförda evenemang, ökad kostnadseffektivitet och möjlighet att bygga upp kompetens 
och synergieffekter”. Några av evenemangsaktörernas svar på frågor rörande destinationens 
generella samverkan var: 

”Det är ett bra samarbetsklimat. Så jag upplever en stor samarbetsförmåga men det 
går absolut att utveckla” (Projektledare, Skidskytteförbundet). 

”Det är typ det viktigaste. Det är en annan anda sedan ett par år tillbaka, man har 
 krokat arm på ett helt annat sätt med både kommunen, destinationsbolag och andra 
 aktörer. De flesta brottas med samma problem så jag tycker nog att det är väldigt bra 
 samarbete. Ganska naturliga nätverk, lätt och hitta in tycker jag som varit här sedan 
 länge” (VD, Storsjöyran). 

4.3 Hållbara verktyg 
I Planen för Besöksnäringen (DOAB, 2019) skriver man att Östersund behöver bidra till en 
mer hållbar besöksnäring genom att fokusera lokalt och erbjuda hållbara upplevelser för att 
vara långsiktigt attraktiva. Även Klimatstrategin (Östersund kommun, 2019) beskriver 
Östersund som föregångare inom hållbarhet och att strategin ska ge inspiration och ledning 
för aktörernas egna hållbarhetsarbete. Insatser som görs på destinationen bör stödja och 
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förstärka varandra genom att kommunen ska ”inleda ett strukturerat samarbete med 
näringslivet” där man tillsammans ska synliggöra Östersund som hållbar destination, 
gastronomi- och eventstad (Östersund kommun, 2019 s.10). Några av de förslag på åtgärder 
som Planen för Besöksnäringen (DOAB, 2019 s. 8-11) tar upp sammanfattas i följande 
punkter: 

• Definiera hållbarhetsmål för besöksnäringen med utgångspunkt i länets 
klimatstrategi. 

• Kartlägga befintligt utbud med hållbarhetsprofil. 
• Stötta utvecklingen av klimatsmarta infrastruktur-lösningar. 
• Följa trender och förändringar genom omvärldsanalys. Inspireras av andra 

destinationer och branscher. 
• Kartlägga och definiera behov av inspiration och kunskap, skapa strukturer för 

kompetensutveckling och tillhandahålla ”verktygslådor” till företagen i 
besöksnäringen, allt med syfte att fler ska vilja engagera sig och arbeta med sitt eget 
hållbarhetsarbete. 

• Underlätta för gästen att göra hållbara val, både på plats och när det gäller resan till 
och från destinationen. 

• Bilda en samrådsgrupp för evenemang och möten med näringslivsrepresentation. 

Gällande hållbarhetsarbete var respondenterna som intervjuades övervägande positiva och 
konstaterade att det idag är en självklarhet, mer eller mindre en hygienfaktor och något 
grundläggande för alla olika verksamheter. Jamtli beskriver en stark medvetenhet hos dagens 
besökare som gör att det blir ett grundkrav att inte runda hållbarhetsfrågorna. Även 
kommunens turismstrateg stämmer in i att besökare utgår från att aktörer arbetar hållbart i 
dagens samhälle, men att det såklart inte betyder att det faktiskt är så. Destinationsbolaget 
förklarar att i projektverksamheten tittar man på olika sätt att arbeta med hållbarhet, 
exempelvis certifiering tillsammans med hotell och andra aktörer, paketering och att förenkla 
besökarens hållbara val på destinationen:  

”Det finns mycket att göra men man behöver hitta en kultur och ett incitament så
  man kan samla aktörerna kring en vision utan att det införs förbud eller negativ 
 förstärkning, jag tror att man blir av med det dåliga om man har något bra att gå mot” 
 (VD, Destination Östersund).  

Även Storsjöyran håller med om och att det behövs mer tips och stöttning istället för 
pekpinnar för att bygga något långsiktigt.  

Enligt flera respondenter har hållbarhet blivit ett uttjatat ord som behöver en definition om 
vad det faktiskt innebär. En annan utmaning som framkommer med hållbarhet är bristen av 
tid, pengar, resurser och kompetens: ”det är många som vill mycket men har inte 
kompetensen och där skulle destinationen kunna vara en stöttning och support i hur man kan 
ändra i sin verksamhet” (VD, JHT). Destinationsbolagets VD berättar också att hållbarhet 
som begrepp är slitet:  

”Det är någon form av “hållbarhetswash” istället för greenwash där alla pratar om 
 det men tillslut vet ingen vad man egentligen menar med hållbarhet. Det är viktigt att 
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 ha en medveten plan internt och börja med vårat bolag först. Mycket handlar om
 kommunikation och det tror jag gäller hållbarhet överlag. Jag tror på att visa 
 konkreta aktiviteter och hur vi i verksamheten gör för att hålla i längden. För 
 hållbarhet är att hålla i längden, det är inget man gör här och nu utan något som syns 
 om några år. Då måste man agera och inte bara prata om det, man kan lägga 
 strategier och skriva dokument men så länge du inte gör något så händer inget” (VD, 
 Destination Östersund). 

Även Jamtli berättar att de jobbar med en långsiktig strategi för att vara en plats dit 
människor kan komma och få information om hållbarhetsfrågor och kunna anordna 
föreläsningar där experter inom området bjuds in. ”Jamtli ska vara en trovärdig avsändare 
eftersom vi jobbar väldigt mycket kunskapsbaserat och det ska vara ordentligt rotat i 
forskningen”, förklarar VD:n för Jamtli. Både Skidskytteförbundet och Clarion Hotel berättar 
om ett stort hållbarhetsfokus och arbete under VM:et 2019, där man ville göra kloka val och 
att ett tydligt hållbarhetstänk kan vara en konkurrensfördel. Hotelldirektören på Clarion Hotel 
tog upp att när evenemanget hölls så var det få aktörer som hängde med i hållbarhetsfokuset 
trots att det hade varit ett ypperligt tillfälle att starta med det: 

“Det var ingenting vi pratade om i hotellgruppen, jag ser inte att så många jobbade 
med det, jag ser inte att så många av butikerna inom besöksnäringen jobbar med det. 
Här tror jag att vi skulle kunna ta ett större helhetsgrepp. För har man ett stort event 
som har fokus på hållbarhet borde fler följa med på det, det skulle bli lätt att bara haka 
på” (Hotelldirektör, Clarion Hotel). 

På frågan om respondenterna upplevde att det finns stöd och råd att få från destinationsbolag, 
kommun eller region gällande hållbarhetsarbete var svaren delade mellan att man antingen 
inte sökt hjälp men att det säkert skulle finnas vid behov, eller att de inte visste att det fanns 
stöd att ta del av. Hotelldirektören på Clarion Hotel svarade att de inte har pratat om 
hållbarhet på det sättet och att det kanske är lite konstigt. Storsjöyran förklarar att om det 
skulle finnas stöd så har det inte riktigt nått fram men att ha något att förhålla sig till skulle 
underlätta för alla, speciellt för mindre företag som kan känna att ”hållbarhet är så stort att 
man blir paralyserad av det, vilket blir ett hinder och att man då skulle behöva draghjälp av 
andra”. JHT kommenterar att många mindre aktörer kan ha svårt att lyfta blicken från sin 
dagliga verksamhet till följd av tids- eller kunskapsbrist, vilket man ska ha full förståelse för 
och att destinationsbolaget kan vara ett verktyg som då visar vägen och kan gå i ”bräschen för 
massan”. Projektledaren på Skidskytteförbundet säger att ”den stora utmaningen med 
hållbarhet precis som med andra förändringsfrågor, så är det en sak att prata om det och en 
annan sak att göra”. VD:n på destinationsbolaget förklarar att de genom projektinsatser 
erbjuder stöd i hållbarhet samt att de är upphandlade av Region Jämtland Härjedalen att 
genomföra kompetensutveckling.  

