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Sammanfattning 
  
Hemsedal är en turistdestination mellan Bergen och Oslo, Norge. Deras vision är att 
vara Skandinaviens mest attraktiva resmål för fjällsport och unika kulturupplevelser. 
Att söka skapa en hållbar turismutveckling, genom en enhetlig definition av 
begreppet samt genom lämpliga verktyg, anser författarna är av betydelse för 
Hemsedal. Detta för att vara konkurrenskraftiga nog till att göra anspråk på titeln 
Skandinaviens mest attraktiva resmål, samt för en fortlevnad av destinationen. 
Hemsedal bör vara ekonomisk, ekologisk samt sociokulturellt långsiktigt hållbar. Det 
är viktigt med en gemensam definition av begreppet hållbar turismutveckling för att 
bidra till gemensamma mål och ett gemensamt arbete för att skapa en hållbar 
turismutveckling på destinationen. Syftet med studien är att analysera om det i 
Hemsedal finns en definition för hållbar turismutveckling. Författarna ämnar 
undersöka om, och i så fall hur, utvalda aktörer på destinationen arbetar för en sådan 
utveckling ur ett lokalt perspektiv. Det för att skapa förståelse för 
destinationsutvecklingen i Hemsedal med fokus på hållbar turismutveckling. Studien 
är en fallstudie av kvalitativ karaktär och innefattar semistrukturerade intervjuer 
vilka utfördes på plats i Hemsedal. Även litteratur, rapporter och artiklar studerades. 
Teorin behandlar hållbar turismutveckling och tar sin utgångspunkt i ekonomisk, 
ekologisk och sociokulturell hållbarhet. Vidare behandlas strategier för hur aktörer 
kan arbeta för att skapa en hållbar turismutveckling. Resultatet av studien visar att en 
medvetenhet om turismutvecklingen och dess effekter på destinationen finns bland 
de intervjuade aktörerna i Hemsedal. De arbetar för att skapa en hållbar 
turismutveckling men arbetssätten skiljer sig åt mellan aktörerna och en gemensam 
definition av begreppet hållbar turismutveckling finns inte. 
 
Författarna hoppas att med studien väcka intresse samt skänka inspiration till 
destinationer i allmänhet, men Hemsedal i synnerhet, i deras arbete att skapa en 
hållbar turismutveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Hållbar turismutveckling, effekter av turismutveckling, sociokulturell 
hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet, indikatorer, carrying 
capacity, benchmarks. 
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1!Inledning!
I kapitlet presenteras bakgrunden till valt ämne. Vidare diskuteras problemet som 
därefter mynnar ut i frågeställningar och syftet med studien.  

1.1!Bakgrund!
Turism är en av världens största och snabbast växande näringar och för en destination 
medför turismen en mängd effekter vilka kan vara både positiva och negativa. 
Turismutveckling betraktas vanligtvis som en möjlighet att skapa nya arbetstillfällen 
och vända negativa utvecklingstrender, inte minst i landsbygdsområden.1 Vidare 
exempel på positiva följder av turism kan vara intäkter på destinationen såsom 
skatteintäkter och turistutlägg, den lokala servicen kan förbättras samt att 
turismnäringen skapar inkomster som kan bidra till att skydda hotade arter samt 
förbättra miljön.2 
 
Naturligtvis finns det även negativa följder av turism. Som exempel kan nämnas att 
en stor del av de arbeten som finns på en destination är säsongsberoende och sällan 
kan garantier ges om fortsatt arbete. Ofta kommer arbetskraften utifrån vilket 
exempelvis kan leda till att destinationen förlorar skatteintäkter, ett ekonomiskt 
läckage har således uppstått. Vidare exempel kan priser trissas upp på en destination 
när attraktiviteten tilltar vilket leder till att lokalbefolkningen kan få svårt att bo kvar i 
sin region. Inte minst miljön kan påverkas negativt då exempelvis konsumtionen av 
naturresurser stiger samt att ökat resande bidrar till mer föroreningar.3 Speciellt 
fjällandskap är utsatta för påverkan från turism då naturlandskapet är känsligt och 
kraftigt exploateras för byggnation av exempelvis liftar, nedfarter, hotell, vägar och 
andra faciliteter som en utveckling av turism i regionen medför.4  
 
Konceptet hållbar utveckling är relativt nytt och uppmärksamheten kring begreppet 
har börjat i takt med att mer och mer fokus riktats mot den snabba exploateringen av 
världens resurser för ekonomisk vinning5. Det var i och med Bruntlandrapporten - 
Our Common Future, vilken redovisades 1987 vid FNs generalförsamling, som 
begreppet fick sitt uppsving. I rapporten förklaras hållbar utveckling som en 
utveckling vilken möter behoven hos dagens generation utan att begränsa 
möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina.6 
 
För en turistdestinations utveckling är det viktigt att en balans mellan de positiva och 
negativa följderna av turism finns, samt att behoven hos intressenterna kan mötas nu 
men även i framtiden. Ekonomiska, ekologiska och sociokulturella resurser måste 
förvaltas på lämpligt sätt då en destination kan sägas vara resultatet av sina resurser 
och utan dem har destinationen ingen turismprodukt att erbjuda. Utvecklingen måste 
alltså vara långsiktigt hållbar, det vill säga att där råder en hållbar turismutveckling på 
destinationen.7  
 
Likt konceptet hållbar utveckling är hållbar turismutveckling relativt nytt som 
begrepp. För att åskådliggöra hur arbetet för hållbar turismutveckling kan se ut på en 
                                                 
1 Bohlin - Elbe (2007) 
2 Gärtner Ask m.fl. (2004) 
3 Gärtner Ask m.fl. (2004) 
4 Shaw – Williams (2002) 
5 Gartner (1996) 
6 Ritchie – Crouch (2005). Weaver – Lawton (2002)  
7 Gärtner Ask m.fl. (2004). Weaver (2006) 
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turistdestination har författarna valt att utföra en fallstudie med den norska 
turistdestinationen Hemsedal som studieobjekt. Vad författarna känner till har någon 
tidigare studie inom detta område i Hemsedal inte gjorts. Destinationen är intressant 
att studera i sammanhanget då Hemsedal har haft en intensiv utveckling de senaste 
åren med exempelvis fler hotell och stugor, nya företag, utbyggnader av liftsystemet 
samt ett ökat turistantal. Destinationen ser dessutom ut att fortsätta växa i samma, om 
inte en förhöjd, takt. Intressant är därför att studera hållbar turismutveckling i 
Hemsedal och hur aktörer på destinationen arbetar för att främja en sådan.     

1.1.1!Beskrivning!av!undersökningsområdet!
Hemsedal är beläget i en dalgång mellan Bergen och Oslo, nordvästlig riktning. 
Kommunen har cirka 2000 invånare och på vintern ökar antalet med cirka fem hundra 
personer på grund av de säsongsarbetare som kommer dit.8   
 

 
Figur 1. Karta över Hemsedals lokalisering samt vanliga vägar till destinationen från dess 

huvudmarknader9. 

Den första liften öppnade 1961 men fram till för cirka tjugo år sedan har jordbruket 
varit den dominerande näringen. Numera står turismen för basnäringen och den 
turistrelaterade omsättningen uppgick år 2006 till 607,7 miljoner norska kronor. 
Orten är en av Skandinaviens största vinterdestinationer och skidcentret består av tre 
toppar varav den högsta ligger 1450 meter över havet med en fallhöjd på 810 meter. 
Lite mindre än hälften av turisterna kommer från Norge medan de övriga är fördelade 
mellan länderna Danmark, Sverige, England, Ryssland, Estland, Holland och 
Tyskland. Vinterturismen dominerar och destinationen har cirka 500 000 gästnätter 
under en vintersäsong och antalet ökar. Hemsedal blir allt mer populärt även på 
sommaren men destinationen har dock en säsongsproblematik.10  
 
Sedan SkiStar tog över driften av Hemsedal Skisenter AS, år 2000, har destinationen 
växt och i Hemsedal verkar en mängd aktörer varav SkiStar är den största och 
dominerande.11 Destinationen har närmare 7000 sängplatser för turister fördelade på 
hotell, lägenheter och stugor och utbyggnaden av sängplatser står allt annat än still. 
Ytterligare 10 500 bäddar, varav 6000 av dem är bäddar för uthyrning till turister, är 

                                                 
8 http://corporate.skistar.com/templates/NormalPage.aspx?id=102 (2008-04-21)  
  Turistkontorets broschyr ”Hemsedal Sommar 2008” 
9 http://media.skiinfo.com/images/dppic/f290940.jpg?c=42 (2008-05-22) 
10 http://corporate.skistar.com/templates/NormalPage.aspx?id=102 (2008-04-21)  
  Turistkontorets broschyr ”Hemsedal Sommar 2008” 
11 http://pressrum.skistar.com/templates/LongPage.aspx?id=132 (2008-04-21). 
http://www.hemsedal.com/index.jsp?c=69390, (2008-04-22). 
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godkända av kommunen för en framtida utveckling av Hemsedal. I nuläget byggs 
exempelvis cirka 1 200 nya sängplatser i form av två stora hotell i anslutning till 
skidområdet.12  

 
Bild 1. Hemsedal skidcenter med den pågående byggnationen av ett av de nya hotellen, Hemsedal 

Alpinlodge, i förgrunden. (Fotograf: Therese Nordström) 

1.2!Problemställning!!
Turism medför effekter på en destination, positiva som negativa, och en balans 
mellan dessa är av betydelse. Viktigt är att ta vara på sina ekologiska, ekonomiska 
samt sociokulturella resurser. För fjälldestinationer är miljön kärnresursen, utan dess 
natur kan destinationen inte erbjuda samma produkt och har således inga 
förutsättningar för att fortsätta utvecklas, ens överleva. Miljön är av stor betydelse 
men även andra resurser är nödvändiga. Exempel kan vara ekonomiska resurser, 
kompetens och arbetskraft. För en destinations utveckling och fortlevnad är det av 
betydelse att ta vara på resurserna så att de inte förbrukas eller förstörs utan kan 
användas även i framtiden.13 
 
Att en destination är långsiktigt hållbar och bevarar sina resurser är viktigt och 
hållbarhetsarbetet vinner allt större förståelse inom turismnäringen. Hållbarhet vägs 
ofta in i beslutsfattande för att begränsa destinationens negativa effekter samt för att 
söka upprätthålla ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella värden. 
Ekonomiska intressen får många gånger hög prioritet men får inte ta för stor 
överhand över exempelvis sociala faktorer såsom meningsskapande för och 
sammanhållning hos lokalbefolkningen eller miljömässiga faktorer. Dessutom ställer 
allt mer miljömedvetna kunder höga krav och företag som misslyckas att tillgodose 
dessa krav riskerar att förlora sina kunder. Fördelarna med att verka för hållbara 
lösningar är exempelvis ett gott rykte, stolta och nöjda medarbetare, 
konkurrensfördelar, ökad lönsamhet, positivt inställd lokalbefolkning samt en 
välbevarad miljö. Ovan nämnda faktorer är några av de resurser vilka är viktiga för en 
destination och utan en hållbar utveckling av dessa överlever inte destinationen i 
längden och är därför en nödvändighet att verka för.14  
 
Vad som är hållbar turismutveckling är olika för olika destinationer och det är därför 
av betydelse att identifiera vad hållbar utveckling är för just Hemsedal. Ett verktyg i 
detta sammanhang kan vara att söka skapa kriterier eller så kallade indikatorer, vilka 
kan mätas och utvärderas, för att avgöra om det råder en hållbar utveckling eller inte. 
Definitionsproblem kan finnas då aktörer kan se på hållbar turismutveckling på olika 
sätt. Det är viktigt att aktörerna enas om en definition för att skapa en medvetenhet 
om destinationens situation. Finns en tydlig definition för vad som är hållbart på 
destinationen eller ej kan rätt indikatorer tas fram. Detta för att kunna mäta hållbar 

                                                 
12 http://corporate.skistar.com/templates/NormalPage.aspx?id=102 (2008-04-21) 
13 Bodén och Rosenberg (2004) 
14 Gärtner Ask m.fl. (2004) 
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turismutveckling och vidta lämpliga åtgärder. En tydlig definition kan alltså bidra till 
gemensamma mål för destinationen och en gemensam strävan att skapa en hållbar 
turismutveckling.15  
 
En stor del av lokalbefolkningen lever på turismen och under högsäsongperioden vid 
jul och nyår besöker runt 10 000 turister destinationen vilket innebär att det är en av 
de större intäktsperioderna under säsongen. Intäkterna kommer dock inte utan 
problem. Med en ökad utbyggnad samt det ökade turistantalet i Hemsedal tillkommer 
även en del negativa effekter såsom bråk, kriminalitet, skadegörelse, alkohol- och 
narkotikamissbruk vilket kan ha en negativ inverkan på lokalbefolkningen och inte 
minst ge Hemsedal dåligt rykte. I tidningar jämförs tillståndet i Hemsedal med det 
som kan liknas vid kända ”party-semesterorter” såsom Ibiza och Ayia Napa.16 Vidare 
sätts den kulturella identiteten på prov vilket visar sig på att lokalbefolkningens 
dialekt mer och mer influeras av alla tillresande. Ytterligare en negativ effekt av att 
destinationen växer är att priser trissas upp på tomter och hus vilket medför att 
lokalbefolkningen då kan få svårt att ha råd att bo kvar i de centrala delarna samt att 
nyinflyttning försvåras.17 Andra problem som turismutvecklingen medför är 
trafikproblem då det i högsäsong är mycket trafik som belastar landsvägen och likaså 
i centrum är vägar och parkeringar stundtals överbelastade. Utbyggnad av exempelvis 
skidområdet samt fler hotell, stugor och affärer medför även skövling av skog och 
exploatering av naturlandskapet. Den ökade mängden turister kan vidare bidra till 
nedskräpning i naturen samt att djurliv skräms iväg.18  
 
Hemsedals vision är att vara Skandinaviens mest attraktiva resmål för fjällsport och 
unika kulturupplevelser.19 Att söka motverka de negativa effekterna turismen har på 
Hemsedal och att skapa en hållbar turismutveckling anser författarna är av betydelse 
för en fortlevnad av destinationen samt för att vara konkurrenskraftiga nog till att 
vara just Skandinaviens mest attraktiva resmål. Hemsedal som destination bör alltså 
vara ekonomisk, ekologisk samt sociokulturellt långsiktigt hållbar och 
destinationsutvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv är därför av intresse att studera. 

1.3!Syfte!och!frågeställningar!
Syftet med studien är att analysera om det i Hemsedal finns en definition för hållbar 
turismutveckling. Författarna ämnar undersöka om, och i så fall hur, utvalda aktörer 
på destinationen arbetar för en sådan utveckling ur en lokal aspekt. Detta i syfte att 
skapa förståelse för destinationsutvecklingen i Hemsedal med fokus på hållbar 
turismutveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och sociokulturellt perspektiv.  
 
