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Hållbarhet 
Besöksnäringens framtid   

Västerbotten - en hållbar destination… 

Region Västerbotten har en vision om en hållbar besöksnäring i Västerbotten. Målet är att 2018 uppfattas 
som den mest hållbara regionala destinationen i Sverige. Strategin är att på olika sätt satsa på hållbar 
destinationsutveckling och fokuserad marknadsbearbetning och på så sätt bidra till en positiv utveckling 
och tillväxt i branschen. Samtidigt ska natur och kultur bevaras till gagn för både besökare och 
lokalbefolkning. 

..med extra resurser under en begränsad tid 

Genom det regionalfonsfinansierade projektet AC Hållbar Export, har Region Västerbotten Turism sedan 
2015 kunnat förstärka varumärkets attraktionskraft och marknadsföra destinationen internationellt, 
samtidigt som flera konkreta insatser har gjorts för att inspirera och stötta både företag och lokala 
destinationer i deras hållbarhetsarbete. Hjälp har erbjudits genom två verktyg. Det ena verktyget har avsett 
kriterier och metodutveckling inom ramen för Global Sustainable Tourism Council för destinationer och har 
riktat sig till destinationer och de aktörer som där ansvarar för hållbar utveckling. Den andra verktyget har 
varit en kunskapsuppbyggnad i hållbar turism för företag och destinationspersonal med direktrådgivning till 
enskilda företag. Nu går projektet mot sitt slut och det är dags att sammanfatta erfarenheterna. Allt sitter 
ihop säger de, men frågan är om regionens företag och lokala destinationer håller med? Ställer de upp på 

det här? Hur ser de på det arbete som gjorts? 

Destinationsbolagen har fått en ny roll 

En av de västerbottniska destinationer som tog chansen 
att bli mer hållbara var Gold of Lapland, en ekonomisk 
förening som bedriver verksamhet i destinationsbolaget 
med samma namn. Medlemsföretagen finns 
representerade över en stor del av Västerbotten, från 
Skellefteå i öst till Ammarnäs i väst. Kärnverksamheten 
bedrivs dock i de tre kommunerna Lycksele, Norsjö och 
Malå.  

För Gold of Laplands del inleddes hållbarhetsarbetet 
med så kallade runda-bordssamtal. Där kunde olika 
tjänstemän, politiker, företrädare från 
destinationsbolaget och företagare tillsammans 
diskutera frågor som är viktiga för platsens hållbara 
utveckling. Dessförinnan hade ett förberedande arbete 
gjort där olika relevanta dokument hade samlats in för 
att skapa underlag till diskussionerna. 

”- Formen var väldigt bra. Det skapades konstellationer 
runt bordet av folk som aldrig suttit vid samma bord 
tidigare.”, berättar Karin Fällman Stenlund, 
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Hållbarhet definieras som ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. Hållbar utveckling är 
utveckling som tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommandet generationers 
möjlighet att tillgodose sina behov.  
   Källa: Wikipedia 

Global Sustainable Tourism Council ( GSTC) 
har tagit fram ett antal kriterier för hållbara 
destinationer och olika företag verksamma 
inom besöksnäringen. När en destination eller 
företag utvärderas utifrån de olika kriterierna 
tas det alltså hänsyn till många olika aspekter. 
Brister och styrkor tydliggörs. Granskningen är 
mycket omfattande och fler än 40 olika 
områden gås igenom och bedöms, allt från 
personalfrågor, hur lokalsamhället involveras 
och investeringar till tillgänglighetsfrågor och 
hänsyn till natur och djur.  
   Källa: www.gstcouncil.org

Av Anneli Danielsson
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verksamhetsledare vid Gold of Lapland. 

Efter de inledande samtalen fick företag i Lycksele, Norsjö och Malå chansen att bli utvärderade i enlighet 
med Global Sustainable Tourism Council´s (GSTC) riktlinjer för hållbara företag.  Dan Jonasson, 
projektledare för AC Hållbar Export, ansvarade för dessa granskningar. Destinationsbolagets personal 
följde med så att de skulle kunna förstå vilka behov företagen hade och följa upp olika frågor, om det 
berörde något som destinationsbolaget kunde bidra med eller om det var en kommunal fråga.  

 

”- Arbetet med att göra destinationen mer hållbar har inneburit att vi som jobbar här fått en ny roll, och Dan 
har kunnat stötta oss i det arbetet. Vi har lärt oss mycket.”, säger Karin. 

De nya insikterna har också påverkat deras egna verksamhet. Destinationsbolaget ska nu själva genomgå 
en hållbarhetsgranskning. 