Uppfattningen om hållbara verktyg och hur de ser på att Östersund skulle kunna arbeta med 
hållbar standard, indikatorer eller destinationscertifiering förklarades av respondenterna med 
både möjligheter och utmaningar. Hotell Emma förklarade att det finns ett intresse av att 
lyckas med en gemensam hållbarhetsstrategi, men att det alltid är svårt att få många 
människor att dra åt samma håll. Flera av de andra respondenterna svarar att det är fullt 
möjligt, men att det krävs incitament, tid och en mer strukturerad samverkan. 
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Destinationsbolagets VD säger att om en besökare väljer en certifiering över en aktör som 
inte har det så finns det redan marknadsstyrda incitament och att en ”certifiering kan skilja 
mellan en seriös och icke-seriös verksamhet så länge det inte förekommer greenwashing”. 
Detta håller hotelldirektören på Clarion Hotel med om och tycker att certifieringar är viktigt, 
men att det måste finnas uppföljning av kriterierna från en tredjepartsgranskare för att 
undvika urholkning. Clarion Hotel påpekar också att näringen behöver jobba med hållbara 
verktyg så de bli relevanta och tydliga samt att arbeta med dem på en destinationsnivå skulle 
vara fördelaktigt för att få lokalbefolkningen och besökarna att förstå den röda tråden. 
Turismstrategen på kommunen tror dock inte på att en och samma mall fungerar överallt då 
det är lättare att skriva en strategi än att faktiskt följa det och att det i slutändan är 
individuella förutsättningar och den enskilde turistentreprenören som ska göra arbetet. 
Storsjöyran tillägger att Östersund som destination kanske har helt andra utmaningar än andra 
städer eller destinationer, men att det skulle vara bra att tillämpa en utarbetad metod som 
redan används på andra platser.  

Projektledaren på Skidskytteförbundet ser hållbarhetsarbete med verktyg som något positivt 
för samverkan på destinationen och en konkurrensfördel där arbetssättet med kriterier 
”tvingar fram frågorna på agendan”. Dock finns det en uppfattning om att arbete med 
dokumentationens korrekthet väger tyngre i förhållande till det praktiska arbetet och de aktiva 
val som görs. Hotell Emma förklarar att de i dagsläget inte har någon certifiering med 
anledning av den ekonomiska aspekten, men att det finns ett stort fokus på hållbarhet i 
verksamheten och att i framtiden kommer det behövas någon sorts validering. Storsjöyran 
säger att det antagligen kommer vara till en certifiering man måste gå i framtiden, men att 
processen och tröskeln till hållbarhetsarbetet kan vara svår för många. VD:n på JHT hoppas 
och tror att det kommer vara lika självklart att vara certifierad som att ha serveringstillstånd 
på en restaurang. Jamtlis VD beskriver sin erfarenhet med certifieringar som positiv då det 
etablerar en kultur och att de på en tidigare arbetsplats haft en värdefull process med att 
certifiera en restaurang. Dock blev det inte möjligt för personalen att upprätthålla vissa av 
kriterierna i då det var en äldre lokal som inte fick byggas om, vilket gjorde att man släppte 
certifieringen men fortsatte med många av de andra delarna: 

”Processen var väldigt värdefull för den vände på alla stenar och en hel del av det vi 
 lärde oss kunde vi behålla och fortsätta vidare med. Jag tror att det är bra att bara dra 
 igång processen och jobba med det, sen får man se hur långt man kan nå med den 
 resan, men att göra resan kan vara lika viktigt som resans mål” (VD, Jamtli). 

Destinationsbolagets VD förklarar att certifieringar kan fungera som ett delmål mot en större 
vision men att angreppsättet som nämnt har både möjligheter och utmaningar. På frågan om 
hur effektiva enskilda aktörscertifieringar kontra destinationscertifiering i arbetet med den 
hållbara omställningen är, framkommer det att de flesta av respondenterna är positiva till att 
lyfta upp det på en destinationsnivå för att få ett helhetsgrepp som sedan kan influera de 
enskilda aktörerna att arbeta med hållbara kriterier utifrån egen förmåga. JHT berättar att 
destinationerna är väldigt viktiga och trots att det kommer vara en utmaning att få med alla så 
tror VD:n att det kommer bli betydligt lättare efter att den processen genomförts. En annan 
sak som några av respondenterna påpekar som positiv gällande destinationscertifieringar är 
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att om det blir en beprövad metod som känns igen av många besökare kan man få ett större 
genomslag där hållbarhetsarbetet inom besöksnäringen kan användas för att sätta 
destinationen på den internationella kartan. VD:n på JHT kommenterar: 

”Jag tror inte att man alltid ska uppfinna ett nytt hjul, utan ta vara på kunskapen inom 
 destinationen och även våga titta utanför destinationen. Vi som aktörer har ett 
 tämligen lätt sätt att komma samman, men någon måste ta på sig ledartröjan och säga
 nu kör vi” (VD, JHT). 

Respondenterna fick en kort förklaring om den samverkansprocess som Destination Järvsö, 
Ljusdals kommun och Region Gävleborg genomfört för att hållbarhetscertifiera sin 
destination. På frågan om respondenterna kan se ett liknande samarbete mellan 
samhällsnivåerna i Östersund var majoriteten positiv att det skulle kunna gå men att det 
kunde ta mycket tid. Turismstrategen på kommunen beskrev en högre förhoppning mellan 
kommun och destination än med regionen på grund av ekonomiska förutsättningar, men att 
det finns mycket projektmedel där det skulle kunna vara möjligt att göra något tillsammans. 
Det handlar om att komma till handling och inte bara prata om det, vilket 
Skidskytteförbundet utvecklar: 

”I grunden är allt samarbete oavsett om det gäller en hållbarhetscertifiering eller 
 annat. Just kraften i offentliga och privata initiativ är stark så jag tror att gör man 
 något så ska man göra det tillsammans” (Projektledare, Skidskytteförbundet). 

Jamtli beskriver att man antagligen inte kan lyckas utan den sortens samarbete och stöd. 
Även Clarion Hotel stämmer in i att man behöver få med hela destinationen och olika 
näringar, vilket kräver mer engagemang och att aktörerna känner att de får ut något av att 
bidra. VD:n för destinationsbolaget identifierar att en destination i en stad med fler 
intressenter ökar komplexiteten, men att de gemensamma mål som kan skapas tillsammans 
har stor betydelse för hur framgångsrik samverkan och hållbarhetsarbetet blir.  
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5. Analys och slutsatser 
I detta kapitel sammanställs litteraturöversikt och teori med den insamlade empirin i 
resultatet för att besvara studiens frågeställningar. Först behandlas uppsatsens utvalda 
hållbara verktyg i relation till hållbar utveckling på destinationen och följs sedan upp med 
intressenternas inställning och berättelser kopplat till området. Vardera avsnitt avslutas med 
slutsatser som besvarar frågeställningarna och ger kontext till fallet Östersund. 