Utifrån ovanstående syfte utgår vi från följande frågeställningar: 
 

! Hur ser utvalda aktörer på turismutvecklingen i Hemsedal?  
! Finns en definition av hållbar turismutveckling i Hemsedal och hur ser den i 

så fall ut? 
! Arbetar utvalda aktörer i Hemsedal med att skapa en sådan hållbar 

turismutveckling på destinationen, hur? 

                                                 
15 Weaver (2006) 
16 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=112111, (2008-04-22) 
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=272132 (2008-04-22) 
17 Reiselivsplan for Hemsedal kommune (2007) 
18 Reiselivsplan for Hemsedal kommune (2007) 
19 Reiselivsplan for Hemsedal kommune (2007) 
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1.4!Avgränsning!
Undersökningen behandlar destinationsutveckling och eftersom det är ett brett och 
komplext ämne är studien koncentrerad till hållbar turismutveckling. Uppsatsen 
fokuserar på hållbar turismutveckling lokalt i Hemsedal ur ett ekonomiskt, ekologiskt 
och sociokulturellt perspektiv. En annan avgränsning är att intervjustudien är 
begränsad till personer som är verksamma högt upp inom turismnäringen i Hemsedal 
eller på annat sätt är engagerade i utveckling och planering av destinationen. 

1.5!Definition!av!hållbar!turismutveckling!
Turistdelegationen definierar hållbar turism som “en utveckling där ekonomiska, 
ekologiska och kulturella/sociala konsekvenser vägs samman för att uppnå en hållbar 
turism. Områdena är beroende av varandra för en långsiktig hållbarhet”.20 Många 
fler definitioner finns vilket understryker hur svårdefinierat begreppet är. Vidare råder 
det delade meningar bland forskare om huruvida man kan dra ett likhetstecken mellan 
begreppen hållbar turism och hållbar utveckling eller inte. En del forskare som 
exempelvis Butler förespråkar även en hopslagning av begreppen och talar därför om 
hållbar turismutveckling.21 World Tourism Organisation (WTO) har även de slagit 
ihop begreppen och deras definition lyder: “Tourism that meets the needs of present 
tourists and host regions while protecting and enhancing opportunity for the 
future”.22  
 
Fortsättningsvis i studien har författarna i, likhet med Butler och WTO, valt att slå 
ihop begreppet hållbar utveckling med hållbar turism och använder därför termen 
hållbar turismutveckling. Författarnas definition är: Utveckling på turistdestinationen 
vilken ser till behoven hos turisterna, lokalbefolkning samt destinationens aktörer. 
Hållbar turismutveckling innefattar ekonomisk, ekologisk och sociokulturell 
hållbarhet för de intressenterna – nu och i framtiden. 

                                                 
20 Gärtner Ask m.fl. (2004) 
21 Weaver – Lawton (2002) 
22 http://www.world-tourism.org/sustainable/doc/a21-def.pdf (2008-04-16) 
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1.6!Metod!och!material!
Nedan redogörs för de metodval som studien bygger på. Avsikten med kapitlet är att 
ge utomstående läsare en bättre förståelse för, och en möjlighet att ta ställning till, 
studiens tillvägagångssätt, trovärdighet och resultat. 

1.6.1!Undersökningsmetod!och!utformning!
Den hermeneutiska vetenskapssynen låg i vår studie till grund för valet av den 
kvalitativa forsningsmetoden framför den kvantitativa forskningsmetoden. Kvalitativ 
forskning karaktäriseras av närhet till forskningsobjektet samt att en djupare 
förståelse skapas för ämnet, händelsen eller situationen. En kvalitativ studie har till 
syfte att se på verkligheten utifrån den undersökta personens egen tolkning. När ett 
fåtal problemformuleringar används lämpar sig den kvalitativa metoden eftersom den 
fokuserar på ett begränsat antal enheter för att få flera olika vinklar av problemet.23 
Författarna valde den kvalitativa metoden då den är öppen och ger utrymme för 
tolkning i enlighet med hermeneutiken samt eftersom studien utgår från ett mindre 
antal frågeställningar. Vidare är metoden flexibel och därför kan öppna upp för nya 
kunskaper och information vilket skapar förutsättningar för en djupare insikt i hur 
aktörer definierar och arbetar för en hållbar turismutveckling i Hemsedal.  
 
Det förekommer olika typer av studier inom den kvalitativa metoden. Den vanligaste 
metoden vid en kvalitativ studie är fallstudien som innebär att ett eller ett fåtal 
enheter eller fall inom samma kontext studeras. Metoden är även fördelaktig när 
studien är av beskrivande karaktär och kan i enlighet med hermeneutiken hjälpa 
forskaren att tolka det insamlade materialet och få en ökad förståelse för området som 
studeras.24  
 
Vid en kvalitativ studie är det vanligt att samla in information genom intervjuer. 
Genom en intervju kan fler nyanser av det undersökta området urskiljas i jämförelse 
med exempelvis enkäter eftersom utrymme ges för flexibilitet och följdfrågor. En 
semistrukturerad intervju kan anses lämplig då allt för många förutbestämda 
intervjufrågor kan leda till att svaren från respondenten leds in i den riktning som 
intervjuaren förväntar sig utifrån dess egna uppfattning. Dock kan ett visst antal 
utformade frågor vara att föredra då standarden på de olika intervjutillfällena skall 
likställas med varandra.25  
 
Studien är en fallstudie baserad på semistrukturerade intervjuer och metoden ansågs 
lämplig då undersökningen omfattar ett begränsat antal studieobjekt inom samma 
område. Vidare var metoden passande då sammanhanget är av intresse för studien 
och författarna ville få en bild av aktörernas tolkningar om situationen i Hemsedal. 
Syftet med intervjuerna var att ta reda på respondenternas värderingar av situationen, 
åsikter, attityder och föreställningar men även rena fakta26. Målsättningen med 
studiens upplägg var att finna likheter och skillnader mellan de studerade aktörernas 
sätt att definiera och arbeta med hållbar turismutveckling. Författarna använde en 
intervjumall vilken bestod av förutbestämda frågor med både fasta och öppna 
svarsalternativ. Intervjumallen användes vid alla intervjuer men anpassades något 
efter de olika respondenternas verksamheter.  

                                                 
23 Holme - Solvang (1997). Lundhal – Skärvad (1992) 
24 Merriam (1993) 
25 Holme – Solvang (1997) 
26 För intervjufrågorna, se bilaga ett till fem. 
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Som komplement till den kvalitativa metoden har författarna använt sig av kvantitativ 
metod i form av sekundärdata från källorna Hemsedal kommun, Hemsedal 
turistkontor och SkiStar. I studien har således både primär- och sekundärdata 
tillämpats. Till grund för den teoretiska utgångspunkten har litteratur, vetenskapliga 
artiklar, Internet samt opublicerat material i form av turistbroschyrer studerats. 
Källorna har jämförts mot varandra för att stärka tilliten samt öka tillförlitligheten 
vilket utgör en viktig del av forskningsprocessen. 

1.6.2!Urval!
Ett icke sannolikhetsurval i form av lämplighetsurval gjordes. Författarna valde att 
endast genomföra sex intervjuer. Detta för att kunna gå på djupet istället för att ha 
flera och mer övergripande intervjuer. Respondenter utsågs utifrån deras relevans för 
ämnet och de aktörer som författarna ansåg vara lämpliga och kunna tillföra studien 
intressant information valdes därför ut. Metoden omfattar ett mindre antal 
studieobjekt och inriktar sig på de i det här fallet enskilda personer som representerar 
utvalda verksamheter i Hemsedal. Urvalet ansågs lämpligt då fallstudien är relativt 
liten och det var ett begränsat antal som skulle intervjuas. Författarna kände sedan 
tidigare till Hemsedal och aktörerna på destinationen varför författarna valde att 
intervjua de aktörer som ansågs mest representativa för populationen. 

1.6.3!Genomförande!av!intervjuer!
Intervjupersonerna kontaktades via telefon eller e-post och samtliga aktörer kunde 
tänka sig att medverka. Respondenterna fick inte ta del av frågorna i förväg och för 
att undvika språkliga missförstånd under intervjuerna genomfördes en testintervju på 
en person med norska som modersmål. Vissa frågor omformulerades efter 
testintervjun då de var svåra för testpersonen att förstå, men eftersom alla 
respondenterna i deras arbeten är vana vid svenska sågs inget hinder i att genomföra 
intervjuerna på svenska. Författarna har dessutom goda kunskaper i norska och under 
intervjun översattes vid behov vissa ord. 
 
Författarna inledde intervjuerna med en kort presentation av ämnet samt syftet med 
intervjun. Under intervjuerna gavs utrymme för respondenterna att utveckla sina svar 
samt möjlighet för författarna att ställa följdfrågor till de förutbestämda frågorna. 
Varje intervjutillfälle fick en unik utveckling och tiden varierade med alltifrån en halv 
timme till en timme. Detta eftersom respondenterna hade olika kunskap och 
erfarenheter inom olika områden och vissa av respondenterna gav därför mer 
utförliga och uttömmande svar än andra. Med de tillfrågades samtycke spelades 
intervjuerna in för en försäkran att få en så korrekt återgivning av respondenternas 
svar som möjligt. För att inte riskera att glömma något och på så vis förlora viktig 
information gjordes en omedelbar sammanställning av de intryck och reflektioner 
som i samband med intervjun uppfattades av författarna. De svar och intryck som 
ansågs vara relevanta för studiens frågeställningar och syfte skrevs ned i löpande text.  

1.6.4!Respondenter!
Gunn Eidhamar, chef för Hemsedal turisttrafiklag samt ansvarig för all 
marknadsföring för sommaren intervjuades den 6 maj 2008 klockan 13.00-14.10 på 
turistkontoret i Hemsedal centrum. Turisttrafiklaget är en förening med över 200 
medlemmar bestående av både företag, kommun och privatpersoner och kommer 
vidare i studien benämnas som turismföreningen. Organisationen har huvudansvaret 
för varumärket Hemsedal samt arbetar med medlemsservice, produktutveckling, 
projektledning samt näringspolitik. Samtalet utvecklades till en öppen och lättsam 
dialog och turistchefen uppfattades av författarna som mycket entusiastisk, positiv och 
kunnig. Svaren kom snabbt med en spontan vidareutveckling med relevanta exempel.  
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Intervjun med Kjell-Ove Anderdal genomfördes den 7 maj klockan 14.00-14.30 på 
respondentens kontor i centrum av Hemsedal. Kjell-Ove är ordförande i Hemsedal 
handelsförening och även föreningens talesman i turismföreningen. 
Handelsföreningen består av cirka femton företag vilka inkluderar mat-, klädes-, och 
sportaffärer i Hemsedal centrum. Respondenten var mycket tillmötesgående under 
intervjun. 
  
Intervjun med Björn Tore Moger genomfördes den 13 maj 2008 klockan 09.00-09.50 
hemma hos författarna i Hemsedal då respondenten inte har kontor närliggande. 
Moger var projektansvarig för ”Reiselivsplanen for Hemsedal kommune” vilken stod 
klar i juni 2007 och togs fram på uppdrag av kommunen i samarbete med markägare, 
skidcentret, jordbruket och turismnäringen. Planen ska bland annat ge förslag till 
långsiktig strategi för kommunen i turismrelaterade verksamheter för att säkra en 
tillväxt i turismnäringen samt att öka antal invånare till kommunen. Numera är Moger 
turismnäringsrådgivare och har genom åren deltagit i turismnäringen på många olika 
sätt. Han beskriver sig själv som en brobyggare inom turismnäringen i Hemsedal. 
Författarna uppfattade respondenten som kunnig och mycket engagerad i Hemsedals 
utveckling. Respondenten var lättpratad och utvecklade självmant alla frågor som 
ställdes. 
 
Oddvar Gröthe, ordförande i Hemsedal kommun, intervjuades på kommunhuset i 
Hemsedal den 14 maj 2008 klockan 09.00-10.00. Gröthe delgav intressant information 
och upplevdes av författarna som vänlig, tillmötesgående och lättpratad.  
 
Intervjun med SkiStars destinationschef för Hemsedal, Trond Östby, ägde rum den 
16 maj 2008 klockan 07.30-08.10 på respondentens kontor i skidcentret. Författarna 
upplevde Östby som mycket tillmötesgående, professionell och vägde noga sina svar 
innan han svarade på frågorna.  
 
En sjätte intervju genomfördes med ytterligare en aktör inom turismnäringen på plats i 
Hemsedal. Respondenten ångrade i efterhand sin medverkan vilket resulterat i ett 
bortfall. Författarna har därför från studien tagit bort all den information som 
respondenten delgav.  

1.6.5!Tillförlitlighet!och!giltighet!
För att göra studiens resultat trovärdigt är det väsentligt att diskutera dess 
tillförlitlighet. Det är även viktigt att ta hänsyn till dess giltighet vilket kan göras 
genom att konstatera i vilken utsträckning resultatet är pålitligt, sett utifrån studiens 
metod och genomförande. Vidare kan det vara intressant att diskutera huruvida 
resultatet är generaliserbart även under andra förhållanden. Studien utgår från ett 
hermeneutiskt synsätt varför den skall bedömas utifrån detta perspektiv. I enlighet 
med hermeneutiken utgår trovärdigheten från att läsaren själv konstruerar sin 
verklighet och det är därmed individens subjektiva tolkningar och värderingar som 
bedömer studiens tillförlitlighet.27  
 
Författarna har ämnat vara så trovärdiga som möjligt och genomfört undersökningen 
på ett sätt som de menar vara riktigt. Under insamlandet av materialet har författarna 
försökt hålla sig så neutrala som möjligt, de är dock medvetna om att respondenterna 
vid en intervju kan svara på ett sådant sätt som respondenten tror förväntas. Vidare 
kan respondenten känt sig styrd av frågorna men detta har författarna försökt undvika 
                                                 
27 Lundhal – Skärvad (1992) 
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genom den intervjumall som utarbetades innan intervjuerna. Vid en studie som 
baseras på individuella intervjuer beror resultatet på intervjutidpunkten och de frågor 
som ställs vid tillfället. Även författarnas förståelse kan ha inverkat på resultatet och 
tolkningsförmågan kan ha förändrats under studiens gång då både ny information och 
ny kunskap har tillkommit. Studiens tillförlitlighet kan dock anses vara hög just för 
det tillfället då den utfördes. Författarna har sökt återge den insamlade datan på ett så 
korrekt sätt som möjligt genom noggrannhet vid nedskrivandet av det insamlade 
materialet. I den avslutande diskussionen har författarna ämnat tydliggöra skillnaden 
mellan framkommen fakta och vad som är egna ställningstaganden. 
 