”- Även om vi inte själva har granskats ännu så försöker vi redan nu bli bättre på en del saker. Vi har börjat 
köra elbil och även kompostera. Vi är mycket inspirerade.”, berättar Karin. 

Men arbetet slutar inte där. 

”- Vi har förstått att det blir lättare om företag, destinationsbolag och kommuner jobbar tillsammans för att 
utveckla platsen där vi verkar och finns. Vi har därför ansökt om projektmedel för att kunna utveckla våra 
roller som hållbarhetscoacher ännu mer. I nästa steg vill vi att vår destination ska vara ett självklart 
alternativ för internationella researrangörer som efterfrågar hållbara produkter. Det är inte omöjligt för oss 
att vara i framkant där!”, säger Karin.  

Enligt Karin är en viktig lärdom att arbetet tar tid och att man måste ha tålamod. Men, hon menar också att 
angreppssättet med runda-bordssamtal kan ha gett fler positiva effekter. 

”- Vi på destinationsbolaget upplever att vi bjuds in till fler möten på kommunal nivå, där vi kan föra in ett 
besöksnäringsperspektiv när olika beslut ska tas. Det beror inte bara på hållbarhetsarbetet, men vi tror 
absolut att de goda erfarenheterna från runda-bordssamtalen har bidragit till detta.”, säger Karin. 
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” Vi vill att vår destination ska 
vara ett självklart alternativ för 
internationella researrangörer 
som efterfrågar hållbara 
produkter. Det är inte omöjligt 
för oss att vara i framkant där!” 

KARIN FÄLLMAN STENLUND, GOLD OF LAPLAND
Bild: från Visit Västerbottens hemsida
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I Hemavan/Tärnaby valde destinationsbolaget att börja i en annan ände. Visit Hemavan Tärnaby blev 
själva granskade samtidigt som flera andra företag på destinationen. Dessutom var de själva med när 
några av de andra företagen fick sina verksamheter utvärderade. Det här gav destinationsbolaget särskilt 
bra förutsättningar inför det kommande arbetet, menar Sofi Marberg, verksamhetsledare på Visit Hemavan 
Tärnaby. 

”- När runda-bordssamtalen drog igång kunde vi tydligt bidra till processen, tack vare våra förkunskaper.”, 
berättar Sofi.  

Sofi vittnar om ett stort intresse för hållbarhetsfrågan. Ett bidragande intresse har varit den breda ansatsen, 
att hållbarhet har handlat om mer än miljöhänsyn. Sofi utvecklar detta: 

”- Det handlar mycket om uppförandekoder, hur vi uppför oss mot djur, natur och lokalsamhället. Det 
handlar om att det ska vara så lätt som möjligt för de som vill göra rätt, för både de besökare som kommer 
hit och de företag som verkar här.” 

Många ville delta på runda-bordssamtalen och det fanns en bred representation från många olika 
intressenter på destinationen. Men det är också tydligt att frågan om en hållbar destination är mycket mer 
komplex än den om att skapa hållbara företag och att stödet från Region Västerbottens projektledare varit 
viktig.  

”- Materialet från en destinationsgranskning är mycket mer omfattande och större än när en 
företagsgranskning sker. I första skedet fanns 70 sidor analys att gå igenom, i nästa steg 25 sidor. Det går 
inte att gena i några kurvor. Ibland har det känts övermäktigt men vi har kunnat ta flera viktiga steg. Utan 
tillgång till Dans kompetens i det här hade vi inte kommit lika långt.” 

En hållbarhetspraktikant gav extra skjuts 

Flera viktiga insatser har gjorts för att stärka destinationens hållbarhet. Genom ett samarbetet med 
Sustainergies, en organisation som ger studenter möjlighet att öka sin kompetens inom hållbar utveckling, 
kunde Visit Hemavan Tärnaby ta emot en praktikant under 10 veckor som gav destinationens 
hållbarhetsarbete en skjuts framåt. 

”- Förutom att vi fick nya ögon och öron överallt där det pratades hållbarhet bidrog praktikantens arbete till 
att en del av veckobrevet som går ut till aktörerna på destinationen numera innehåller en del som kallas 
Gröna rutan. Där ger vi olika tips, lyfter om någon gjort något bra eller debatterar kring någon aktuell 
fråga.”, berättar Sofi. 