5.1 Att förbättra arbetet med hållbar destinationsutveckling genom 
hållbara verktyg 
5.1.1 Hållbar destinationsutveckling 
Respondenternas berättelser och kommunens strategier genomsyras av uppfattningen om att 
Östersunds styrka och attraktivitet är baserat på det geografiska läget av en pulserande stad 
med närhet till fjäll, natur och evenemang. Utvecklingen av destinationen framställs även 
som positiv där destinationsbolaget allt mer inkluderar helhetsperspektivet vilket i sin tur 
även höjer livskvalitén för lokalbefolkningen. Tidigare modeller inom det teoretiska och 
praktiska arbetet med hållbar destinationsutveckling har haft svårt att spegla den dynamiska 
och komplexa verklighet där turismen ligger inbäddad. Mångfalden av modeller kan dock 
komplettera varandra för att öka förståelsen och beskriva hur destinationer kan utvecklas trots 
individuella förutsättningar som inte följer det linjära spektrumet som exempelvis TALC-
modellen illustrerar. Whittington et al. (2020) beskriver Porters diamant som ett sätt att hjälpa 
destinationer att identifiera lokala och geografiska fördelar och arbeta för en hållbar och 
konkurrenskraftig destinationsutveckling baserat på platsens naturliga resurser och strukturer. 
Cucculelli & Goffi (2016) hävdar att en konkurrenskraftig destination kräver 
hållbarhetsarbete men att det inte begränsas till de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekterna, utan även inkluderar kulturell och politisk hållbarhet. All et al. (2015) förklarar 
att arbetet med hållbarhet blir effektivare om lokala myndigheter kontrollerar och följer upp, 
och Torres-Delgado et al. (2021) beskriver hur tillgången till hållbarhetspolitik förbättrar 
information och vägledning för destinationens intressenter. Både strategier och styrdokument 
från Östersunds kommun och respondenterna förklarar att det finns höga ambitioner för 
hållbarhetsarbetet, men det kan finnas behov av en gemensam drivkraft eller vision för bättre 
samsyn.  

Det framgår av Albrecht et al. (2022) att hållbarhet kan ses som en dynamisk process istället 
för ett statiskt tillstånd. Det skulle kunna kopplas till de koncentriska cirklarna som Ryan 
(2020) beskriver där hållbarhetens dimensioner verkar inuti varandra, vilket påverkar 
utvecklingen på destinationen på flera olika sätt. Att ha ett helhetsperspektiv och se hur olika 
val påverkar destinationen i framtiden är därför viktigt och något som respondenterna lyfter 
tillsammans med att göra kloka val. Respondenternas berättelser återkommer dock till den 
traditionella inriktningen för turismutveckling som kretsar runt ekonomiska aspekter och 
incitament, vilket Becken & Loehr (2022) tidigare tagit upp som begränsande i sin forskning. 
Empirin verkar även stämma överens med hur Albrecht et al. (2022) identifierade att 
deltagarna i deras studie oftast tog upp den ekonomiska hållbarheten som viktig och att den i 
sin tur kunde motivera att ta upp andra frågor relaterade till hållbarhet. Det framgår att det 
krävs ekonomiska incitament i form av en efterfrågan på marknaden för att fler aktörer ska se 
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nyttan med hållbarhetsarbetet, samtidigt verkar hållbarhet framställas som ett krav för att vara 
konkurrenskraftig vilket gör att dessa ibland kan går emot varandra. Det är även tydligt att 
respondenter i stor utsträckning likställer hållbarhet med den miljömässiga dimensionen och 
att det arbetet kan riskera att försämra de ekonomiska aspekterna, vilket visar på utmaningen 
som framställts i tidigare forskning kring att arbeta med alla tre dimensioner samtidigt. 
Torres-Delgado et al. (2021) skriver att indikatorer skulle kunna förenkla och förtydliga 
hållbarhet för både beslutsfattare och mellan aktörerna på destinationen. I Planen för 
besöksnäringen (DOAB, 2019) ges förslag på åtgärder där man genom omvärldsanalys ska 
följa trender och inspireras av andra destinationer och branschers arbete, samt underlätta för 
besökaren att göra hållbara val på destinationen. 

Albrecht et al. (2022) beskriver att destinationschefer har en betydande roll för att skapa en 
gemensamhet på destinationen och att kunna kommunicera en implementering av hållbara 
strategier. Majoriteten av respondenterna som intervjuades tyckte att destinationsbolaget har 
ett helhetsperspektiv där alla delar av destinationen inkluderas vilket bidrar till en bra 
framtidstro. Regeringskansliet (2021) förklarar att få till en diskussion mellan olika näringar 
är viktigt för platsutvecklingen och det bygger på ömsesidig respekt från aktörer och utgår 
från lokala förutsättningar. Det finns en delad mening hos respondenterna när det gäller hur 
bra kommunikationen mellan olika näringar fungerar, men att det är viktigt för destinationen 
var de starkt positiva till. Det framkommer även att det i Östersund finns ett prestigelöst 
förhållningssätt vilket är gynnsamt och en positiv egenskap när man försöker förbättra 
destinationsutvecklingen och samarbetet kring dessa frågor.  

Kompetens och kunskap är en viktig faktor när det kommer till hållbar destinationsutveckling 
och behöver kompletteras genom utbildning, vilket tidigare forskning har observerat då det 
finns en bristande kunskap för att hantera hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen (Becken & 
Loehr, 2022). Ett förslag på åtgärd i Planen för besöksnäringen (DOAB, 2019) är att 
kartlägga och definiera behovet av kunskapen på destinationen för att kunna starta en 
kompetensutveckling med syfte att fler ska engagera sig i hållbarhetsarbetet. Ritchie & 
Crouch (2003) påpekar i sin forskning en väldigt liten användning av mätbara mål inom 
hållbar destinationsutveckling och Weaver & Lawton (2014) anser att det första steget för 
destinationen bör vara att identifiera de ekonomiska, sociala och miljömässiga indikatorerna 
som kan en förståelse för destinationens hållbarhetsnivå.  

5.1.2 Samverkan 
Det har framkommit i både litteratur, teori och insamlad empiri att turism och besöksnäring 
har ett komplext aktörssystem med flera olika samhällsnivåer som har behov av koordinering. 
Något som Torres-Delgado et al. (2021) identifierade och sammanfattade med fem 
huvudutmaningar för hållbar utveckling inom turismen. Genom intervjuerna med 
respondenterna kunde kopplingar till alla fem utmaningar göras. Två av de framstående 
utmaningarna var samarbete mellan turistföretag för att bli mer effektiva, och koordinering 
mellan destinationsorganisationen och alla relevanta parter kopplat till destinationen. 
Respondenterna lyfte fram idéer för en samverkansplattform som beskrevs som ett forum 
eller stormöte där de kunde dela med sig av erfarenheter, utmaningar och tydliggjorde vad 
som var viktigt för destinationen. Även vikten av att inkludera andra näringar lyftes fram och 
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kan kopplas till utmaningen med att samspela med relevanta parter som inte alltid inkluderas 
i besöksnäringen. Trots att det beskrivs som en stor utmaning att konstruera en framgångsrik 
samverkansplattform verkar det som att respondenterna ser det som en värdefull process och 
att destinationsbolaget är en nyckelfaktor med betydande roll för destinationens utveckling, 
något som även styrkts i tidigare forskning. Gällande samverkan och kommunikation mellan 
turistföretag förklarade Grauslund & Hammershoy (2021) svårigheter i aktörernas tillit till 
varandra samt att lyfta blicken och se helheten utanför sitt egna affärsintresse. Dock verkar en 
förändring skett som resultat av pandemin och att man nu i större utsträckning än innan 
förstår vikten av att ’kroka arm’. 