En god giltighet kan sägas vara ett resultat av att tillräckligt mycket material samlats 
in för att täcka de begrepp och frågor som undersöks i studien.28 God giltighet 
innebär därför i studien huruvida författarna lyckats samla in tillräckligt med 
information kring aktörernas sätt att arbeta med och definiera hållbar 
turismutveckling för att kunna besvara studiens frågeställning. Författarna menar att 
det i studien ställts de frågor som behövs för att kunna undersöka de frågeställningar 
som studien baseras på varför vi menar oss ha en hög intern giltighet. Exempelvis har 
författarna under intervjuerna varit flexibla och ställt följdfrågor de gånger 
respondenterna fördjupat sitt svar och utvecklat en diskussion kring detta.  
 
Vidare handlar giltighet om huruvida resultatet är generaliserbart eller inte. Det vill 
säga om det är möjligt att överföra resultatet av en studie till en annan situation och 
vara gällande även för det sammanhanget.29 En hög sådan extern giltighet kan i den 
här studien ifrågasättas. Avsikten med studien har dock aldrig varit att generalisera. 
Istället har författarnas målsättning varit att finna mönster bland aktörerna och genom 
jämförelser med rådande teorier kring ämnet väcka intresse samt ge inspiration till 
Hemsedal och andra destinationer.  

1.7!Källkritik!
Vid en kvalitativ studie kan objektiviteten ifrågasättas då författarnas tolkning, 
förståelse och intryck är centralt i studien. Urvalet av respondenter valdes utifrån 
lämplighet då författarna känner till Hemsedal och de flesta aktörer där sedan 
tidigare. Författarna har dock ämnat vara så objektiva som möjligt och kritiskt 
granska den empiriska informationen.  
 
Författarna är medvetna om intervjuareffekten som kan uppstå vid fysisk närvaro 
mellan respondent och intervjuaren. Vidare kan inspelningarna av intervjuerna ha 
bidragit till att respondenterna var mindre öppna i sina svar då somliga reagerar 
negativt vid användandet av en bandspelare. Författarna anser dock att samtliga 
respondenter verkade positivt inställda till att inspelning tillämpades varför vi inte 
tror att deras öppenhet minskades och således påverkade resultatet. Författarna har 
heller inte försökt styra respondentens svar genom att i första hand ställa 
semistrukturerade frågor. Vidare ställdes frågorna på svenska och respondenterna 
svarade på norska vilket kan ha medfört språkliga missförstånd. Då författarna 
behärskar norska språket väl, och eventuellt svårbegripliga ord översattes innan 
intervjun med hjälp av en person med norska som modersmål, ses språkliga 
missförstånd därför som obetydliga. Att ett bortfall uppkom ser författarna som 
obetydligt eftersom respondenten inte bidrog med information som anses viktigt för 
studiens resultat. 
 

                                                 
28 Lundhal – Skärvad (1992) 
29 Lundhal – Skärvad (1992) 
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Under studiens arbetsgång har författarna tagit del av publicerad litteratur vilken 
anses som aktuell och relevant då majoriteten av utgåvorna är studentlitteratur som 
använts vid universitetet eller vetenskapliga artiklar och rapporter från 
forskningsinstitut och myndigheter. Tillförlitligheten i de elektroniska källorna anser 
författarna vara hög då de flesta Internetkällor kommer från statliga myndigheters 
hemsidor eller välkända företag. De internetsidor som informationen har hämtats 
ifrån kan dock ha kommit att förändrats efter de datum som angivits i 
referensförteckningen. 
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1.8!Fortsatt!disposition!
 
Hållbar turismutveckling 
I det andra kapitlet presenteras den teoretiska utgångspunkten för studien som ligger 
till grund för de empiriska och analytiska avsnitten i rapporten.  
 
Hållbar turismutveckling i Hemsedal 
Här redovisas den information som författarna tagit fram genom de intervjuer som 
genomförts samt övrig insamlad data. 
 
Resultatanalys  
I kapitlet görs en sammanställning av teorin och empirin med syfte att besvara 
studiens frågeställning. Uppsatsens empiriska information diskuteras i relation till 
den teoretiska referensramen. 
 
Avslutande diskussion  
Här diskuterar och analyserar författarna insamlad data i förhållande till teorin. 
Författarna har utgått från de åsikter och erfarenheter som arbetet fört med sig för 
att föra en diskussion i ämnet. I avsnittet ges likaså förslag till fortsatta studier. 
 
 
Avslutningsvis finns en översikt över de referenser som har använts samt bilagor med 
intervjufrågorna som ställts. 
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2!Hållbar!turismutveckling!

2.1!Hållbar!turismutveckling!
Hållbar turismutveckling är enligt World Tourism Organisation (WTO) applicerbar 
på all form av turism och på alla typer av destinationer.30 Begreppet bygger på 
samma krav som de krav för att nå ett hållbart samhälle och fokuserar på att skydda 
sin resursbas.31 Ursprungligen stod miljöfrågor i centrum, men hållbar 
turismutveckling har kommit att få en bredare betydelse och delas numera in i tre 
kategorier vilka innefattar ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet samt 
sociokulturell hållbarhet.32  
 

 
Figur 2. Hållbar turismutveckling, författarnas modell. 

De senaste årens upptrappning i miljödebatten världen över har medfört stort fokus på 
den ekologiska aspekten av hållbarhet, men för att vara långsiktigt hållbar som 
turistdestination måste förutom miljöskydd även ekonomisk bärkraft samt socialt och 
kulturellt ansvar eftersträvas.33 Att bevara miljön och kulturen samt livskvalitén för 
lokalbefolkningen och samtidigt behålla eller öka den ekonomiska avkastningen är en 
svår balans. Det är dock viktigt att ta vara på alla delar för en långsiktig hållbarhet.34 

2.2.1!Ekonomisk!hållbar!turismutveckling!
Begreppet ekonomi betyder god hushållning och vidare handlar ekonomisk hållbarhet 
om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt samt att använda 
rätt resurser för att skapa arbetstillfällen och öka inkomsterna. En ekonomi som växer 
behöver inte innebära ett ökat användande av naturresurser, utan i ett hållbart 
samhälle växer ekonomin genom att omsättningen av material effektiviseras. 
Exempelvis kan varor ersättas med tjänster eller så kan återanvändningen av vissa 
varor ökas. Ekonomisk hållbarhet syftar till att främja en rättvis fördelning av 

                                                 
30 http://www.world-tourism.org/frameset/frame_sustainable.html (2008-04-16) 
31 Bohlin – Elbe (2007) 
32 Gartner (1996) 
33 Gärtner Ask m.fl. (2004) 
34 Gartner (1996) 
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inkomster samt ekonomisk tillväxt mellan länder, regioner och människor. Centralt är 
att försäkra ekonomiskt välstånd för alla intressenter på destinationen.35  
 
Turismen kan gynna ekonomisk hållbarhet genom exempelvis användning av lokal 
arbetskraft, säkra arbetstillfällen på destinationen samt genom anskaffning av lokala 
produkter. Vid nyttjandet av lokal arbetskraft stannar pengarna kvar i regionen i form 
av skatter till staten och lön till lokalbefolkningen. Likaså genom att företag på 
destinationen använder sig av lokala produkter och tjänster bidrar det till att minimera 
det ekonomiska läckaget.36 Vidare lockar turismen besökare till destinationen som då 
spenderar pengar där. Det ger i sin tur regionen ekonomiska fördelar i form av ökade 
intäkter och andra spin-off effekter. En attraktiv turistdestination lockar även 
investerare och riskkapitalister som också det leder till ökade intäkter för 
destinationen. För att anses ekonomisk hållbart måste en destination också vara 
lönsam och vinstdrivande då destinationen utan ekonomisk lönsamhet inte överlever i 
ett långsiktigt perspektiv.37 
 
Turismnäringen resulterar naturligtvis inte bara i ekonomiska fördelar utan kan även 
leda till ekonomiska kostnader. En destination kan likaså bli sårbar på grund av för 
stort ekonomiskt beroende av turismnäringen. Som exempel kan nämnas att många 
arbeten är lågavlönade och det kan vara svårt för lokalbefolkningen att få arbete året 
runt.38 Ytterligare en negativ ekonomisk konsekvens är att kapacitetsutnyttjandet ofta 
är lågt på destinationer med tydliga säsongsvariationer. Exempel som kan nämnas är 
att infrastrukturen under lågsäsong inte används effektivt nog såsom hotell och 
liftanläggning på en skiddestination.39  

2.2.2!Ekologisk!hållbar!turismutveckling!
FN:s kommission fick i uppgift att vara det centrala organet för hållbar utveckling 
efter världskonferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 1992. Den 
innebar ett viktigt framsteg för att nationellt och internationellt lägga ökad vikt på och 
ge ökade resurser till för att lösa världens miljö- och utvecklingsproblem. 
Konferensens beslut kan ses som en början på en långsiktig process mot en 
miljömässigt hållbar utveckling. Ett internationellt handlingsprogram togs fram, 
Agenda 21, som anger de riktlinjer och mål som bör uppnås, vilka åtgärder som är 
nödvändiga samt ger anvisningar för genomförandet. För dem som ska arbeta vidare 
med uppföljningen av de beslut som togs i Rio de Janeiro 1992 gäller det att utifrån 
förhållandena i vår egen omvärld besvara frågor av typen, vad ska göras samt hur och 
vem ska ha ansvaret. Även vilka medel som ska användas för att få en hållbar 
utveckling nationellt och internationellt måste övervägas.40  

Det centrala inom ekologisk hållbarhet är att bevara den biologiska mångfalden som 
innebär att vara sparsam med naturtillgångarna samt försöka minska den 
miljöpåverkan som orsakas av mänsklig aktivitet.41 En ekologisk hållbarhet bör 
eftersträvas då kärnprodukten för många destinationer framförallt är dess 
naturresurser som exempelvis stränder, skogar och fjäll. En destinationens natur bör 
skyddas och bevaras annars är risken att den förstörs vilket kan leda till att 

                                                 
35Gärtner Ask m.fl.(2004).http://www.world-tourism.org/frameset/frame_sustainable.html(2008-04-16) 
36 Weaver – Lawton (2002) 
37 Weaver – Lawton (2002) 
38 Swarbrooke (1999) 
39 Swarbrooke (1999). Bohlin – Elbe (2007) 
40 http://www.regeringen.se/sb/d/3807, (2008-04-17). Weaver - Lawton (2002) 
41 Gärtner Ask m.fl. (2004) 
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turismprodukten inte längre kan erbjudas. Det kan i sin tur få negativa följder, 
förutom att miljön förstörs. Exempelvis kan det bidra till en försämring av 
lokalbefolkningens levnadsstandard då sysselsättning samt intäkter går förlorade. 
Varje destination är speciell, därför är det väsentligt att unika lösningar görs för att 
bevara miljön.42 Det handlar även att se till det ökade slitaget, buller samt 
nedskräpning som turism för med sig och hur sådana problem ska hanteras på en 
destination.43  

2.2.3!Sociokulturell!hållbar!turismutveckling!
Ett sociokulturellt hållbart samhälle handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och 
dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls samt att människor 
har möjlighet att försörja sig och känner sig trygga och delaktiga i 
samhällsutvecklingen. Sociokulturell hållbarhet innefattar att skydda och respektera 
sociala strukturer och kulturell mångfald genom att verka för etik, rättvisa och 
människors livsvärden. Det är väsentligt att bevara lokalbefolkningens kulturella arv 
och värderingar samt att minimera kulturkrockar samt andra negativa sociala effekter 
som turismen kan medföra.44 Exempel på negativa effekter är ökad främlingskänsla, 
kriminalitet och prostitution. Vidare kan konflikter och kulturkrockar uppstå mellan 
turister och lokalbefolkning. Det är inte ovanligt att turisterna tränger undan 
befolkningen genom fastighetsförvärv då turister ofta har större ekonomiska resurser 
vilket leder till att de konkurrerar ut lokalbefolkningen.45 

Det är av stor betydelse att olika kulturer och erfarenheter möts på lika villkor, 
samverkar och berikar varandra för att ett hållbart samhälle ska existera. Viktigt är att 
öka tillgången till arbetsmarknaden för alla grupper i samhället, att se mångfald som 
en resurs och positiv befolkningsutveckling samt att öka tillväxtfaktorn. Vidare är det 
för en sociokulturell hållbarhet betydelsefullt att söka minska beroendet av sociala 
ersättningssystem och bekämpa brottslighet. Dessutom bör det finnas en strävan mot 
att alla människor ska ha tillgång till bra utbildning och bra kommunikationer, att 
invånarna känner delaktighet samt har demokratisk möjlighet att påverka sin egen 
situation och samhällsutveckling. Begreppet inrymmer alla mänskliga resurser 
oavsett etnisk bakgrund, religion, kön, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning.46 

Livskvalitén på destinationen beror på mer än bara ekonomisk välfärd. Sociokulturell 
hållbarhet handlar om att skapa sociala och kulturella system som ger en meningsfull 
tillvaro för lokalbefolkningen. Kulturen på en destination är ofta en del av 
upplevelsen och dess aktörer bör därför vara medvetna om att turismen både påverkar 
och påverkas av kulturen. Därför är det viktigt att värna om den och sträva efter att 
minimera ofördelaktiga sociala och kulturella effekter.47 Gemensamma mål, där 
destinationens värderingar och visioner ingår, kan med fördel sättas upp för att på så 
sätt söka skapa en meningsfull plats för såväl turister som till lokalbefolkningen.48 
 
Den turistiska utvecklingen handlar till stor del om planering och oftast används 
planering för hållbar utveckling främst när det gäller natur och ekonomi. Men även en 
sociokulturell aspekt är viktig. De flesta är ändå införstådda med att rätt planering och 

                                                 
42 Ritchie – Crouch (2005) 
43 Ritche – Crouch (2005) 
44Gärtner Ask m.fl.(2004).http://www.world-tourism.org/frameset/frame_sustainable.html(2008-04-16) 
45 Bohlin – Elbe (2007) 
46Gärtner Ask m.fl.(2004).http://www.world-tourism.org/frameset/frame_sustainable.html(2008-04-16) 
47 Ritchie – Crouch (2005) 
48 Ritchie – Crouch (2005) 
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goda kunskaper kan bidra till en hållbar utveckling och det innebär således stora krav 
på både lokalbefolkningen och turismaktörerna.49 

2.2.4!Carrying!capacity!
Ett begrepp nära sammanhängande med hållbar turismutveckling är carrying capacity 
vilket kan förklaras som en destinations bärkraft. Det är en parameter över 
destinationens förmåga att tillmötesgå den turistiska efterfrågan utan att överstiga 
dess gräns för vad destinationen tål ur ett hållbarhetsperspektiv.50 Carrying capacity 
visar såldes vad destinationen tål ur ett ekonomiskt, ekologiskt och sociokulturellt 
hållbarhetsperspektiv. När en gräns närmar sig eller är nådd måste beslutsfattare svara 
med insatser för att försäkra sig om hållbar utveckling. Carrying capacity delas in i 
ekologisk, ekonomisk och social carrying capacity vilket alltså är direkt kopplat till 
hållbarhetsbegreppet. Hållbar turismutveckling kan således sägas vara möjligheten 
för en fortsatt turismutveckling vilken inte överskrider destinationens carrying 
capacity.51  
 