Destinationsbolaget har också gjort flera egna åtgärder för att bli mer hållbara. Sofi menar att mycket 
handlar om att ändra sitt beteende. 
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Bild: från Visit Västerbottens hemsida

”Hållbarhet har kommit 
upp på agendan och det 
finns ett stort intresse för 
frågorna här i Hemavan/
Tärnaby” 

SOFI MARBERG, HEMAVAN/TÄRNABY
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”- Genom att prata om det och ändra småsaker har vi kunnat öka medvetenheten hos oss alla.”, säger Sofi. 
Hon fortsätter: ”- Vi har också valt att engagera oss mer. Numera är vi med i Protect our Winters, en 
organisation som jobbar mot klimatförändringar. Vi ville lyfta deras sak och sprida det vidare, eftersom 
detta också är en viktig fråga för vår destinations framtid.” 

Även om destinationsbolaget är mycket engagerad i hållbarhetsarbetet är Sofi noga med att påpeka att det 
inte är enbart de som ansvarar för hur destinationen utvecklas. Det är ett gemensamt ansvar. 

”- Samtidigt finns det kanske ingen bättre lämpad att ta arbetet vidare. Det behövs någon som påminner, 
och som driver på.”, säger Sofi. 

Även Sofi intygar att destinationens hållbarhetsarbete gjort att de anställda på destinationsbolaget fått en 
ny roll och att deras kunskaper inom området ökat så pass att de själva nu får agera som rådgivare och 
inspiratörer. 

”- När ett av de största företagen på destinationen nu tillsatt en person att jobba med hållbarhet får vi agera 
bollplank. Företagen uppskattar att vi gör hållbarhetsarbete till något konkret. Dessutom har vi själva fått 
uppdrag att vara föreläsare om hållbarhet för företag inom andra näringar i regionen. Det hade inte varit 
möjligt utan det vi lärt oss genom samarbetet med AC Hållbar Export.”, avslutar Sofi. 

 

Företag som tror på hållbarhet 

För att ta reda på hur företagen uppfattat satsningen på att skapa hållbara destinationer och företag 
genomfördes i maj 2018 en enkät av projektets externa utvärderare, riktad till de företag och destinationer 
som utvärderats enligt kriterierna från GSTC. Analysen av enkätsvaren visar att många företag gjort flera 
konkreta insatser för att arbeta mer hållbart, även om det fortfarande finns saker kvar att jobba med. 
Svaren bekräftar på många sätt att projektets aktiviteter nått ut och fått effekt. Flera företag ser fördelarna 
med en hållbar approach på sin verksamhet, till gagn för fler affärer. 

• Drygt 88% av företagen uppger att de helt eller delvis fått till sig flera verktyg och konkreta tips för att 
utveckla en mer hållbar verksamhet. 

• Drygt 94% av företagen uppger att de fått ökad motivation att ta beslut som bidrar till att göra 
verksamheten mer hållbar.  

• Drygt hälften (53%) av de som svarat på enkäten har valt att påbörja eller helt genomföra någon form av 
certifiering eller kvalitetssäkring av sin verksamhet enligt KRAV, Svanen ISO, Naturens bästa eller 
liknande.  

• Lika många (53%) av de som svarat på enkäten upplever att deras hållbarhetsarbete bidragit till ett ökat 
antal kunder och ökad omsättning. 
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”Även om vi inte kunnat 
omsätta allt i praktiken än tar vi 
med oss råden in i 
utvecklingsarbetet. Vi har fått 
mycket input och stöd för att 
kunna öka attraktionen och få 
fler besökare”        Anonym företagareBild: från Visit Västerbottens hemsida
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Besökarna uppskattar hållbarhet men få ställer krav 

Inspirationen till trots vittnar en del företagare om att hållbarhetsarbetet inte alltid verkar vara lika viktigt för 
besökarna som för dem själva. Alla som svarat på enkäten anger att deras kunder är intresserade av 
hållbarhetsfrågorna. Det finns dock en del funderingar kring hur engagerade besökarna egentligen är. 
Företagen uppfattar det som att besökarna är positiva till hållbarhetsaspekterna, men att det är få som 
aktivt ställer krav. Hälften av de som svarat på enkäten menar att de svenska kunderna bara är måttligt 
intresserade av hållbarhetsarbetet, internationella besökare något mer. En person förklarar att deras 
kunder sällan är medvetna om produkternas hållbarhet, de bara tar del av dem. En annan menar att det 
fortfarande verkar vara svårt för kunderna att aktivt ta ställning och att det är få som medvetet efterfrågar 
hållbara produkter. Vad gäller internationella besökare anger en företagare att hållbarhetsaspekterna är 
viktiga när upphandlingar görs, men att det inte tycks lika viktigt för privatgästerna.  

På väg att bli den mest hållbara regionala destinationen?  