Skapandet av en plattform för samverkan och att tillsammans vara starkare knyter an till Getz 
(1983) teori om klusterbildning för att värna om de ekonomiska, sociala och ekologiska 
aspekterna på en destination. Novelli et al. (2006) och Costa & João Lima (2018) beskriver 
också de kluster som en effektiv metod för att öka produktivitet, kreativitet och ge en riktning 
för utvecklingen. Då kluster sällan uppstår spontant finns det även här problematik med tillit 
mellan aktörer för att dela med sig av kunskap och erfarenheter, men om en destination 
lyckas kan det generera ett större förtroende mellan privata och offentliga verksamheter 
(Novelli et al., 2006). Boendeanläggningarna som intervjuades var exempelvis överens om att 
se på destinationens hotell som komplement till varandra för helheten, vilket gör att man 
tillsammans kan ta åt sig när man lyckas. Detta tänk kan knytas till fenomenet coopetition där 
aktörerna både samarbetar kring destinationens helhet för att skapa en plats som attraherar 
besökare, men konkurrerar inom destinationen om besökarna när de befinner sig på platsen 
(Grauslund & Hammershoy, 2021). Att ha ett sådant tankesätt skulle kunna driva innovation 
och nytänkande, samtidigt som utbyte av kunskap gynnar destinationens långsiktiga 
utveckling och attraktion. Tidigare forskning visar en bild av att arbetet med hållbar 
destinationsutveckling och hållbara verktyg kan skapa en samverkan med dialog och lärande 
om hur man arbetar med området, något som även poängterades under intervjuerna som en 
stor fördel med uppsatsens utvalda verktyg då de kan ge ett beprövat ramverk som bryter ner 
och tydliggör begreppet hållbarhet.  

De strategier och styrdokument som ingått i empirin beskriver en gynnsam kultur i Östersund 
för samverkan och initiativförmåga. Ett ord som återkommer i både dokument och under 
intervjuerna är vikten av destinationens eldsjälar som driver utvecklingen. Dessa framstår 
främst i sammanhang med tidsbegränsade evenemang och lyfts som en utmaning för att 
kunna utveckla synergieffekter med samverkan, vilket kan leda till en högre kvalitet på 
genomförandet samt både kompetensutbyte och förvaltning. Något som framkom i empirin 
var att båda respondenterna inom verksamhetskategorin evenemang hade samma positiva 
uppfattning om en bra samverkan på destinationen, vilket skulle kunna knytas an till att 
aktörerna är bra på att sluta upp under tidsbegränsade perioder när det finns ett tydligt mål om 
att genomföra ett visst evenemang. Planen för besöksnäringen (DOAB, 2019) lyfter 
samverkan och rollfördelning som centralt för att skapa en framgångsrik och hållbar 
besöksnäring och intervjun med destinationsbolagets VD bekräftar hur viktigt det är med en 
gemensam vision med tydliga och mätbara delmål. Dock framgår det att detta inte riktigt 
finns i dagsläget, vilket kan påverka hur arbetet med destinationens utveckling och 
samverkan tidigare sett ut och ser ut idag.  
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5.1.3 Slutsatser för användning av hållbara verktyg 
När det kommer till hållbara verktyg och besöksnäringens möjlighet till omställning efter 
pandemin så finns det flera fördelar med standard, indikatorer och destinationscertifieringar 
som tydligt går att koppla till målen i Agenda 2030 (Albrecht et al., 2022; Becken & Loehr, 
2022; Dunk et al., 2016). Både kommunens arbete med Viable Cities och Klimatstrategin 
knyter an till dessa mål och ett hållbarhetssystem likt GSTC-D inom besöksnäringen skulle 
kunna sammankoppla och effektivisera helhetsarbetet på destinationen. Samtidigt 
argumenterar Derkx & Glasbergen (2014) att en hållbar standard, indikatorsystem eller 
destinationscertifiering inte kan likställas med att besöksnäringen är hållbar, men att det 
skapar transparens, struktur och prioritering av hållbarhetsarbetet.  

Tidigare forskning och respondenternas inställning till studiens hållbara verktyg visar på att 
verktygen har potential att skapa struktur och ett ramverk i arbetet med destinationens helhet 
och för enskilda aktörer att förhålla sig till. Det skulle även kunna leda till en tydligare 
definition av hållbarhet som begrepp, något som Rodríguez et al. (2017) beskriver som en 
problematik inom besöksnäringen i tidigare forskning. Att identifiera det hållbara verktyg 
som passar destinationens lokala förutsättningar har visat sig vara viktigt och att verktyget 
inte begränsas till den miljömässiga aspekten, utan inkludera kriterier inom alla hållbarhetens 
dimensioner. Som beskrivits i resultatet ges flera förslag på hållbara åtgärder i en Plan för 
besöksnäringen (DOAB, 2019), bland annat att kartlägga hållbarhetsprofilen, 
kompetensutveckling, inspireras av andra destinationer och branscher, samt följa trender 
genom omvärldsanalys. Dessa åtgärder kan direkt kopplas till aktiviteter i en 
certifieringsprocess av destinationen, vilket tyder på att arbetet med hållbar 
destinationsutveckling skulle kunna förbättras med hjälp av ett sådant verktyg. En av 
förslagen på åtgärder är även att tillhandahålla ”verktygslådor” till aktörerna på destinationen, 
något som en hållbar standard, indikatorer eller destinationscertifiering skulle kunna göra 
genom att bidra till en kunskapsutveckling som leder till strategier för att skapa ett attraktivt 
och konkurrenskraftigt resmål och lokalsamhälle i Östersund.  

Att arbeta på en destinationsnivå verkar kunna ge både synergieffekter för andra branscher 
och skapa en röd tråd i arbetet med hållbarhet för enskilda aktörer och besökare. Enligt 
Rodríguez et al. (2017) kan ett community-baserat tillvägagångsätt genom nätverk, partners 
och destinationsbolag arbeta fram tydliga strategier för att skapa en hållbarare destination 
tillsammans. En bättre samverkan tillsammans med destinationsbolagets roll som koordinator 
och initiativtagare framstår som en närmast avgörande del i att processen med hållbara 
verktyg påbörjas, vilket både Grauslund & Hammershoy (2021) och respondenterna betonar.  

5.2 Identifierade möjligheter och utmaningar med hållbara verktyg  
Aktörerna i Östersund ser positiva möjligheter med hållbarhetsarbetet som finns i Östersund 
idag. Det framstår som en självklarhet och ses mer som en hygienfaktor och något som alla 
verksamheter bör arbeta med. Den större medvetenhet hos besökare gör också att aktörer inte 
kan undvika frågorna om hållbarhet. Det blir viktigt att ha en strategi som tar hänsyn till detta 
och att exempelvis välja en beprövad certifiering med hög igenkänningsfaktor, något som 
Ritchie & Crouch (2003) tidigare poängterat som ett sätt för destinationer att vara 
konkurrenskraftiga. I studien om Barcelonas hållbarhetsarbete med en destinationscertifiering 
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framgick det att intressenternas inställning var positiv och att certifieringar kunde skapa 
långsiktig hållbarhet på destinationen. De flesta av respondenterna i Östersund var positiva 
till att arbeta med hållbarhet på destinationsnivå för att lättare ta ett helhetsgrepp och för att 
inkludera de enskilda aktörerna. Dock finns många mindre aktörer i Östersund och precis 
som uppsatsen redovisat för tidigare kan det vara svårare för dem att lyfta blicken från sin 
dagliga verksamhet. Forskningen har observerat ett bristande engagemang hos mindre företag 
vilket kan förklaras med att det saknas resurser och kunskap (Dunk et al., 2016; Torres-
Delgado el al., 2021). Certifieringar kan vara ett bra verktyg för att ta fram styrkor och 
svagheter samt att mäta och validera arbetet med den hållbara utvecklingen (Cucculelli & 
Goffi, 2016; Tillväxtverket, 2019). Tillväxtverket (2019) ger förslag på att använda ett urval 
av kriterierna som är relevanta för den enskilda destinationen men nackdelen blir som 
tidigare nämnt att man inte kan använda sig av benchmarking i samma utsträckning. 