Det finns ingen bestämd kvantitet som gäller generellt för exakt hur många besökare 
en destination kan hantera utan att ta skada eftersom varje destination är unik. Det är 
således svårt att mäta carrying capacity och det är därför viktigt att en medvetenhet på 
den enskilda destinationen finns om just sin bärkraft. Lämpliga åtgärder kan då vidtas 
så att tillgångar inte överutnyttjas och destinationen på så vis överstiger sin carrying 
capacity.52  
 
Två sätt att vidmakthålla carrying capacity är genom en stabil eller flexibel gräns. En 
stabil carrying capacity gräns innebär att destinationen bibehåller en fast gräns för hur 
många turister destinationen kan ta emot. Hänsyn tas inte till den turistiska 
efterfrågan och antalet turister tillåts inte överstiga den uppsatta gränsen. En flexibel 
carrying capacity betyder att gränsen är efterfrågestyrd. Allt eftersom en högre 
efterfrågan finns och gränsen för carrying capacity närmar sig används lämpliga 
strategier för att höja den gränsen och på så vis kunna ta emot ett ökat antal turister.53    
 
Den stabila carrying capacity gränsen används om man med säkerhet vet att miljön är 
väldigt känslig, såsom orörd miljö och kultur, eller om dess bärkraft är okänd. Vidare 
används den när inte resurser nog finns att tackla de konsekvenser en ökad turism 
skulle innebära eller om lokalbefolkning är väldigt emot expansion av turism. Den 
stabila carrying capacity gränsen används alltså när en väldigt stark 
hållbarhetsstrategi är nödvändig. En flexibel carrying capacity gräns används om 
lokalbefolkning och andra intressenter är för en intensifiering av turismen, om miljön 
klarar av det samt om det finns resurser att hantera de effekter turismen kan komma 
att få på destinationen.54 

                                                 
49 Ritche – Crouch (2005) 
50 Weaver – Lawton (2002) 
51 Weaver (2006) 
52 Weaver – Lawton (2002) 
53 Weaver (2006) 
54 Weaver (2006) 



 16

2.2!Verktyg!för!hållbar!turismutveckling!
Destinationsutveckling kan ske i olika faser och alla turistdestinationer utvecklas 
olika mycket och i olika takt. Exempel på utvecklingsfaser kan vara introduktion av 
destinationen på marknaden, expansion eller nedgång i efterfrågan. 
Destinationsutvecklingens övergripande mål är att öka omsättningen vilket skapar 
sysselsättning, att öka skatteintäkter och det lokala serviceutbudet samt att få en 
besöksnäring och en destination som är vidare utvecklingsbar.55 För en destinations 
utveckling är det även viktigt att vara konkurrenskraftig och en destinations 
konkurrenskraft bygger på flera faktorer vilka involverar ekonomiska, sociala, 
kulturella, politiska, teknologiska och miljömässiga styrkor. Ritchie och Crouch 
förklarar en destinations konkurrenskraft enligt följande:  
 

“...its ability to increase tourism expenditure, to increasingly attract 
visitors while providing them with satisfying, memorable experiences, and 
to do so in a profitable way while enhancing the well-beeing of the 
destination residents and preserving the natural capital of the destination 
for future destinations”.56  

 
Konkurrenskraft är således nära sammankopplat med destinationsutveckling och för 
att destinationen skall fortsätta utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv och vara 
konkurrenskraftig krävs därför att turismutvecklingen är hållbar. För en hållbar 
turismutveckling måste således destinationen klara av ökningen och det är viktigt att 
vara observant på effekterna turismen har och kan komma att få. Det fordras en 
konstant pågående utvärdering och planering samt ett förebyggande och korrigerande 
arbete. För att kunna göra det behövs lämpliga verktyg och metoder samt en 
förståelse för det turistiska systemet.57 Det turistiska systemet är komplext och består 
övergripande av dess utbud, den turistiska efterfrågan, destinationens samt turistens 
egenskaper och även de effekter turismen har på destinationen. Vidare består och 
påverkas systemet av ramfaktorer såsom politiska system, strategier, resurser, 
planering och lagstiftning. Alla delar i det turistiska systemet står i relation till 
varandra, ger effekter på destinationen och påverkar således destinationens 
utveckling. En grundläggande förutsättning för en destinations utveckling är dess 
karaktäristik vilken består av dess naturmiljö, kulturmiljö, social struktur samt 
ekonomisk struktur. Dessa är viktiga fundament för destinationens attraktionskraft då 
de påverkar utbudet och även efterfrågan. De är även nära sammankopplade med 
effekterna av turismen eftersom det är turisternas och turismföretagens beteenden 
som avgör effekterna på destinationen. Effekterna kan vara ekonomiska, fysiska och 
sociala och innefattar både positiv och negativ karaktär. Viktigt är att ha en förståelse 
för hur alla delarna i det turistiska systemet hänger samman för att kunna avläsa och 
avgöra effekterna samt planera i avseende att söka skapa en hållbar 
turismutveckling.58   
 
En metod eller verktyg som kan användas i arbetet med att uppnå hållbarhet kan vara 
att ta fram kriterier för hållbar turismutveckling på destinationen. En typ av sådana 
kriterier innebär att finna lämpliga variabler, så kallade indikatorer, vilka är visare 
eller mätare av något. Indikatorerna mäts och övervakas för att söka skapa klarhet i 
och ge information om situationen som råder för att därefter kunna agera på bästa sätt 

                                                 
55 Bohlin – Elbe (2007) 
56 Ritchie – Crouch (2005), s. 2 
57 Gartner (1996) 
58 Pettersson – Svensson (2005)  



 17

efter de förutsättningar som finns. Indikatorer är således ett verktyg vilket hjälper till 
att mäta den tidigare nämnda carrying capacity.59  
 
För att kunna ta fram lämpliga indikatorer bör destinationen ha en klar definition för 
vad hållbar turism är för just dem. Indikatorerna ska fånga så mycket information 
som möjligt men de ska samtidigt vara enkla att förstå så att det inte tar för lång tid 
eller blir för dyrt att använda. Indikatorerna bör vidare innehålla variabler som 
beskriver influenser på hela det turistiska systemet. Exempel kan vara turistantal, 
bäddar och anställda inom turismnäringen men lämpligt är att även ha indikatorer 
som visar på effekter på andra system, utanför turismsystemet. Exempel kan vara 
vattenförorening, växthuseffekten samt barnadödlighet, arbetslöshet. Vissa variabler 
är lättare att samla in än andra. Exempelvis anställda och hotellbäddar är relativt 
enkelt i jämförelse med att mäta välbefinnande hos lokalbefolkningen och spridning 
av turister. För den typ av mätningar krävs mer resurser i form av framförallt pengar 
och tid.60  
 
Det finns många indikatorer att välja mellan och det är en svår process att välja, mäta 
och utvärdera rätt indikatorer för rätt destination då turistiska systemet är så komplext 
som det är. Faktorer som kan påverka valet av indikatorer kan vara exempelvis 
policy, mätbarhet, finansieringsmöjligheter, intressenter samt politik. Det går inte att 
mäta alla indikatorer som kan tänkas finnas på en destination. Det är därför vikigt att 
göra noga överväganden och prioritera vad som är viktigt för att bestämma vilka 
indikatorer som skall tas med. Om indikatorer väljs noggrant och efter en klar 
definition på hållbar turismutveckling kan det räcka med att övervaka ett fåtal för att 
beskriva en företeelse för att det sedan skall vara gällande för ett helt turistiskt 
system. Indikatorerna bör mätas en gång om året men det kan finnas behov av att 
mäta vissa indikatorer oftare än andra. Detta för att det finns indikatorer som är 
känsligare än andra och om problem inte upptäcks fort kan det snabbt bli ett stort 
problem. Exempel kan vara nöjda kunder, om destinationen upptäcker en missnöjdhet 
bland gästerna kan de agera för att motverka detta istället för att det hinner gå så lång 
tid att destinationen förlorar kunderna.61  
 
WTO har arbetat med indikatorer sedan 1990 och har tillsammans med några andra 
icke-statliga organisationer tagit fram ett sjuttiotal indikatorer en destination kan 
arbeta efter. Indikatorerna är till som hjälpmedel för beslutsfattarna på destinationen 
då de ska fatta praktiska beslut. Tanken är att destinationer skall försöka mäta och 
övervaka så många av indikatorerna som möjligt för att få en bild av huruvida där 
råder en hållbar utveckling eller inte och vad det är som görs bra eller dåligt för att 
kunna förebygga och/eller vidta åtgärder.62 WTO är medvetna om att det är en både 
tidskrävande och kostsam process, speciellt för mindre aktörer och destinationer, att 
arbeta med alla indikatorerna. Därför har de tagit fram elva kärnindikatorer, se figur 
tre, vilka syftar till att fungera som ramverk för ett hållbart turismutvecklingsarbete 
generellt för alla typer av destinationer. Som komplement till de elva 
kärnindikatorerna finns ytterligare fjorton som är fokuserade på miljöaspekten av 
hållbar turismutveckling.63  
 

 

                                                 
59 Weaver – Lawton (2002) 
60 Weaver (2006) 
61 Weaver (2006) 
62 Weaver – Lawton (2002) 
63 Weaver (2006) 
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1. Skyddande av särskilda 
platser 

Olika kategorier av specifika platser att skydda på 
destinationen 

2. Påfrestning Antal turister som besöker destinationen 
3. Användningsintensitet Antal personer per hektar under högsäsong  
4. Social effekt Antal turister jämfört med lokalbefolkning 
5. Utvecklingskontroll Utvärdering av miljöpåverkan 
6. Avfallskontroll Sophantering, kloaksystem, vattenkvalité och tillförsel 
7. Planeringsprocess Vilka planer för turistdestinationen finns 
8. Kritiska ekosystem Antal ovanliga eller hotade arter 
9. Kundtillfredsställelse  Hur nöjd är kunden? 
10. Nöjd lokalbefolkning  Hur välmående är lokalbefolkningen? 
11. Turismbidrag till den 
lokala ekonomin 

Den totala ekonomiska aktiviteten som turismen 
genererar. 

Figur 3. Hållbar turismutveckling, författarnas modell. 64 

 
Eftersom det är en kostsam och tidskrävande process att arbeta med indikatorer är 
huvudsyftet med WTOs checklista är att skänka ett övergripande förslag på 
indikatorer som kan vara av nytta att ha i åtanke när det gäller planering och 
management på en destination. En annan nackdel är att det inte finns ett klart 
definierat ramverk för vilken kombination av indikatorer som bäst visar på om 
destinationen är hållbar eller inte. Då turism ofta inte har några helt klara gränser för 
vad som innefattas av turismnäringen eller inte är det därav svårt att avgöra om en 
inverkan orsakats av turismen eller av någon annan faktor. På grund av att turism 
alltså är ett komplext område och att det finns osäkerheter kopplade till checklistan är 
det enligt Weaver och Lawton (2002) svårt att med säkerhet säga om en destination är 
hållbar eller inte. Men trots allt menar de ändå på att försök att mäta hållbarhet är en 
nödvändighet eftersom att genom ignorera det helt med säkerhet skulle innebära en 
ohållbar utgång.65  
 
Förutom att mäta en destinations bärkraft, carrying capacity, och använda sig av 
indikatorer kan en destination även använda benchmarks för att mäta en hållbar 
turismutveckling. Benchmarks är önskade värden vilka de befintliga värdena ställs 
mot, alltså en riktmärkning eller prestandajämförelse. Aktörer eller destinationer 
utvärderar sin egen verksamhet gentemot dem som anses vara mest framgångsrika 
inom området. Det som andra gör bra anammas. Benchmarking kan innebära att 
jämföra sig mot önskade värden eller mot aktörer på samma destination men även se 
till andra destinationer liksom över branschgränser. Precis som indikatorer är carrying 
capacity och benchmarks olika för olika destinationer beroende på typ av destination 
och hur hållbarhet definieras av destinationen.66 

                                                 
64 Weaver (2006), s.30, tabell 2.1 
65 Weaver – Lawton (2002) 
66 Weaver (2006) 
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3!Hållbar!turismutveckling!i!Hemsedal!

3.1!Destinationens!utveckling!
Turismnäringen har varit den dominerande näringen de senaste tio åren berättar 
projektledaren för reselivsplanen Björn Tore Moger. Han förklarar att det var då som 
det började bli accepterat av bönderna som länge har varit skeptiska till turismen. Det 
eftersom bönderna är rädda för att turismnäringen skall ta för stor överhand över den 
ursprungliga näringen, jordbruket. Kommunordföranden Oddvar Gröthe konstaterar 
att fjället har visat sig vara värdefullt men säger att Hemsedal inte bara är ett 
skidområde. Lantbruket har betytt och betyder väldigt mycket och Hemsedal är 
Buskeruds67 största producent av mjölk säger han. Både Moger och Gröthe menar att 
det numera råder symbios mellan lantbruk och turism och de poängterar att utan 
turismen skulle inte jordbruket kunna bedrivas. I en nyligen gjord kommunal 
undersökning har Hemsedal även visat sig vara en av Norges bästa kommuner att bo i. 
Exempelvis visar tillståndsrapporten att kommunen präglas av låg arbetslöshet, höga 
intäkter, tillflyttning samt ett bra skolväsen68. 
 
Respondenterna anser alla att turismen har bidragit övervägande positivt till 
Hemsedals utveckling. Framförallt ser de att service-, varu- och aktivitetsutbudet är 
bättre på grund av turismen och att den skapat en hög omsättning, god kommunbudget 
samt intäkter som annars inte skulle funnits. Destinationschefen för SkiStar Hemsedal, 
Trond Östby, tror att varför det finns så få negativa effekter av turismen till stor del 
beror på den långsamma och starkt politiskt styrda utvecklingen. Vidare finns en 
inflyttning till Hemsedal som möjliggjorts då turismnäringen skapar arbetsmöjligheter 
och det är många säsongsarbetare som flyttar dit permanent på grund av livsstil såsom 
skidåkning, paragliding och cykling säger respondenterna. Positivt är också att 
ungdomar i Hemsedal stannar kvar och inte flyttar som i många andra mindre byar. 
Respondenterna ser vidare få konflikter mellan lokalbefolkning och turister men både 
turistchefen Gunn Eidhamar och kommunordföranden Oddvar Gröthe nämner lite 
skämtsamt att en konflikt möjligen skulle vara att lokalbefolkningen är irriterade över 
köer i mataffärerna. Att det är så få konflikter menar alla respondenterna till stor del 
beror på att turisterna bland annat genererar intäkter samt skapar möjligheter och en 
levnadsstandard som lokalbefolkningen utan turismen troligen inte skulle haft. Alla 
respondenterna anser att det finns en positiv framtidstro bland lokalbefolkningen och 
att majoriteten är positivt inställda till turismen. De menar att Hemsedals invånare och 
turismnäringen är bra på att hantera och anpassa sig till de nya situationerna. 
 