Så destinationer och företag har engagerat sig för att bli mer hållbara, och de ser att det gör skillnad för 
dem. Så långt har alltså Region Västerbottens strategi visat sig framgångsrik. Men hur går det med 
målsättningen att bli den mest hållbara regionala destinationen i Sverige 2018? Annika Sandström, 
regionturismchef vid Region Västerbotten, berättar att de kommer följa upp målsättningen på lite olika 
sätt. 
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”Det finns naturligtvis en 
grupp människor som är 
intresserade, men den 
stora massan är bara 
måttligt intresserade.” 

  ANONYM FÖRETAGARE
Bild: från Visit Västerbottens hemsida

Tabeller: utdrag från utvärderarnas rapport från enkätundersökningen.
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”- Vår målsättning kommer vara svår att mäta eftersom vi inte har något att jämföra med. Vi är en relativt 
okänd destination internationellt sett. Det som allra bäst kan visa att vårt arbete burit frukt är om regionen 
oftare synliggörs av Visit Sweden mot utlandsmarknader.”, berättar Annika. Hon utvecklar resonemanget 
vidare: ”- Visit Sweden är en nyckelaktör. Vi vill uppfattas som en annan sorts Lappland, där hållbarhet är 
en viktig del i vårt erbjudande. Det gör det lättare för oss själva och Visit Sweden att marknadsföra oss om 
vi har en tydlig image.”, säger Annika.


Annika förutspår även en del gästundersökningar och kontakter med turoperatörer och researrangörer för 
att bedöma hur den regionala destinationens image utvecklats. Ett annat sätt är genom att mäta hur ofta 
regionen syns på webben och i olika sammanhang. Här lyfter Annika två konkreta exempel som hon 
menar har koppling till projektet AC Hållbar´s aktiviteter och den strategi som den regionala 
turistorganisationen har.


”-Vi har alldeles nyss stått värd för Swedish Workshop, 
ett event som vi fick till oss delvis tack vare den röda 
tråd kring destinationens långsiktiga hållbarhetsarbete 
som vi kunde presentera. Vi kommer också delta i 
ATTA:s internationella möte i maj 2019. Vi har fått ett 
tydligt sammanhang att ingå i nu!”, säger Annika.


Inom kort åker en delegation bestående av företagare, 
destinationsbolagsrepresentanter och kommunala 
tjänstemän till Skottland för att få inspiration till hur 
verksamheter kan organiseras och upplevelser göras 
säljbara. Studiebesöket blir något av en 
avslutningsaktivitet för projektet.


”- Genom granskningarna har vi sett att många har 
svårt att förpacka och sälja sina produkter och 
upplevelser. I Skottland finns samma utmaningar som 
hos oss med långa avstånd och bristfälliga 
kommunikationer. De har bland annat varit duktiga på 
förpacka och sälja och jobbat mycket tillsammans i 
kluster. Det här kan hjälpa oss att komma fram till nya 
lösningar!”, berättar Annika.


Annika avslutar med att trycka på att strategin med 
hållbar destinationsutveckling och fokuserad 
marknadsbearbetning är långsiktig, och att man redan nu tagit nya initiativ för att fortsätta utveckla 
Västerbottens besöksnäring.


”- Vi behöver alla jobba tillsammans för att göra Västerbotten mer attraktivt för besökare. Företagen 
behöver jobba mer tillsammans, destinationsbolagen behöver stärkas i sina roller och kommunerna 
behöver förstå vad de behöver göra för sina företag för att de ska kunna växa och utvecklas. Det är viktigt 
att vi som regional organisation fortsätter stötta alla parter i det här.”, säger Annika.
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Swedish Workshop arrangeras någonstans i 
Sverige av Visit Sweden vartannat år. 
Arrangemanget innebär cirka 1600 möten 
mellan turistföretag från Sverige och köpare 
med ett intresse för Sverige, som vill göra 
direkta affärer på plats. Utöver workshopen 
bjuds köparna på intryck och smaker från hela 
Sverige då arrangemanget designas och 
utformas helt med tema Sverige från norr till 
söder.  

Källa: Press, Region Västerbotten, publicerad 13 sep 2017 

ATTA - Adventure Trade Travel  Association är 
en internationell medlemsorganisation med fler 
än 1000 medlemmar i 100 länder. 16-20/9 
2019 arrangeras den årliga Adventure Travel 
World Summit i Göteborg. Eventet vänder sig 
till turoperatörer, journalister och influencers 
som fokuserar på äventyr, turistorganisationer 
och andra intressenter.  

Källa: adventuretravel.biz (fri översättning) 

http://adventuretravel.biz
http://adventuretravel.biz