Eftersom greenwashing kan vara ett problem när man pratar om certifieringar är det viktigt 
för konsumenten att se att det är granskat och beslutat av en tredje part. En del respondenter 
påpekade att näringen behöver jobba med hållbara verktyg så de blir relevanta för alla och att 
det hade varit bra att göra det på destinationsnivå för att få en röd tråd genom arbetet. 
Rodríguez et al. (2017) förklarade i sin studie att det forskats mycket kring certifieringar men 
att det trots allt inte är säkert hur mycket det gör för besökaren och enligt Esparon et al. 
(2014) upplever aktörer att efterfrågan på certifieringar är relativt liten, men detta kan 
förklaras av dålig kommunikation och marknadsföring mot besökare. Tillväxtverket (2019) 
påpekar i sin rapport att konsumenter är villiga att betala mer för CSR-initiativ för att bidra 
till hållbarheten i det lokala samhället. Detta går att knyta an till Cucculelli & Goffis (2016) 
studie där de kunde konstatera att hållbarhetsindikatorerna värderades högre än andra 
beroende variabler i förhållande till konkurrensindikatorerna och att “maximizing local 
economic development” var en av de som stod ut.  

När det gäller hållbarhet överlag tror respondenterna att mycket handlar om kommunikation 
och kunna visa konkreta saker då hållbarhet handlar om det långsiktiga arbetet. ECO-
certifierande verksamheter kan ha en stor konkurrensfördel och Esparon et al. (2014) 
förklarade att besökare oftare är nöjdare och lojalare mot certifierade verksamheter, vilket 
skulle innebära ett ekonomiskt incitament. Själva processen och vägen att bli certifierad 
framställs som värdefull då verksamheter lär sig nya saker och detta är något som går att ta 
med sig även om man inte blir fullt ut certifierad. Inom hållbarhetsfrågor kan det vara svårt 
att veta hur man ska gå tillväga och därför är det viktigt kunna få stöd och råd. Enligt Jarvis et 
al. (2010) har dock aktörer upplevt brister i kommunikationen gällande hållbar turism från 
offentliga verksamheter, men det poängteras också att certifieringsprocessen kan vara ett 
substitut om stöd och rådgivning är bristfällig. Att hållbarhet anses vara stort och komplext 
för enskilda aktörer skulle kunna betyda en outnyttjad potential inom besöksnäringens 
verksamheter där hållbarhetsarbetet skulle kunna effektiviseras med någon form av stöd eller 
verktyg som bryter ner de olika dimensionerna.  

5.2.1 Slutsatser av intressenternas inställning 
Många av respondenterna tror att det är fullt möjligt att samlas kring hållbara strategier i 
Östersund, men att det krävs incitament, tid och samverkan samt att hitta en kultur där 
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aktörerna samlas kring en vision utan att det införs förbud mot saker. I och med att 
medvetenheten ökar tror respondenterna att i framtiden kommer det behövas en validering 
och då skulle någon form av hållbart verktyg likt standard, indikatorer eller 
destinationscertifiering kunna vara till hjälp för det. Rodríguez et al. (2017) menar att 
inställningen hos intressenter är av betydande vikt för att kunna implementera hållbara 
strategier och undvika att det skapas olika typer av motstånd. Respondenterna tror också att 
det borde kunna delas på fler kunskaper då det finns verksamheter som fokuserar mycket på 
hållbarheten och kan genom best practice dela med sig till andra som inte gör det idag. 

Gällande stöd och rådgivning reflekterade respondenterna att det stöd som finns i Östersund 
inte riktigt nått fram eller att de inte nyttjat tjänsten. Det finns därmed en möjlighet att 
underlätta och förenkla hållbarhetsarbetet genom tillhandahålla något som speciellt mindre 
aktörer kan förhålla sig till. Verktyg som indikatorer, utbildning, rådgivning och certifieringar 
är några av de stödinsatser som Torres-Delgado et al. (2021) tidigare beskrivit hjälpa lokal 
turismutveckling. Förslag för Östersund skulle därför kunna vara någon slags verktygslåda 
tillsammans med kompetensutveckling som följer tydliga hållbarhetsmål, både för att kunna 
generera ett effektivare arbete genom samsyn och en förbättrad utgångspunkt för aktörernas 
samverkan. Vikten av den ekonomiska aspekten har varit framträdande, men respondenterna 
och forskningen har samtidigt beskrivit hur det kan vara ett incitament för arbetet med de 
sociala och ekologiska dimensionerna. Hållbara verktyg har därmed potential att stötta arbetet 
mot en attraktiv och konkurrenskraftig destination, något som bidrar till en långsiktig 
lönsamhet.  

Det framgår i empirin att hållbarhet mer eller mindre blivit ett uttjatat ord och man måste bli 
bättre på definiera innebörden för branschen. En genomgående tråd i intervjuerna och i 
tidigare forskning är destinationsbolagets roll, vilket stärks av Cucculelli & Goffi (2016) där 
den hållbarhetsvariabel med störst påverkan på konkurrensmodellen var “Sustainable tourism 
policy and destination management” och hur destinationens utveckling, förvaltning och 
koordinering behöver centraliseras i hållbarhetens dimensioner. Dock verkar respondenterna 
till viss del ifrågasätta hur det är betydligt enklare att skriva bra strategier, tillvägagångssätt 
och styrdokument, än att faktiskt genomföra verkliga aktiviteter och tydlig kommunikation. 
Den bristande kommunikationen kring hållbarhetsarbetet i besöksnäringen har tidigare lyfts 
som en utmaning av både Jarvis et al. (2010) och Esparon et al. (2014). Genom att titta på 
helheten och att olika samhällsnivåer arbetar med samma mål, exempelvis Agenda 2030, 
finns en möjlighet att kunna förbättra kommunikationen mot både aktörer, besökare och 
lokalbefolkningen där de övergripande målen fungerar som en röd tråd oavsett vilken bransch 
man tittar på. 
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6. Diskussion 
I detta avslutande kapitel diskuterar och reflekterar författarna över uppsatsens resultat, 
betydelse ur ett större perspektiv, genomförande samt ger förslag på framtida 
forskningsområden. 

En genomgående tråd i uppsatsen har varit besöksnäringens utmanande och komplexa 
aktörssystem som tidigare beskrivits som en viktig del för hållbar destinationsutveckling. 
Syftet var att utforska hur en destination kan förbättra hållbarhetsarbetet och samverkan med 
hjälp av hållbara verktyg som standard, indikatorer och destinationscertifiering. För att 
generera en djupare förståelse för de olika intressenternas perspektiv av destinationens 
hållbara utveckling användes kvalitativa intervjuer som skapade underlag för analys 
tillsammans med tidigare forskning, teori och dokumentöversikt. Problemformulering 
tillsammans med resterande avsnitt i inledningen utgick från utmaningar som dels tidigare 
forskning identifierat kopplat till hållbar destinationsutveckling och användningen av hållbara 
verktyg inom besöksnäringen, samt lokala förutsättningar till att arbeta med hållbarhet i 
Östersund.  