Respondenterna ser dock även negativa effekter som turismen medför. Framförallt 
menar de att turismen för med sig en ökad grad av alkohol- och drogkonsumtion 
vilket kan leda till bråk och stök som i sin tur kan störa lokalbefolkningen och även 
påverka ungdomarna negativt. Hemsedal har kommit relativt lindrigt undan än så 
länge säger turistchefen och hon tror inte att det är värre här än på andra orter. Gröthe 
tror att turismen påverkar ungdomarna mindre än vad man skulle kunna tro. En 
anledning till detta är att ungdomarna inte beblandar sig med turister i stor 
utsträckning säger han. Moger berättar att han har tre barn som vuxit upp i Hemsedal 
och menar på att det har varit bättre än när familjen först bodde i närheten av Oslo. 
Han säger att Hemsedal är en trygg plats att bo på då problem eller oroligheter 

                                                 
67 Buskerud är länet som Hemsedal tillhör. Författarnas anmärkning.  
68http://www.hemsedal.kommune.no/hemsedalfiles/Aktuelle%20prosjekt/Tilstandsrapport_Buskerud_2
008.pdf (2008-05-12) 
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uppmärksammas i tid så att något kan göras åt det och menar på att det finns mycket 
resurser i kommunen. Moger anser även att media framställer Hemsedal så mycket 
värre än vad det är och säger att det inte är värre att bo i Hemsedal än någon 
annanstans.  
 

 
Bild 2. Säsongsavslutning i Hemsedal, ett event som lockar en stor mängd  turister till destinationen. 

(Fotograf: Catharina Kenwood) 

Respondenterna nämner vidare att miljön påverkas av turismen då areal tas i anspråk. 
Eidhamar, Östby och Gröthe ser också en utmaning i att språket påverkas och den 
lokala dialekten hotas att försvinna mer och mer. Enligt reselivsplanen är många 
säsongsarbetare, som kommer till Hemsedal, från andra länder än Norge. En av de 
långsiktiga konsekvenserna som nämns i reselivsplanen är att Hemsedal blir mer 
internationaliserat vilket resulterar i att det norska språket och dialekten tar skada.69 

3.1.1!Framtida!utveckling!
Anderdal har en positiv inställning till framtiden och ser att centrum kommer att 
vidareutvecklas med fler butiker och restauranger. Han vill att centrum skall vara 
trivsamt och att det skall bli fler arbetstillfällen året runt. Anderdal hoppas också på en 
nedfart från skidsystemet till centrum. Detta för att bidra till en utveckling av centrum 
eftersom det skulle leda till ett större flöde av människor som rör sig där. 
 
Eidhamar tror att sommarsäsongen kommer att växa och att Hemsedal kommer att 
fokusera allt mer på den internationella marknaden. Hon tror även att Hemsedal 
kommer fortsätta utvecklas och vara en levande fjälldestination och hoppas på att 
kulturlivet kan bevaras. Östby anser att Hemsedal har en väldigt bra turistprodukt och 
en god position på marknaden. Han tror att med de planer som finns idag är det 
möjligt att driva på utvecklingen ekonomiskt men med hänsyn till det sociokulturella 
och miljömässiga faktorerna. Det är ett strängt regelverk i Norge som begränsar vad 
som fås och inte fås göras i naturen vilket gör att miljön kommer bevaras säger Östby. 
Trenden i Norge är även att det blir mer och mer ekologiskt hänsynstagande generellt 
och en offentlig ambition i landet är att Norge ska vara ”Europas nationalpark” 
berättar destinationschefen. Östby säger att om Hemsedal även i framtiden kan vara 
konkurrenskraftiga kommer turisterna att fortsätta komma vilket skapar goda intäkter 
och en ökad sysselsättning som gynnar lokalbefolkningen. Vidare är turismen i 
Hemsedal väl reglerad menar destinationschefen vilket gör att han inte tror att 
turismen kommer till att påverka de sociokulturella förhållandena negativ. Han 
poängterar att det förutsätter att lokalbefolkningen själva är aktiva och tar tillvara på 
kultur och traditioner. Hittills har de gjort detta bra tycker han och ser positivt på 
lokalbefolkningens framtid. Även övriga respondenter har en positiv syn på framtiden 
för invånarna i Hemsedal och ser en fortsatt god levnadsstandard och låg arbetslöshet. 
 

                                                 
69 Reiselivsplan Hemsedal kommune (2007) 
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Likaså kommunordföranden är positiv inför framtiden och han har en god tro på 
Hemsedals ekonomiska utveckling. Miljön tror han kommer att få en betydligt mer 
synbar utbyggnad, speciellt runt Fjällandsbyn och skidområdet men han tror inte detta 
kommer vara ett problem. Landsbygden tror han i stort sett kommer se ut som den gör 
idag men de enskilda gårdarna ser han ligger i riskområdet för att försvinna och det 
kommer istället att bli allt fler gemensamma gårdar. Även stölarna70 riskerar att läggas 
ner och marken runt om hotas att växa igen vilket är ett problem eftersom det är en 
viktig del av kulturlandskapet säger Gröthe. Hemsedal måste bli bättre på att ta vara 
på och bevara gårdar och stölar så att de kan leva vidare säger han. Speciellt angeläget 
är detta för sommarturismen, menar kommunordföranden, eftersom det är viktigt 
turisterna kommer till ett rikt kultur- och naturlandskap. Detsamma var även 
Eidhamar noga med att påpeka. Gröthe hoppas på att det som nu görs för att bevara 
kulturen ska ha gett resultat. Framförallt hoppas han att dialekten kan bevaras och vill 
även se mer lokal dialekt och nynorska71 i marknadsföringen av Hemsedal. 

3.1.2!Hemsedals!bärkraft!
De fem respondenterna menar att det än så länge inte finns någon gräns för hur 
mycket destinationen tål och att det är långt kvar till en sådan gräns eventuellt är nådd. 
Eidhamar ser att gränsen för hur många turister Hemsedal kan ta emot är hög och att 
problemet snarare ligger i att destinationen har för få sängar i förhållande till 
efterfrågan. Gröthe och Eidhamar förklarar att Hemsedal har kapacitet till att komma 
upp i ytterligare tio till tolv tusen sängar. De konstaterar samtidigt att det är mer än det 
dubbla av vad som finns idag. Gränsen för antalet sängar är heller inte en fast 
definierad gräns säger kommunordföranden utan menar på att läget kontinuerligt 
utvärderas. Det görs utredningsanalyser och regleringsplaner i vilka läget bedöms 
utifrån och än så länge klarar Hemsedal långt mer innan destinationen tar skada 
fastställer Gröthe. Även Moger menar att Hemsedal klarar en ökning av kommersiella 
sängar utan att destinationen tar skada på något sätt. Han menar på att det är 
marknaden som är utmaningen och säger att det är viktigt att hela tiden se till den.  
 
Turistchefen menar att utvecklingen av fler sängar ställer krav på skidområdet och en 
expansion av det. Gröthe säger att det är en balansgång mellan antal sängar och antal 
liftar och menar att skidcentret måste följa med i utvecklingen och utveckla 
skidsystemet efter det behovet som finns. Den balansgången tycker han att SkiStar är 
klara över och påpekar att en utbyggnad av systemet finns med i aktuella 
regleringsplaner. Östby säger att skidsystemet klarar utvecklingen och det ökade 
turistantalet än så länge. I nuläget kan flera tusen sängar byggas utan att varken 
destinationen eller skidsystemet når en kritisk gräns säger Östby. Han poängterar att 
det har gjorts planer för hur skidsystemet kan utvecklas och i dagsläget finns en plan 
för det. Exempelvis finns det planer på en backe från skidcentret ner mot centrum och 
även åt andra hållet, mot Tuv. Naturen finns där och SkiStar skulle hypotetiskt kunna 
utveckla skidanläggningen till det dubbla säger Östby. En noga övervägning måste då 
göras för hur utvecklingen i så fall ska ske poängterar destinationschefen. Inte heller 
Moger ser att det finns något problem med kapacitet i skidområdet. Dock borde en 
utveckling i form av en nedfart mot centrum och en mot Tuv ske för att sprida trycket 
på ett bredare område likt Åre tycker Moger. Han menar vidare på att sommaren 
måste utvecklas om Hemsedal i framtiden skall klara en eventuell gräns för vad 
destinationen tål. Det går inte att fortsätta bygga mer om inte destinationen får igång 

                                                 
70 En säsongsbostad som är knuten till den huvudsakliga bondgården.  Stölen har varit viktig i många 
fjällområden och avsikten är att utnyttja betesareal. 
71 Nynorska är en av det norska språkets officiella målformer, den andra är bokmål. Författarnas 
anmärkning 
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en verksamhet året runt. För att skapa lönsamhet för destinationen är det viktigt att 
stugor och lägenheter inte står tomma för mycket säger Moger. Både Moger och 
Gröthe uttrycker att det vore önskvärt med fler invånare i kommunen men att ett ökat 
invånarantal även ställer krav på exempelvis skolor och dagis där fler måste byggas 
och en hög nivå måste hållas. 

3.2!Definition!av!hållbar!turismutveckling!
Målet för Hemsedal som kommun är att ”ta vara på Hemsedal och de kvaliteter som 
finns i bygden” berättar Gröthe. Just orden ”ta vara på” konstaterar han är väldigt brett 
och innefattar mycket men det är ändå de orden som bäst beskriver kommunens mål 
och allt som görs är i syfte att just ta vara på Hemsedal. Målen för själva bygden och 
för Hemsedal som turistdestination är nära sammanlänkade och centralt är att det skall 
finnas en symbios mellan lantbruk och turism. Det är viktigt att våga satsa på turismen 
och utveckla den men ändå bevara områden som är brukbar mark säger Gröthe. 
Vidare säger han att det inte finns någon konkret definition av begreppet hållbar 
turismutveckling i kommunen. Inte heller har de något specifikt uppsatt mål eller en 
vision för en hållbar turismutveckling säger Gröthe. Dock har kommunen varit 
delaktiga i arbetet med bland annat reselivsplanen för Hemsedal kommun samt 
”Hemsedal 2010” och i dem menar han att begreppet faller in under. Eidhamar 
berättar att större delen av ”Hemsedal 2010” än så länge är hemlig. ”Hemsedal 2010” 
utarbetades av turismföreningen, kommunen och SkiStar . Planen är definierad som en 
varumärkesprocess där man genom projektarbete etablerar en ny strategisk 
kommunikationsplattform för Hemsedal som helårsturistdestination. Målsättningen är 
att tillrättalägga processer internt på destinationen som stärker varumärket Hemsedal. 
Vidare ska ett bättre samspel mellan marknadsorganisationerna i Hemsedal stärkas så 
att alla aktörer arbetar mot ett gemensamt mål. Även en profil ska fastställas för 
Hemsedal som helårsturistdestination på den europeiska marknaden.  Genom detta 
arbete med turismen ska bygden få ett ökat antal lönsamma besökare året runt, ökat 
värdeskapande på aktiviteter och upplevelser samt fortsätta att vara en trevlig plats att 
bo på.72 Kommunordförande menar även på att ordet hållbar turismutveckling är 
missbrukat men att han tycker att ”ta vara på Hemsedal” är en bra beskrivning. 
Framförallt är det viktigt att ta vara på natur och kultur säger Gröthe. 
 
Turistchefen Gunn Eidhamar förklarar att det inte finns någon definition av hållbar 
turismutveckling för Hemsedal men det finns planer på att formulera en. Detta som en 
del i arbetet med att ena aktörer för att få alla att sträva mot samma mål. En byggsten i 
det arbetet var en gemensam vision som turistkontoret, i samarbete med bland andra 
kommunen och SkiStar, utarbetade för cirka 2 år sedan. Visionen lyder: ”Fjellbygda 
Hemsedal skal vaere Skandinavias mest attraktive reisemål for fjellsport og unike 
kulturopplevelser” och turistkontoret arbetar för att alla aktörer skall samlas under 
den. Även om Eidhamar menar att det inte finns en exakt definition av hållbar 
turismutveckling beskriver hon ändå begreppet som ”bruke men ikke forbruke”. Hon 
förklarar att det innebär att ta vara på naturresurserna men det skall inte utesluta att 
använda dem. I Hemsedals måste areal tas i anspråk för att kunna utvecklas vidare då 
kärnprodukten som erbjuds är just naturen konstaterar Eidhamar. Norge är generellt 
dåliga på att just använda men inte förbruka menar hon och tycker att restriktionerna 
är för stränga. Exempelvis skall nationalparker helst inte användas utan enbart värnas 
om berättar Eidhamar. Hon poängterar att det är viktigt att inte endast fokusera på 
miljön för att skapa en hållbar turismutveckling. Det är betydelsefullt att det finns 
solida planer som grund för utveckling med kontinuerlig utvärdering och 
konsekvensutredning. Väsentligt är att utbyggningen inte går så fort fram att 
                                                 
72 Hemsedal 2010 
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infrastrukturen inte hänger med. Hemsedal har haft en fördel av att utvecklingen till 
för några år sedan har gått långsamt i förhållande till andra destinationer menar 
Eidhamar. Fokus riktas på varma sängar i förhållande till kalla sängar då målet är att 
ha beläggning och aktiviteter året runt. Utvecklingen får alltså inte gå för fort fram 
och det får inte byggas fler sängar än vad som efterfrågas. 
 
Handelsföreningens ordförande säger att grunden för hållbar turismutveckling ligger i 
att tjäna pengar och hans beskrivning av begreppet är en bra lönsamhet, ett stort utbud 
av varor samt att människor är nöjda. I föreningen finns dock inte någon nedskriven 
definition av begreppet och Anderdal känner inte heller till om det finns några mål för 
en hållbar turismutveckling kopplat till Hemsedals övergripande vision. Däremot är 
han väl medveten om visionen och han menar att handelsföreningen och dess 
medlemmar bidrar till den genom sitt utbud av varor till både lokalbefolkning och 
turister. 
 
Det finns ingen nedskriven definition av hållbar turismutveckling i reselivsplanen men 
liksom kommunordföranden menar projektledaren att innebörden av begreppet är 
inkluderat i både reselivsplanen och ”Hemsedal 2010”. Han berättar att det 
exempelvis i reselivsplanen finns ett flertal mål för Hemsedals utveckling och ett 
viktigt sådant menar projektledaren är att skapa helårsturism i Hemsedal. Han anser 
att det ekonomiska överskottet ligger i sommarturismen och berättar att det endast är 
ett fåtal verksamheter i Hemsedal som går med vinst om man ser till ett helt år. Detta 
eftersom många dyra investeringar görs för vinterturismen. Det är därför viktigt att 
sommaren kan bidra till ökade intäkter säger Moger. Vidare är ett mål att skapa en 
positiv image på destinationen och som respondenten uttryckte det ”tona ner rock´n 
roll-ryktet”73 som han menar att Hemsedal till viss del fått. Moger menar dessutom att 
det är många som använder begreppet hållbar turismutveckling men inte vet vad det 
innebär. Begreppet innefattar så mycket att människor definierar och använder det på 
olika sätt. Han beskriver dock att en hållbar turismutveckling innebär att ”kommunen 
kan planlägga och utvecklas utan att något tar överhanden samt att det inte byggs för 
mycket utan anpassas efter vad marknaden efterfrågar”74.  
 
Destinationschefen Trond Östby berättar att SkiStars vision är att ”skapa minnesvärda 
vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer”75. 
Destinationschefen är medveten om att det finns en gemensam vision för Hemsedal 
men i talande stund kunde han inte säga exakt hur den lyder. Östby säger vidare att 
han inte känner till om det finns någon definition av begreppet hållbar 
turismutveckling och menar att det är ett missbrukat begrepp som främst politiker 
använder sig av. Destinationschefen motiverar detta med att begreppet innefattar 
mycket samt går att tolka på flera sätt och är därför svårt att definiera. Han säger dock 
att hållbar turismutveckling kan ha en miljö och klimat aspekt, en ekonomisk aspekt 
eller behandla exempelvis befolkning och bosättning. Östby poängterar att det är 
viktigt att ha en utveckling, i en liten dal som Hemsedal, på dalens premisser och som 
kan hanteras över lång tid så att det inte sker en okontrollerad utveckling.  Han 
berättar vidare att SkiStar inte har några konkreta mål för en hållbar turismutveckling i 
Hemsedal utan säger att det är politikerna som styr målen genom sina kommunala 
planer. ”Däremot har SkiStar tillsammans med några andra aktörer uttryckt en del 
begrepp, en del statements, som styr utvecklingen”76 förklarar destinationschefen. 

                                                 
73 Björn Tore Moger (2008-05-13) Författarnas översättning.  
74 Björn Tore Moger (2008-05-13) Författarnas översättning. 
75 Trond Östby (2008-05-16) Författarnas översättning. 
76 Trond Östby (2008-05-16) Författarnas översättning. 
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3.3!Hur!aktörerna!arbetar!för!hållbar!turismutveckling!i!Hemsedal!
Eidhamar beskriver turistkontoret som navet i cykelhjulet och de har ett nära och bra 
samarbete med alla aktörerna runt om i Hemsedal. Det är av stor vikt för turistkontoret 
att samarbeta med andra eftersom de är en icke vinstdrivande organisation som skall 
representera sina två hundra medlemmar och arbetar med Hemsedals bästa för 
ögonen. Turistchefen menar på att turistkontoret bidrar till en hållbar turismutveckling 
i och med det mesta de gör. Som exempel kan nämnas de olika projektgrupper 
turistkontoret medverkar i. Exempelvis har de tillsammans med kommunen, SkiStar 
och markägare varit med vid planering och konsekvensutredning för att förebygga den 
negativa inverkan som turismutvecklingen av Hemsedal kan medföra. Eidhamar 
berättar även att som en del i arbetet med att utveckla Hemsedal som destination har 
de en värdskapsutbildning som benämns tjänstevillig och kunskapsrik. Den innebär att 
personal och aktörer på destinationen via Internet får utbildning i kundbemötande och 
service samt kunskap om Hemsedal. Hon poängterar vidare att det är av betydelse att 
konstant leverera, vidareutvecklas samt vara steget före sina konkurrenter. 
Turistchefen menar att de hela tiden arbetar efter marknad och efterfrågan men att det 
naturligtvis är viktigt att stanna upp och utvärdera utvecklingen. Vidare talar 
Eidhamar om att det måste finnas en balans i utvecklingen samt att det är viktigt att 
aktörerna strävar mot samma mål. Hon tycker att aktörerna i Hemsedal hittills har 
klarat att samarbeta väl, att de är duktiga på att enas om valda strategier för en fortsatt 
turismutveckling av destinationen. ”Aktörerna står samlade som ett Hemsedal”77.  
 
Vintersäsongen är dominerande i Hemsedal konstaterar Östby och eftersom SkiStar 
driver och utvecklar huvudattraktionen fungerar de som en motor i utvecklingen av 
Hemsedal säger han. SkiStar lägger mycket pengar på marknadsföring och 
investeringar i alla faciliteter som efterfrågas av turisterna. Vidare tillrättalägger de för 
andra aktörer och ser sig därför som en slags koordinator säger destinationschefen. 
SkiStar har internutbildningar för alla inom organisationen och Östby berättar att de 
samarbetar med kommunen, markägare och de andra turismaktörerna och han tycker 
att det generellt är ett bra samarbete bland aktörerna i Hemsedal. Eftersom SkiStar är 
den dominerande aktören på destinationen menar Östby att en viktig del i deras arbete 
är kommunikation med de andra aktörerna samt att vara tydliga och förutsägbara. 
Detta för att göra de andra medvetna om SkiStars mål och hur de arbetar för att inte 
uppfattas som oförutsägbara eller att de kör över de andra aktörerna. Vidare förklarar 
Östby att när nya utvecklingsplaner är på gång finns regelverk från kommunen och 
norska staten som tvingar inblandade aktörer att utföra diverse konsekvensanalyser, så 
även SkiStar. Han förklarar att analyserna fungerar som ett huvudverktyg för att 
överväga den fortsatta utvecklingen och innehåller undersökningar om exempelvis 
samhällsutveckling, infrastruktur samt naturpåverkningar. I och med en sådan 
konsekvensanalys upptäcks vad som måste göras för att exempelvis hantera en ökad 
volym av turister säger destinationschefen.  
 
För en hållbar turismutveckling ser kommunordföranden att man skall ha fast den ena 
foten i marken som ett fundament för att kunna gå vidare med den andra foten och på 
så sätt utvecklas vidare. I utvecklingen av Hemsedal arbetar kommunen bland annat 
efter den plan som företaget Ecosign78 tagit fram för destinationen säger Gröthe. 
Planen är en arealplan som i stora drag går ut på att koncentrera turismen till ett 
område och inte bygga utanför det. Detta område kallas Fjällandsbyn och där skall allt 

                                                 
77 Gunn Eidhamar (2008-05-06) Författarnas översättning. 
78 Ecosign – Mountain resort planners, är en planerings- och konsultfirma för turistdestinationer. 
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som turisten behöver finnas i form av service, parkering och boende berättar 
kommunordföranden. Kommunen har en bra dialog och ett balanserat samarbete med 
framförallt Turistkontoret och SkiStar men även de mindre aktörerna på destinationen 
säger Gröthe. Vidare ställer sig kommunen bakom och stöttar projekt som bidrar till 
en gynnsam turismutveckling. Kommunordföranden berättar att kommunen är 
försiktiga med att upplåta brukbar mark till byggföremål för turismen på grund av 
man vill bevara den brukbara mark som finns och centrera turismen till ett område. 
Han säger att kommunplanen är ett juridiskt bindande dokument som bland annat talar 
om var man kan bygga och inte kan bygga. Turismnäringen har i planen fått sina 
areal, vilka ligger runt Skidcentret och i Gröndalen, och skall byggas och utvecklas 
där. Kommunen har alltså styrt var de vill ha turismen någonstans förklarar Gröthe. 
Han poängterar att allt som kommunen arbetar med ligger under begreppet att ta vara 
på Hemsedal. 
 
För en hållbar utbyggnad i Hemsedal förs en politik kring varma och kalla sängar 
berättar Moger. Den går ut på att ha 70 procent varma sängar fördelade på hotell, 
pensionat och uthyrningslägenheter och 30 procent kalla sängar i form av privata 
hytter förklarar han. Antalet kommersiella sängar i Hemsedal var 1 januari 2007 
beräknat till 5719 sängplatser och den totala logiomsättningen för varma sängar var 
under 2006 cirka 156,5 miljoner norska kronor 79. Kravet på varma sängar får inte bli 
för högt och det går inte att tvinga fram utvecklingen säger Moger men han menar 
ändå att Hemsedal har kommit långt i detta avseende. Vidare tycker Moger det är 
viktigt att ge omvärlden en seriös och positiv bild av Hemsedal och han tror att 
friluftshögskolan som kommer flytta till Hemsedal kan vara en hjälp på vägen i detta 
sammanhang. Väsentligt är även att koncentrera all turism till Fjällandsbyn vid 
skidcentret för att det inte skall vara så kaotiskt i centrum säger Moger. 
 
Reselivsplanen utarbetades för att fungera som ett verktyg för kommunen att planera 
efter på både kort och lång sikt och den reselivsplan som tidigare använts framtogs 
1989. Därför betonar Moger att det var hög tid för en ny. Han förklarar att det bara är 
cirka en månad sedan som planen blev godkänd vilket innebär att den ganska nyligen 
sattes till verket. Det är därför svårt att säga hur den hittills bidragit till Hemsedals 
utveckling men det återstå att se säger Moger. I arbetet med reselivsplanen har det 
varit ett nära samarbete mellan aktörerna i Hemsedal och projektgruppen består av 
aktörer från olika delar av näringen konstaterar projektledaren. De har tillsammans 
tagit fram ett antal punkter som turismnäringen önskar att kommunen skall påverka 
för en utveckling av destinationen. Exempel är arealdisponering, stimulera 
helårsturism, öka fokus på miljövänlig fritid i naturen samt tillrättalägga för 
vidareutveckling av Hemsedal Skidcenter.80  
 
Det finns en politisk och reselivsmässig vilja till att få sommarsäsongen att bli större 
säger kommunordföranden. Framförallt på grund av att man vill skapa en jämn 
sysselsättning för att få inflyttning till kommunen och få fler fastboende året runt. 
Gröthe menar att en utveckling av sommarsäsongen bör ske genom att göra 
vintersäsongen starkast möjlig och genom ett starkt varumärke, ”Hemsedal”. Vintern 
ska således ligga till grund för sommaren menar han. Kommunordföranden berättar 
vidare att han ser gärna att något liknande Holiday Club81 i Åre ska komma till 
Fjällandsbyn för att få fart på sommarturismen. En del i utvecklingsplanen ”Hemsedal 

                                                 
79 Petter Dybedal (2007) 
80 Reiselivsplan Hemsedal kommune (2007) 
81 Finskt företag som är nationellt ledande inom spa- och fritidsupplevelser. Affärsidén bygger på ett 
resortkoncept där allt turisten kan tänkas behöva ska finnas i samma byggnad. 
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2010” innefattar att fokusera på en gemensam produktutveckling om sommaren. Detta 
för att utveckla Hemsedal som helårsdestination samt skapa fler helårsarbetsplatser i 
bygden och en bättre lönsamhet i turismnäringen.  Huvudprojektet för att främja den 
utvecklingen är att det ska etableras ett cykelprojekt. Cykling ska tillsammans med 
vandring, fiske och paragliding vara fyra fjällsportsteman där Hemsedal ska vara unik 
och ha det bästa utbudet i Norge.82 
 

 
Bild 3. Rukande foss, Hemsedal. En välbesökt sevärdhet både sommar som vinter. (Fotograf: Catharina 

Kenwood) 

Östby menar att det viktigaste för Hemsedal är utveckla det som destinationen är 
speciellt bra på och som det finns som naturlig fördel, viket är vinterprodukten. Östby 
menar att Hemsedal om sommaren inte är unikt eftersom det är många destinationer i 
Skandinavien som är attraktiva på sommaren. Destinationschefen säger även att det är 
mer krävande att utveckla en sommarturism då det är en stark konkurrens om 
besökarna och prisnivåerna är lägre vilket gör att det är betydligt svårare att skapa 
ekonomisk hållbarhet. Han nämner också att Hemsedal ligger långt ifrån de stora 
huvudmarknaderna som exempelvis storstäder i Europa. Östby poängterar vidare att 
”det är klart att det är önskvärt med sommarturism och det stöttar SkiStar men en 
huvudattraktion måste finnas även på sommaren och det finns det i nuläget inte”83. 
SkiStar vill således främja en vidare utveckling av sommaren men Östby menar på att 
alla aktörer i Hemsedal måste vara med och utveckla den tillsammans. 
Destinationschefen förklarar att SkiStars verksamhet måste ge avkastning i ett 
långsiktigt perspektiv. Han säger att om det är möjligt att få avkastning över tid på att 
investera i andra saker än skidanläggningen kommer det att göras. Östby poängterar 
dock att det ekonomiska motivet måste finnas där och de kan inte investera så länge 
de inte ser en ekonomisk lönsamhet. Destinationschefen säger att alla aktörer önskar 
sig mer på sommaren men det är en stor utmaning och han konstaterar att det ändå 
varit en betydande utveckling de sista fem till åtta åren på sommaren och volymen 
ökar. 
 
Moger berättar att han förstår de aktörer som inte vill arbeta för en ökad 
sommarturism eftersom aktörerna ofta tjänar mer i förhållande till arbetsinsats på 
vintern jämfört med på sommaren. Moger uttrycker dock att det är viktigt att satsa 
även på sommaren och han tror att Hemsedal kommer tjäna på det i ett långsiktigt 
perspektiv. 

                                                 
82 Hemsedal 2010 
83 Trond Östby (2008-05-16) Författarnas översättning. 
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3.3.1!Arbete!för!ekonomisk!hållbarhet!i!Hemsedal!!
Hemsedals turismrelaterade totala omsättning 2006 var cirka 608 miljoner norska 
kronor, exklusive mervärdesavgifter. Den posten som genererade mest intäkter 2006 
var de logirelaterade intäkterna som uppgick till 201 miljoner norska kronor.84 
 
Då SkiStar är den dominerande drivande aktören i Hemsedal är det självklart att de 
bidrar till den ekonomiska utvecklingen säger Östby. Destinationschefen berättar 
exempelvis att SkiStar köper mycket lokala produkter, är en stor arbetsgivare i 
Hemsedal samt att de betalar skatt och andra avgifter. Han berättar även att SkiStar i 
Hemsedal har en liftkortsförsäljning på drygt hundra miljoner norska kronor. 
Ringverkningar som skidverksamheten genererar på destinationen är uträknat till att 
vara mellan fem och sex gånger mer än den försäljningen. Det betyder att det är 
mellan fem och sex hundra miljoner kronor som fördelas runt om på destinationen på 
grund av skidverksamheten säger Östby. 
 