6.1 Hållbar destinationsutveckling med hjälp av hållbara verktyg 
Den första forskningsfrågan behandlar just de hållbara verktyg som studien avgränsades till 
och hur dessa kan förbättra hållbarhetsarbetet och samverkan på destinationen. Från den 
beskrivning som framställts av Östersund i strategier och visioner ska det hållbara 
perspektivet och insatser kopplade till detta gå i linje med Agenda 2030. Att titta på verktyg 
som direkt går att knyta till dessa 17 mål blir därför ett effektivare upplägg om man vill 
inkludera fler verksamheter att enas om riktningen för hållbarhetsarbetet. Ett annat 
genomgående område är samverkan som påtalats i samtliga kapitel i uppsatsen. Strategier och 
styrdokument beskriver ett gynnsamt klimat för samverkan och initiativ från eldsjälar, vilket 
även respondenterna bekräftar till viss del. Dock verkar den bild som målas upp i skrift inte 
alltid stämma överens med det verkliga arbetet på destinationen där studiens empiriska 
material beskrivit tendenser till dålig kommunikation, avsaknad av engagemang och 
kompetens. Den samverkansplattform som nämns som förslag skulle kunna skapa ett sätt att 
arbeta med detta, men precis som forskningen beskrivit är det en utmaning att skapa olika 
former av kluster då det sällan sker spontant. Dessa utmaningar framstår som tidigare nämnt 
stora i befintlig forskning, och kan bidra till att aktörer inte förstår hur de kan dra nytta av 
hållbara verktyg som finns tillgängliga. Dessutom finns det svårigheter i samsyn och 
samverkan mellan det privata näringslivet och offentliga verksamheter likt 
kommunorganisationen som har skilda arbetsrutiner att förhålla sig till.  

I Planen för besöksnäringen 2019-2023 från destinationsbolaget och kommunen är syftet att 
ge riktning och vägledning åt destinationens intressenter och olika förslag på åtgärder för 
hållbarhet. Flera av respondenterna poängterar att det är betydligt enklare att skriva och prata 
om förslag på förändringar än att faktiskt genomföra verkliga aktiviteter för att uppnå dem, 
vilket kan tyda på en misstro till att det som skrivs i dokument och policys inte leder till 
praktiska aktiviteter och insatser.  
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En majoritet av respondenterna ställer sig positiva och villiga att samverka för att arbeta med 
hållbara verktyg då hållbarhet är en hygienfaktor på marknaden idag. De nämner också att det 
kommer krävas en validering av arbetet framöver, och att konsumenten kommer se 
certifierade verksamheter som seriösa och kvalitetssäkrade. Det kan därmed diskuteras att 
arbetet med hållbarhet är något samhällsgenomgående och att allt från enskilda företag, olika 
näringar och samhällsnivåer är i behov av verktyg som kan utveckla och effektivisera 
aktiviteter som leder till ett hållbarare samhälle. Det innebär i sin tur att många 
verksamheteter har liknande utmaningar och problematik inom det avhandlade området, 
oavsett som man anser sig tillhöra besöksnäringen eller inte. Här påpekar både tidigare 
forskning och empirin att hållbara verktyg som har kopplingar till Agenda 2030, kan vara ett 
stöd i olika utsträckning för att skapa en strukturell bearbetning av hållbarhetens dimensioner. 
Resonemanget blir om det är möjligt för mindre företag att lyfta blicken och för större 
verksamheter att se värdet av att delta i ett sammanhang som delar kunskap, erfarenheter och 
samverkar runt utvalda hållbara verktyg. Det kanske inte heller är rimligt att alla 
verksamheter eller destinationer passar in i befintliga hållbara system, utan att det i stor 
utsträckning krävs individuella anpassningar av kriterier.  

Att få tillgång till GSTC-D som hållbar standard medför inte några ekonomiska kostnader om 
destinationen inte väljer att bli en medlem eller ingå i en certifieringsprocess hos en 
tredjepartsgranskare. Däremot finns det stora utmaningar i att besöksnäringen saknar 
kompetens eller kunskap som krävs för att hantera den hållbara omställningen och en av 
respondenterna lyfte att de inte pratar om hållbarhet på ett kunskapsbaserat sätt. Dessutom 
verkar man inte veta om det erbjuds stöd eller rådgivning kring hållbarhetsarbete på 
destinationen, men att det antas att det finns om det skulle behövas. Här finns det stor 
potential för destinationsorganisationer i rollen som koordinator och föregångare att 
identifiera kompetensbehovet. Ett exempel skulle kunna vara att tillhandahålla ett 
hållbarhetsprogram för sina partners och aktörer på destinationen som framställts gemensamt 
och ihop med kriterier och indikatorer, vilket gör programmet aktuellt och i linje med 
regionala, nationella och internationella hållbarhetsmål. Det skulle skapa en större 
medvetenhet på destinationen och en smidigare kommunikation gentemot olika 
verksamhetsområden. Ett sådant program skulle kunna innefatta en kunskapsbas med 
uppdaterade omvärldsanalyser, benchmarking av andra destinationer, mätbara mål och en 
engagerande vision. Det skulle kunna bidra till att tillämpa hållbarhet i en dynamisk process 
där en hållbarare destination uppnås genom mindre etapper utifrån de lokala 
förutsättningarna.  

6.2 Intressenternas utmaningar och möjligheter med hållbara verktyg  
Den andra forskningsfrågan behandlar de möjligheter och utmaningar som destinationens 
intressenter beskriver i sina berättelser kring att arbeta med hållbar standard, indikatorer eller 
destinationscertifiering. Då majoriteten av näringslivet i Östersund består av små och 
medelstora företag var det viktigt att förstå och sätta sig in i olika berättelser och perspektiv 
som resulterade i både liknande och skilda versioner av den verklighet intressenterna verkar 
inom. Att skapa en hållbar destination kräver gemensamma ansträngningar från både 
destinationsorganisationen och lokala aktörer för att hitta balansen mellan de ekonomiska, 
sociala och ekologiska aspekterna. En utmaning med mindre företag har konstaterats vara 
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bristen på tid, resurser och kompetens, där både forskningen och respondenterna antyder att 
en av lösningarna blir den roll som destinationsbolaget tar som koordinator, företrädare och 
inspiratör i hållbarhetsfrågorna. Dock verkar kombinationen av motivation, tillmötesgående 
och förändringsvillighet vara avgörande för att påbörja processen, något som respondenterna 
i studien i olika grad uppvisar.  

En tydlig möjlighet som identifierades i Östersund var evenemangen som ett sätt att driva 
utveckling på destinationen. En korrelation identifierades mellan evenemangen och 
uppfattning om en god samverkan, vilket skulle kunna bero på den korta tidsramen med 
tydliga mål för att det ska gå att genomföra samt att det skapar en spill over-effekt som ger 
ekonomiska incitament för en mångfald av aktörer i området. Men det finns utrymme till 
förbättring där fler engagerar sig och deltar i hållbara initiativ när det anordnas större 
evenemang och att synergieffekterna som skapas faktiskt tillvaratas. Eftersom hållbarhet står 
högt på agendan och det finns många olika betydelser kan det lätt känns som ett uttjatat 
begrepp och svårt att definiera vad det verkligen innebär, därför kan intressenter känna att det 
är svårt att gå över den tröskeln. När man väl tar steget är det viktigt att välja rätt verktyg som 
är enkelt kan följa upp och validerar arbetet, exempelvis med en tredjepartsgranskning för att 
undvika greenwashing. För att underlätta för konsumenten är det fördelaktigt att välja ett 
välkänt verktyg då detta skapar igenkänning i en uppsjö av olika certifieringar. Det kan även 
argumenteras för att besökaren bildar sig en uppfattning och uppskattar destinationens helhet 
i större utsträckning än enskilda aktörers hållbarhetsinitiativ.  