Turistkontoret har inga egna ekonomiska mål utan istället är deras mål är att 
”använda de gemensamma medlen på bästa sätt”85. Förhoppningen är att sommaren 
ska bli ekonomiskt hållbar så att Hemsedal inte behöver vara beroende av att 
vintersäsongen ska finansiera resterande del av året. Det finns redan några aktörer i 
Hemsedal som klarar detta men långt ifrån alla berättar Eidhamar. Moger säger att 
genom reselivsplanen vill de främja ekonomisk tillväxt i Hemsedal men det finns inga 
specifika ekonomiska mål uppsatta. Planen går bland annat ut på att tillrättalägga för 
fler arbetsplatser och fler invånare vilket då skapar en positiv ekonomisk tillväxt. De 
ekonomiska målen är alltså en del av den utvecklingen som ska främjas genom 
reselivsplanen förklarar Moger. Anderdal ser att handelsföreningen bidrar till 
Hemsedals ekonomiska utveckling genom att de betalar en viss procent av 
omsättningen till turismföreningen. Vidare arrangerar handelsföreningen mindre event 
i byn under lågsäsongperioder, exempelvis en höstmarknad, berättar Anderdal.  

3.3.2!Arbete!för!sociokulturell!hållbarhet!i!Hemsedal!
Turistkontoret är delaktiga i diverse projekt och undersökningar för att minska de 
negativa effekter turismen kan ha på lokalbefolkningen. Det förs även ständigt en 
dialog med lokalbefolkningen från turistkontorets sida, framförallt eftersom 
turistkontorets medlemmar i stort sett är lokalbefolkningen och även de som arbetar 
på turistkontoret är fastboende i Hemsedal. Eftersom det är en förening ser Eidhamar 
det som att turistkontoret ägs av lokalbefolkningen där alla är delaktiga i de beslut 
som tas. Oavsett hur stor eller liten verksamhet som bedrivs har alla medlemmarna 
lika stor röst vilket innebär att SkiStar och en enskild mindre aktör har lika mycket att 
säga till om i föreningen. Det är vikigt är att både invånare och turister ska tycka att 
Hemsedal är ett trevligt ställe att vara på poängterar Eidhamar. Särskilda mål för 
lokalbefolkningen finns i planen ”Hemsedal 2010” vilka handlar om att ta hand om 
lokalbefolkningen och de kulturarv som finns samtidigt som gästerna skall värnas om 
berättar Eidhamar.  
 
Moger berättar att det görs olika typer av undersökningar där man exempelvis 
dokumenterar och analyserar turismens effekter på lokalbefolkningen. Detta görs 
eftersom en medvetenhet finns om att befolkningen är sårbar och destinationen är 
beroende av en välmående lokalbefolkning. Moger säger vidare att eftersom 
lokalbefolkningen är representerad i arbetsgruppen för reselivsplanen är invånarna i 
Hemsedal delaktiga och får vara med vid beslutsfattande. Vidare är reselivsplanen en 

                                                 
84 Petter Dybedal (2007) 
85 Gunn Eidhamar (2008-05-06) Författarnas översättning. 
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politisk plan i samarbete med reselivet och politikerna vill det bästa för invånarna och 
kommunen konstaterar Moger. I planen finns inga direkta mål för lokalbefolkningen 
berättar Moger utan de mjukare värdena finns istället med i ”Hemsedal 2010”. Han 
poängterar dock att eftersom reselivsplanen och ”Hemsedal 2010” hänger samman 
finns det indirekt mål för lokalbefolkningen. 
 
Kommunen försöker hålla turisternas och lokalbefolkningens bostadsområden avskilt 
från varandra säger Gröthe. Detta för att lokalbefolkningen ska ha en god boendemiljö 
och att priserna inte ska stiga för mycket så att människor faktiskt har råd att flytta till 
Hemsedal som kommunen önskar.  En av de kortsiktiga konsekvenserna som nämns i 
reselivsplanen är att det konstaterats att det är underkapacitet på uthyrning av 
lägenheter vilket gjort att Hemsedal har de högsta lägenhetspriserna i Buskerud86. Det 
finns även projekt för att bevara kulturen som exempelvis stölar vilka är ett 
betydelsefullt kulturellt inslag att bevara menar Gröthe. 
 

 
Bild 4. Bostadsområde mellan centrum och skidcentret, här finns inga kommersiella sängplatser. (Fotograf: 

Therese Nordström) 

I den grad det skulle uppstå konflikter mellan lokalbefolkning och turister försöker 
SkiStar mildra detta eftersom det absolut inte är önskvärt och turisterna vill gärna ha 
kontakt med lokalbefolkningen då det är en del av upplevelsen säger Östby. Däremot 
för företaget ingen dialog med lokalbefolkningen säger Östby. Han poängterar dock 
att eftersom kommunen bestämmer över SkiStars arbete som påverkar Hemsedal 
kommun är lokalbefolkningen på sätt och vis delaktig då ”vi styr genom det politiska 
systemet”87. Handelsföreningen för inte heller de någon dialog med lokalbefolkningen 
eller arbetar eller samarbetar med dem på något sätt utan föreningen är rent 
affärsmässig menar Anderdal. 

3.3.3!Arbete!för!miljömässig!hållbarhet!i!Hemsedal!!
I kommunens arbete ska miljön finnas i åtanke vad det än gäller poängterar 
kommunordföranden. Utveckling betyder dock att man förändrar på något och 
exempelvis för att skapa arbetsplatser måste Hemsedal utvecklas. För att förebygga att 
inte miljö och kultur kommer i andra hand efter ekonomiska resultat finns det 
utbyggningsavtal i Hemsedal berättar Gröthe. De går ut på att för att få lov av 
kommunen att utveckla land och bygga sängar måste aktören bidra till annat som 
gynnar Hemsedal. Exempel kan nämnas att den aktör som bygger även måste bidra 
med exempelvis kloaksystem, parkering, gångvägar och annan infrastruktur. Andra 
exempel på miljöhänsynstagande i kommunen är en värmecentral som är på plats och 
att biobränsle skall användas i så stor utsträckning det är möjligt. Vidare håller en 
energi- och miljöplan på att tas fram där allt ifrån sophantering, källsortering till 
biltrafik och utsläpp finns med. Gröthe skulle även vilja se att turisterna i större 
utsträckning än idag ska ges möjlighet att ställa ifrån sig bilen när de är på 
                                                 
86 Reiselivsplanen for Hemsedal kommune (2007) 
87 Trond Östby (2008-05-16) Författarnas översättning. 
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destinationen. För att nå alla faciliteter på destinationen ska turisterna istället kunna gå 
eller ta skidbussen i syfte att minska avgasutsläppen. Östby säger att Hemsedal har ett 
välutvecklat kollektivsystem i form av skidbussar och SkiStar planerar utöka detta 
ytterligare som en del i att arbetet att värna om miljön. 
 
Eidhamar menar turistkontoret bidrar till en miljömässig hållbar turismutveckling 
genom de aktiviteter de erbjuder, vilka till stor del baseras på naturturism. Exempel på 
det är kulturminnesvandringar, cykling, via ferrata-klättring samt toppturer. 
Turistkontoret arbetar även med att tillrättalägga för turister i form av skyltning, kartor 
och soptunnor. Vidare registrerar de hur många som går toppturerna och förra 
sommaren var det 22 000 människor från fyrtiofyra nationer som gick på toppturer 
runt om i Hemsedal. Turistkontoret försöker även att utbilda turisterna genom att 
exempelvis via broschyrer och skyltar göra de observanta på hur de ska uppföra sig i 
naturen. Exempel kan vara uppmaningar angående att inte slänga skräp i naturen, att 
stänga grindar efter sig och i allmänhet röra sig i naturen på ett sådant sätt att den inte 
förstörs. 
 
Östby konstaterar att eftersom SkiStar bedriver en skidanläggning medför det 
naturligtvis ingrepp i naturen. Dock är det ett begränsat område av Hemsedalsfjället 
som exploateras och SkiStar försöker behandla naturen så försiktigt som möjligt. För 
att förebygga negativa effekter på miljön dränerar de marken, sår samt ser till så att 
det inte blir erosion. SkiStar arbetar även med att effektivisera sin energiförbrukning, 
sopsortering och återvinning av avfall. Som en del i det arbetet ska den nya 
Fjällandsbyn som byggs värmas upp med biobränsle i form av pellets. SkiStar har 
också moderniserat snöproduktionen så att de kan producera mer men förbruka 
mindre energi kommenterar Östby. Målet är att förbruka mindre energi per gäst per 
skiddag fortlöpande och att ständigt förbättra detta säger han. På sommaren ser 
SkiStar även till att det är visuellt fint även när snön är borta säger destinationschefen.  
 
Anderdal säger att det självklart blir ett slitage på naturen på grund av 
turismaktiviteterna men trots det tycker Anderdal ändå det är bättre att naturen 
används. Handelsföreningen har inga miljömål uppsatta men Anderdal nämner att 
affärerna som är med i handelsföreningen hjälps åt att hålla centrum rent från skräp. 
 
Turistchefen påpekar att Hemsedal har en stor energiförbrukning vilket naturligtvis är 
dåligt för miljön. Framförallt förbrukas stora mängder energi till liftsystemet och 
snötillverkningen konstaterar hon. Även vattenförbrukningen samt uppvärmning av 
boende, både för turism och för lokalbefolkningen, är negativt för miljön. 
Turistkontoret arbetar inte själva aktivt med just detta men Eidhamar påpekar att de 
värdesätter SkiStar som i samarbete med kommunen arbetar med att byta till alternativ 
energi och en mer miljövänlig snöproduktion. Turistchefen är engagerad i att det 
visuellt ska se fint ut i Hemsedal, framförallt att det inte ska vara nedskräpat. Hon 
påpekar här att ”vi lever av naturen så det är väldigt viktigt att ta vara på den”88. 
Eidhamar berättar att turistkontoret inte har några egna uppsatta miljömål då 
turistkontoret är till för andra och inte verkar för egna mål. Hon menar att de ändå 
arbetar med miljöhänsynstagande i det mesta de gör eftersom de är aktiva i diverse 
grupper och kommittéer som verkar i Hemsedal. Exempelvis är turistkontoret 
drivkraften bakom utvecklingsprojektet Hemsedal 2010 och andra liknande projekt.  
 

                                                 
88 Gunn Eidhamar (2008-05-06) Författarnas översättning. 
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Moger nämner att turismen medför negativa effekter på miljön i form av ökad trafik 
och strömförbrukning. Han tycker att det vore önskvärt med kommunaltrafik i större 
utsträckning såsom bussar och det vore även bra med en tågförbindelse till Hemsedal.  
Det finns inga särskilda miljömål uppsatta i reselivsplanen men Moger försöker 
uppmuntra miljöhänsynstagande så mycket som möjligt och vill påverka den 
utvecklingen säger han. Framförallt menar Moger att det är viktigt att tillrättalägga för 
mer miljömässiga bränslen. Det finns en arbetsgrupp för detta och de arbetar för bättre 
lösningar för miljön.  

3.3.4!Intressekonflikter!
Moger och Anderdal anser att det idag inte finns intressekonflikter mellan de tre 
områdena ekonomisk, ekologisk och sociokulturell hållbarhet. Moger säger att han 
anser det vara ett bra samarbete aktörerna emellan och en fungerande diskussion med 
ömsesidig respekt. Tidigare var det mer intressekonflikter på grund av att aktörerna 
var mer uppdelade i olika fronter men nu är det ett mer enat Hemsedal och 
destinationen är inne i en positiv trend anser Moger. 
 
Eidhamar ser inga stora intressekonflikter mellan medlemmarna i turismföreningen 
men självklart finns det meningsskiljaktigheter säger hon. De beror oftast på att 
medlemmarna bedriver olika stora och olika typer av verksamheter och ibland måste 
val göras som det kan finnas delade meningar om. Eidhamar säger att det självklart 
märks att SkiStar är den största aktören och att mindre, kanske främst lokala, aktörer 
kan vara skeptiska till att det kommer ett svenskt storföretag som dominerar på 
destinationen. Alla medlemmar i turismföreningen har dock lika mycket att säga till 
om, oavsett storlek, eftersom alla har var sin röst förklarar turistchefen. Hon påpekar 
vidare att det finns en bra dialog med SkiStar samt ett nära och gott samarbete. 
Turistchefen tror också att de flesta aktörer i Hemsedal menar att SkiStar på det stora 
hela gör ett bra arbete och att aktörerna värdesätter företaget. I de diskussioner som 
uppstår tycker Eidhamar att hänsyn tas till varandra och huvudpoängen är att alla ska 
sträva mot Hemsedals bästa, vilket hon ser att aktörerna gör.  
 
Gröthe och Östby menar båda att ekonomiska intressekonflikter kan uppstå då ett 
kortsiktigt ekonomiskt resultat och kortsiktiga lösningar kan kollidera med de två 
andra områdena. Konflikten menar de ligger i att skapa så stora ekonomiska vinster på 
så kort tid som möjligt och då finns inte alltid miljön eller sociokulturella faktorer 
med i bilden. Både destinationschefen och kommunordföranden poängterar att det ur 
ett långsiktigt perspektiv är viktigt att ta hänsyn till både miljö, befolkning och 
ekonomi för att det skall vara en hållbar utveckling. Östby menar även att de på 
SkiStar upplever att Hemsedal har haft en utvecklingstakt som gjort att de tre 
faktorerna har tagits tillvara. 

3.4!Verktyg!för!hållbar!turismutveckling!i!Hemsedal!

3.4.1!Förebilder!!
Kommunordföranden berättar att Whistler i Canada har varit, och är, en förebild för 
Hemsedal. Detta framförallt vid planerandet av Fjällandsbyn och när det gäller 
destinationens politik som rör varma och kalla sängar berättar Gröthe. Vidare är 
Hemsedal, tillsammans med de största fjälldestinationerna runt Hardangervidda, med i 
”Innovativ Fjellturisme”. Det är ett projekt som syftar till att dra turister till norska 
fjäll året runt. En del gemensamma arbeten och studier genomförs i samband med 
”Innovativ Fjellturisme” som Gröthe menar att turismnäringen i Hemsedal lärt mycket 
av. Han säger att det är viktigt att våga resa och lära, inte bara i Sverige och Norge 
utan i hela världen. 
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Även Moger och Eidhamar nämner Whistler som en förebild till Hemsedal. 
Exempelvis är det ett företag i Whistler, Ecosign, som har utarbetat de planerna som 
Hemsedal arbetar efter. Whistler har varit en förebild och en del i arbetet med att 
utarbeta ”Hemsedal 2010” säger turistchefen. Framförallt är Whistler en stor förebild 
när det gäller att utveckla sommarsäsongen menar både Moger och Eidhamar och de 
menar på att där har Hemsedal mycket att lära.  
 