Kriterierna som finns för olika hållbara verktyg kan vara effektiva då dem tvingar fram 
hållbarheten på agendan och destinationen ser konkret vad som behöver göras. Detta lyfts 
som en konkurrensfördel som visar för besökare och bransch att man aktivt jobbar med 
hållbarhetsfrågor. Dock finns det olika förutsättningar för intressenterna. Mindre aktörer har 
som tidigare nämnt inte lika stora resurser som ett större företag eller en kedja, det kan också 
behövas ett incitament för att starta en hållbarhetsprocess och då skulle ett hållbarhetssystem 
likt en standard eller destinationscertifiering vara en bra start. För att kunna medverka i en 
sån process blir det en utmaning men också en möjlighet att utöka samverkan på 
destinationen om det genomförs ett arbete för att inkludera olika verksamhetsområden och 
näringar som påverkas av sådana beslut. En respondent påpekar att allt handlar om 
samverkan i grunden, oavsett vilka förändringsfrågor det gäller. Man kan även här tänka att 
samma utmaningar och möjligheter för samverkan finns på fler destinationer och att det är 
skillnaderna på tillvägagångsätt och strukturer mellan samhällsnivåerna som skapar en 
komplexitet som många gånger kan vara svår att ta sig förbi eller ha överseende med.  

6.3 Slutdiskussion 
Studien avsåg Östersund som en destination där arbetet med hållbarhet pågår på flera olika 
samhällsnivåer, men saknar en gemensam strategi med tydlig och funktionell målsättning. I 
det REACT-projekt som drivs av destinationsbolaget valde man i ansökan att inte ha någon 
målsättning kopplade till de hållbara verktyg som denna uppsats avhandlat. Istället ligger 
fokus på best practice, något som framkommer som positivt under intervjuerna men fallerar 
om samverkan och motivationen att träffas inte fungerar. CSR var ett annat fokusområde som 



40 
 

togs upp där företag och besökare kan medverka till ett bättre samhälle, men uppföljningen, 
utvärderingen och effekterna av sådana insatser blir svåra att mäta.  

Då besöksnäringen utgör en stor del av platser och regioners utveckling innebär det en 
potential för att skapa effektiva och inkluderande mål som genom samverkan kan ge en 
hållbarare destination. I arbetet ville vi studera om hållbar standard, indikatorer eller 
destinationscertifiering skulle vara möjliga initiativ för att samordna aktörer på destinationen 
att arbeta mot gemensamma mål för hållbarhet. Många destinationsorganisationer jobbar med 
hållbara destinationsutvecklingsmodeller och det går att anta att fler destinationer står inför 
liknande möjligheter och utmaningar som Östersund. Det skulle även gå att diskutera om man 
kan tänka i liknande banor på en mikronivå för enskilda företag, som kan få större genomslag 
med en gemensamt framtagen hållbarhetsplan med mål och en vision som resonerar och 
engagerar hela verksamheten. Ett steg upp från destinationsnivån skulle annars vara att på en 
nationell nivå förtydliga delmålen och vägen mot att uppnå visionen i strategin för Hållbar 
turism och växande besöksnäring som även den går i linje med Agenda 2030. Här kan Norges 
nationella turismstrategi ses som ett exempel där man centraliserat hållbarhetens dimensioner 
och skapat ett system för att certifiera hållbara destinationer, vilket tidigare beskrivits av Aall 
et al. (2015). 

Under arbetet med uppsatsen fanns det tankar kring att använda fokusgrupper. Detta valdes 
dock bort på grund av tidsbegränsning i bearbetning och samordning av olika aktörer till ett 
specifikt möte. Dock tror vi att det skulle vara ett bra tillvägagångsätt för framtida studier 
som behandlar samverkan i olika sammanhang och specifikt i arbetet med hållbarhet, då en 
fokusgrupp kan fungera som ett forum där olika intressenter kan lyfta åsikter, frågor och 
erfarenheter tillsammans utifrån bestämda teman och därmed både ge ett bra empiriskt 
underlag och värdefullt utbyte mellan deltagarna. Att utforska hållbarhet kopplat till en ökad 
konkurrenskraft för mindre destinationer och städer kan utforskas ytterligare då dessa i stor 
utsträckning präglas av geografiska och lokala förutsättningar. En svaghet kan dock vara, 
precis som med fallstudier, att generaliserbarheten försämras i takt med att fallet blir mer 
specifikt. En annan infallsvinkel för uppsatsen hade kunnat vara att utgå från GSTC-D 
kriterier och göra en testimplementering gentemot platsens förutsättningar och därmed både 
identifiera viktiga indikatorer och hållbarhetsnivån på destinationen. Tillvägagångsättet och 
hur man samlar in data för en sådan studie kan dock diskuteras för tillförlitliga resultat.  

Pandemins effekter har påvisats i både bakgrund, tidigare forskning och i resultatet, och 
kommer med stor sannolikhet även påverkar besöksnäringen framåt i olika utsträckning. 
Lärdomar om att ha flera olika ben att stå på, satsningar på digitalisering och hållbara 
destinationer är alla underlag för framtida forskningsområden. Erfarenheterna som vi 
författare erhållit genom uppsatsprocessen och i mötet med olika intressenter har gett en 
inblick i hur vi i kommande arbetsliv kommer att möta olika utmaningar och möjligheter. 
Förhoppningen är att denna uppsats har genererat kunskap som i praktiken leder till 
förbättrade strategiska beslut, samtidigt som den bidragit till den akademiska kunskapen inom 
området. 
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Bilaga 1: Intervjuguide (boendeanläggningar, privata aktörer och 
evenemang) 
Syftet med uppsatsen är att med en fallstudie utforska hur Östersund kan arbeta mot en mer 
långsiktigt hållbar destination i samarbete med Destination Östersund. Vi kommer både att 
titta på goda exempel från andra destinationers hållbarhetsarbete och undersöka inställningen 
hos Östersunds intressenter för att ge en förståelse kring hur man kan skapa hållbara 
strategier för Östersunds besöksnäring med hjälp av hållbar standard, indikatorer eller 
destinationscertifiering. Vi vill därför veta mer om din uppfattning och inställning för 
hållbara certifieringar inom besöksnäringen och den framtida utvecklingen av Östersund som 
destination. Om det skulle vara okej för dig så hade vi gärna spelat in intervjun för att 
underlätta bearbetningen, ljudfilerna förvaras så ingen obehörig kommer åt dem under 
processen och vid godkänd uppsats raderas filerna. För att validera resultatet vill vi gärna 
kontakta er igen för att se så vår tolkning överensstämmer med er berättelse. Uppsatsen 
kommer vid godkännande att publiceras online och bli offentlig handling. Skulle frågor 
uppstå efterhand så kommer vi maila ut våra kontaktuppgifter igen efter intervjun så dessa 
finns lättillgängliga.  

Inledande frågor: 

1. Berätta kort om din verksamhet och hur den relaterar till besöksnäringen.  
2. Hur kommer det sig att du valt att bo/jobba i Östersund? Vad tycker du gör Östersund 

attraktivt? 

Huvudfrågor: 

Destinationsutveckling 

3. Vilka är Östersunds styrkor som besöksdestination? 
4. Vilka utmaningar kan du identifiera på destinationen kopplat till destinationens 

långsiktiga utveckling? 
5. Upplever du att aktörerna på destinationen strävar åt samma håll? Finns det någon 

gemenskap? 
6. Hur viktigt är samverkan för att utveckla Östersund? Fungerar det bra idag? 

Förbättringsmöjligheter?  

Hållbarhet 

7. Hur arbetar ni med hållbarhet i eran verksamhet?  
8. Vilka är era utmaningar i arbetet med hållbarhet? 
9. Finns det tillräckligt med stöd eller råd från destinationsbolag/kommun/region att 

arbeta med hållbarhet? 
10. Saknar du något i arbetet med destinationens hållbarhet? 

Hållbara verktyg 

Definitioner om önskas av utvalda verktyg: Standard (En standard är ett ramverk med olika 
kriterier designade för att återkommande kunna följas upp), indikatorer (syftar till att mäta 
och kvantifiera en viss aspekt eller företeelse,  till exempel för att visa på ett företags 



 

hållbarhet eller kvalitet), och destinationscertifiering (definieras som en frivillig process där 
en granskning, bedömning) och skriftligt intyg ges för en produkt, tjänst, verksamhet eller 
process som uppfyller vissa kvalitetskrav (Tillväxtverket, 2019).  
 

11. Tidigare forskning beskriver mätbara mål och indikatorer som en viktig del i att 
utvärdera destinationers hållbarhetsarbete. Hur ser du på att Östersunds aktörer samlas 
runt en gemensam hållbarhetsstrategi? 

12. Vad är din uppfattning av hållbara certifieringar?  
13. Är det skillnad på certifieringar för enskilda aktörer och destinationer? Vilket tror du 

är effektivast? 
14. Flera andra svenska destinationer arbetar med GSTC, Global Sustainable Tourism 

Councils hållbara destinationskriterier, exempelvis Västerbotten Experience och 
Kirunas Sustainable Arctic Destination. Vad tycker du om detta sätt att utveckla 
destinationer? 

15. Destination Järvsö tillsammans med Ljusdals kommun och Region Gävleborg blev i 
höstas den första svenska destinationen att få en internationell hållbarhetscertifiering 
efter flera års arbete med GSTCs destinationskriterier. Har du hört talas om det? Om 
ja, tror du att Östersund skulle gynnas av att genomföra ett liknande arbete? 

16. Tror du att en destinationscertifiering eller en gemensam hållbarhetsstrategi skulle 
vara gynnsam eller användbar för din verksamhet? Om ja, hur? 

Avslutande frågor 

17. Finns det något mer du vill tillägga kopplat till Östersunds destinationsutveckling, 
hållbara indikatorer eller certifieringar? 

18. Vill du att vi skickar den färdiga uppsatsen till dig? Via email? 

  



 

Bilaga 2: Intervjuguide (Kommun och näringslivsföreträdare) 
Syftet med uppsatsen är att med en fallstudie utforska hur Östersund kan arbeta mot en mer 
långsiktigt hållbar destination i samarbete med Destination Östersund. Vi kommer både att 
titta på goda exempel från andra destinationers hållbarhetsarbete och undersöka inställningen 
hos Östersunds intressenter för att ge en förståelse kring hur man kan skapa hållbara 
strategier för Östersunds besöksnäring med hjälp av hållbar standard, indikatorer eller 
destinationscertifiering. Vi vill därför veta mer om din uppfattning och inställning för 
hållbara certifieringar inom besöksnäringen och den framtida utvecklingen av Östersund som 
destination. Om det skulle vara okej för dig så hade vi gärna spelat in intervjun för att 
underlätta bearbetningen, ljudfilerna förvaras så ingen obehörig kommer åt dem under 
processen och vid godkänd uppsats raderas filerna. För att validera resultatet vill vi gärna 
kontakta er igen för att se så vår tolkning överensstämmer med er berättelse. Uppsatsen 
kommer vid godkännande att publiceras online och bli offentlig handling. Skulle frågor 
uppstå efterhand så kommer vi maila ut våra kontaktuppgifter igen efter intervjun så dessa 
finns lättillgängliga.  

Inledande frågor: 

1. Berätta kort om din yrkesroll och hur den relaterar till besöksnäringen.  
2. Hur kommer det sig att du valt att bo/jobba i Östersund? Vad tycker du gör Östersund 

attraktivt? 

Huvudfrågor: 

Destinationsutveckling 

3. Vilka är Östersunds styrkor som besöksdestination? 
4. Vilka utmaningar kan du identifiera på destinationen kopplat till destinationens 

långsiktiga utveckling? 
5. Upplever du att aktörerna på destinationen strävar åt samma håll? Finns det någon 

gemenskap? 
6. Hur viktigt är samverkan för att utveckla Östersund? Fungerar det bra idag? 

Förbättringsmöjligheter?  

Hållbarhet 

7. Hur arbetar ni med hållbarhet i eran verksamhet?  
8. Vilka är era utmaningar i arbetet med hållbarhet? 
9. Erbjuder kommunen/destinationsbolaget något stöd eller rådgivning till företag att 

arbeta med hållbarhet? 
10. Saknar du något i arbetet med destinationens hållbarhet? 

Hållbara verktyg 

Definitioner om önskas av utvalda verktyg: Standard (En standard är ett ramverk med olika 
kriterier designade för att återkommande kunna följas upp), indikatorer (syftar till att mäta 
och kvantifiera en viss aspekt eller företeelse,  till exempel för att visa på ett företags 
hållbarhet eller kvalitet) och destinationscertifiering (definieras som en frivillig process där 



 

en granskning, bedömning) och skriftligt intyg ges för en produkt, tjänst, verksamhet eller 
process som uppfyller vissa kvalitetskrav (Tillväxtverket, 2019). 

11. Tidigare forskning beskriver mätbara mål och indikatorer som en viktig del i att 
utvärdera destinationers hållbarhetsarbete. Hur ser du på att Östersunds aktörer samlas 
runt en gemensam hållbarhetsstrategi? 

12. Vad är din uppfattning av hållbara certifieringar?  
13. Är det skillnad på certifieringar för enskilda aktörer och destinationer? Vilket tror du 

är effektivast? 
14. Flera andra svenska destinationer arbetar med GSTC, Global Sustainable Tourism 

Councils hållbara destinationskriterier, exempelvis Västerbotten Experience och 
Kirunas Sustainable Arctic Destination. Vad tycker du om detta sätt att utveckla 
destinationer? 

15. Destination Järvsö tillsammans med Ljusdals kommun och Region Gävleborg blev i 
höstas den första svenska destinationen att få en internationell hållbarhetscertifiering 
efter flera års arbete med GSTCs destinationskriterier. Har du hört talas om det? Om 
ja, tror du att Östersund skulle gynnas av att genomföra ett liknande arbete? 

16. Tror du att en destinationscertifiering eller en gemensam hållbarhetsstrategi skulle 
vara gynnsam eller användbar för hela Östersund? Om ja, hur? 

Avslutande frågor 

17. Finns det något mer du vill tillägga kopplat till Östersunds destinationsutveckling, 
hållbara indikatorer eller certifieringar? 

18. Vill du att vi skickar den färdiga uppsatsen till dig? Via email? 
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