Eidhamar berättar också att de på turistkontoret reser en hel del och lär även av andra 
destinationer.  Exempelvis är Åre en destination Hemsedal jämför sig med och lär av 
berättar hon. Eidhamar menar att Hemsedal behöver inomhusaktiviteter för att inte 
vara så väderberoende som de är idag och där ses Holiday Club i Åre som något 
Hemsedal kan anamma. Vidare önskar turistchefen ett liknande företagarklimat som 
hon ser i Åre med kluster av aktörer som inte nödvändigtvis är direkt kopplade till 
turismen. Här ser Eidhamar stor potential i de lokala matproducenterna i Hemsedal 
och turistkontoret stöttar dem med bland annat marknadsföring. 
 
Östby menar på att SkiStar inte har någon direkt förebild men att de självklart följer 
med på trender i branschen samt tar inspiration och lärdom av andra företag och 
destinationer. Anderdal berättar att handelsföreningen inte heller har någon direkt 
förebild som de jämför eller utvärderar sig mot. Däremot utbyter medlemmarna i 
handelsföreningen erfarenheter och lärdomar sinsemellan. 

3.4.2!Indikatorer!
Turistchefen känner till WTOs indikatorer men hon menar att det inte är något som 
tillämpas på turistkontoret. Eidhamar berättar dock att benchmarking används av 
SkiStar där Hemsedal skidcenter mäts i förhållande till andra fjäll. 
 
Ingen av de övriga respondenterna känner till indikatorerna. Östby förklarar att 
SkiStar inte heller använder sig av något liknande arbetssätt. Däremot gör de olika 
typer av utvärderingar och de mäter en del parametrar men inte systematiskt i 
förhållande till specifika indikatorer säger destinationschefen. Gröthe menar att de i 
kommunen indirekt kanske använder sig av något liknande men utan att de kallar dem 
för indikatorer. I och med arbetet med reselivplanen har varken indikatorer eller någon 
liknande metod använts menar Moger. Inte heller i handelsföreningen arbetar de efter 
någon sådan metod berättar Anderdal. Han förklarar att de mätningar som görs i 
föreningen är sammanställningar och utvärderingar av resultat. De görs från år till år 
eller efter en viss period som är särskilt intressant, exempelvis efter en vintersäsong, 
förklarar Anderdal. 
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4!Resultatanalys! 

4.1!Turismutvecklingens!påverkan!på!Hemsedal!
Turismutveckling medför både positiva och negativa effekter på en destination.89 I 
Hemsedal har turismutvecklingen enligt respondenterna medfört övervägande positiva 
effekter. De effekter som aktörerna framförallt uppmärksammar är ett service-, varu- 
och aktivitetsutbud, låg arbetslöshet, en god ekonomi både privat och i företagen samt 
en god levnadsstandard. Många ungdomar stannar dessutom kvar i byn och det finns 
även en inflyttning till Hemsedal som aktörerna gärna vill se i en allt högre grad även 
i framtiden.  
 
Negativa effekter är energiförbrukning, belastning på infrastruktur, nedskräpning samt 
påverkningar på fjället. Turismen medför även en ökad konsumtion av alkohol och 
narkotika vilket stundtals resulterar i bråk och stök. Festandet kan störa 
lokalbefolkningen och ge Hemsedal dåligt rykte men respondenterna är överens om 
att Hemsedal kommit lindrigt undan och att det inte är något stort problem. Vidare har 
Hemsedal blivit allt mer internationaliserat vilket främst hotar att utradera dialekten 
som är ett viktigt kulturellt inslag i bygden. Aktörerna ser ändå positivt på 
turismutvecklingen i Hemsedal och menar att effekterna balanseras på ett bra sätt. 
Hemsedal har även visat sig vara en av Norges bästa kommuner att bo i vilket 
invånarna sannolikt har turismen att tacka för. 
 
En parameter över destinationens förmåga att hantera turismutvecklingen och dess 
effekter utan att överstiga en kritisk gräns för vad destinationen tål är carrying 
capacity.90 De fem respondenterna menar att det är långt kvar till att nå en eventuell 
gräns för vad Hemsedal klarar av ur ett hållbarhetsperspektiv. Respondenterna 
uttrycker att det finns kapacitet för minst dubbelt så många sängar samt att 
skidsystemet än så länge klarar av att ta emot en ökande mängd turister. Enligt 
respondenterna görs reglerings- och utvecklingsplaner samt konsekvensanalyser. 
Faktorer som exempelvis miljö, infrastruktur, ekonomi, lokalbefolkning och kultur 
utreds och lämpliga åtgärder vidtas. Dessa planer och analyser bidrar således till att 
utvecklingen i Hemsedal sker på ett övervakat och kontrollerat sätt menar 
respondenterna. Dock talade respondenterna under intervjuerna främst om hållbarhet 
gällande infrastruktur i form av exempelvis antalet sängar samt liftsystem, men inget 
konkret nämndes i detta sammanhang om miljön eller lokalbefolkningens carrying 
capacity. Vad Hemsedal klarar att ta emot utan att ta skada ses alltså främst ur en 
ekonomisk och kapacitetsmässig aspekt av respondenterna.  

                                                 
89 Bohlin – Elbe (2007)  
90 Weaver – Lawton (2002) 
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4.2!Definition!av!hållbar!turismutveckling!
För en destination är det viktigt men en enhetlig definition av vad hållbar 
turismutveckling är för just dem. Detta för att få alla aktörer att sträva mot samma mål 
och för att kunna välja lämpliga verktyg i syfte att skapa hållbarhet.91 Författarnas 
definition av hållbar turismutveckling är ”utveckling på turistdestinationen vilken ser 
till behoven hos turisterna, lokalbefolkning samt destinationens aktörer. Hållbar 
turismutveckling innefattar ekonomisk, ekologisk och sociokulturell hållbarhet för de 
intressenterna – nu och i framtiden”.  
 
Någon definition av hållbar turismutveckling i Hemsedal existerar inte bland 
aktörerna och inte heller råder någon gemensam uppfattning av vad begreppet 
innebär. Hållbar turismutveckling benämns som ett missbrukat begrepp som många 
använder sig av utan att veta dess innebörd. Deras beskrivningar av en hållbar 
turismutveckling i Hemsedal skiljer sig åt men tyngdpunkten ligger ändå på den 
ekonomiska aspekten då respondenterna främst talar om omsättning, utbud samt 
efterfrågan. Eidhamar och Gröthe är undantagen då turistchefen främst fokuserar på 
miljö- och kulturaspekten av hållbar turismutveckling. Gröthe är den av 
respondenterna som författarna anser i störst utsträckning behandlar alla delar av 
hållbarhet nämligen Hemsedals ekonomi, miljö, lokalbefolkning och kultur. Moger, 
Gröthe och Eidhamar menar dock att även om hållbar turismutveckling inte är 
definierat, är begreppet ändå inkluderat i utvecklingsplanerna ”Hemsedal 2010” samt 
reselivsplanen. 

4.3!Arbete!för!hållbar!turismutveckling!i!Hemsedal!
För att en turistdestination ska kunna vara konkurrenskraftig och överleva, i ett 
långsiktigt perspektiv, krävs en hållbar destinationsutveckling vilken innefattar 
ekonomiska, miljömässig samt sociokulturell hållbarhet. Turistdestinationen kan sägas 
vara resultatet av sina resurser och måste därför förvalta dem på bästa sätt. Utan 
resurserna har turistdestinationen inte längre något att erbjuda sin marknad och kan 
således inte leva av turismen.92För att skapa en hållbar turismutveckling är det av 
betydelse att förvalta sina resurser genom en kontinuerlig utvärdering och planering 
samt ett förbyggande, och eventuellt korrigerande, arbete. Ett verktyg i detta arbete 
kan vara indikatorer vilka mäts och övervakas och fungerar som ett hjälpmedel till att 
fatta rätt beslut och vidta lämpliga åtgärder för en hållbar turismutveckling.93 Ett annat 
verktyg i arbetet med hållbar turismutveckling är benchmarking. Det innebär att 
utvärdera och jämföra sin egen verksamhet mot dem som anses vara bäst inom 
området.94 
 
Respondenterna menar att det i Hemsedal finns en bra dialog och ett gott samarbete 
mellan aktörerna på destinationen och till viss del även med lokalbefolkningen. Inte 
heller ser de några markanta intressekonflikter mellan ekonomisk, ekologisk och 
sociokulturell hållbarhet. Dock konstaterar respondenterna att eventuella 
intressekonflikter främst rör den ekonomiska aspekten. De säger ändå att i ett 
långsiktigt perspektiv är det av betydelse att förutom ekonomin även ta hänsyn till 
miljön, befolkningen och kulturen. Kärnprodukten i Hemsedal är dess natur i form av 
fjället och för att kunna erbjuda sin produkt påverkas den konstaterar respondenterna. 
Emellertid är turismen koncentrerat till ett begränsat område och det finns 

                                                 
91 Weaver (2006) 
92Gärtner Ask m.fl. (2004) 
93 Weaver – Lawton (2002) 
94 Weaver (2006) 
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arbetsgrupper, regleringsplaner samt lagar och regler från kommunen och staten vilket 
gör att hänsyn tas till miljön menar de. Projektgrupper och planer finns även där 
hänsyn tas till lokalbefolkningen och kulturen. Exempelvis är detta inkluderat i 
utvecklingsplanerna ”Reiselivsplanen for Hemsedal kommune” samt ”Hemsedal 
2010”.  
 
De fem respondenterna har en positiv syn på Hemsedals fortsatta utveckling. Alla är 
överens om att det för en hållbar turismutveckling vore positivt att arbeta för en 
utveckling av sommarsäsongen. Dock råder delade meningar om hur det ska göras och 
vem som skall gå i spetsen för arbetet. I både ”Hemsedal 2010” och ”Reselivsplanen 
for Hemsedal kommune” finns strategier, planer och mål utarbetade för att söka 
stimulera sommarturism. Östby säger att SkiStar vill främja en sommarturism men att 
de i nuläget varken ser en tillräcklig dragningskraft eller en ekonomisk lönsamhet i 
sommarturismen i Hemsedal.  
 
Författarna ser att även om respondenterna inte säger sig arbeta efter några 
indikatorer, görs detta i viss utsträckning utan att de sätter just den benämningen på 
arbetet. Av intervjuerna framgick det att några av WTOs indikatorer är representerade 
i aktörernas arbete för en hållbar turismutveckling. Vad som undersöks och mäts, samt 
vad som fokuseras på, skiljer sig däremot åt för de olika verksamheterna. Utifrån 
WTOs elva kärnindikatorer95 kan författarna se att utvecklingskontroll, avfallskontroll, 
planeringsprocess samt nöjd lokalbefolkning delvis är representerade i Hemsedal. 
Detta genom de projektgrupper, undersökningar, konsekvensanalyser och 
utvecklingsplaner som enligt respondenterna görs och finns i Hemsedal för att 
övervaka att utvecklingen sker på ett kontrollerat sätt. Vidare konstaterar författarna 
att eftersom det finns siffror på exempelvis turistantal lokalbefolkning representeras 
även indikatorerna påfrestning och social effekt. Alla respondenterna bidrar dessutom 
på något sätt till den totala ekonomiska aktiviteten som turismen genererar i 
Hemsedal, vilket är den elfte indikatorn i WTOs checklista. Av respondenterna var det 
endast Östby som nämnde en mätning som kan liknas vid den indikatorn, nämligen 
ringverkningarna av SkiStars liftkortsförsäljning.  
 
I viss utsträckning finns ett arbete med benchmarks bland de intervjuade aktörerna. 
Framförallt ses den kanadensiska turistdestinationen Whistler som en förebild vilken 
Hemsedal försöker lära av. Whistler är i synnerhet ett föredöme för destinationen när 
det gäller att utveckla sommarturismen. Östby menar att SkiStar tar inspiration och 
lärdom av andra företag och destinationer men han nämner inte någon specifik 
förebild. Handelsföreningen är dem som i minst utsträckning utvärderar eller jämför 
sig mot andra organisationer.  
 

                                                 
95 Se figur 3, WTOs elva kärnindikatorer 
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Författarnas slutsatser är att det finns en medvetenhet om turismutvecklingens 
effekter på Hemsedal. Utifrån respondenternas perspektiv är de positiva effekterna 
övervägande och destinationens carrying capacity är långt ifrån nådd. Aktörerna är 
medvetna om de olika delarna ekonomisk, ekologisk och sociokulturell hållbarhet 
och ett visst arbete för en hållbar turismutveckling finns bland de intervjuade 
aktörerna i Hemsedal. Dock inte efter någon systematisk strategi eller efter någon 
enhetlig definition av vad hållbar turismutveckling faktiskt innebär för just Hemsedal. 
Någon tydlig förbindelse mellan de tre faktorerna finns därför inte.  
 

 
Figur 4. Hållbar turismutveckling i Hemsedal, författarnas modell. 

Eftersom en gemensam definition inte existerar är aktörernas syn på, och arbete för, 
en hållbar turismutveckling i Hemsedal, därför något splittrad. Författarna ser att det 
följaktligen är svårt för aktörerna att samverka och sträva åt samma håll när det gäller 
att skapa en hållbar turismutveckling. I utvecklingsarbetet utgår de från egna sätt att 
se på hållbarhet och planerar, utvärderar och arbetar därför utifrån det. Aktörerna 
fokuserar olika mycket på de olika delarna ekonomisk, ekologisk och sociokulturell 
hållbarhet i syfte att skapa en hållbar turismutveckling i Hemsedal.  
 
Författarna anser alltså att det hos de intervjuade aktörerna finns en medvetenhet om 
destinationens utveckling och dess påverkan på destinationen. Författarna ser ett visst 
arbete för hållbar turismutveckling och både indikatorer och benchmarks används, 
om än något omedvetet och oorganiserat aktörerna emellan. 
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5!Avslutande!diskussion!
De intervjuade aktörerna är mycket positiva till turismutvecklingen som varit i 
Hemsedal och de ser även ljust på en framtida utveckling av destinationen. 
Respondenterna menar att begreppet hållbar turism är inkluderat i ”Hemsedal 2010” 
och ”Reiselivsplanen for Hemsedal kommune” och aktörerna säger sig på olika sätt 
arbeta för en hållbar turismutveckling. Utifrån respondenternas utsagor skulle 
författarna kunna säga att det råder en hållbar turismutveckling i Hemsedal. 
Sammantaget håller författarna med aktörerna och ser hos dem en medvetenhet om, 
och ett visst arbete för, en hållbar turismutveckling i Hemsedal. Dock är arbetet 
osystematiskt och oberoende av varandra då alla aktörer har sin bild av vad hållbarhet 
är för Hemsedal. Det råder även olika uppfattningar om vad som främst är viktigt ur 
ett hållbarhetsperspektiv att arbeta med. Aktörerna har ingen gemensam, om ens 
någon, definition av vad hållbar turismutveckling är för Hemsedal. De har därför 
heller inga gemensamma verktyg eller arbetar efter en bestämd gräns för bärkraft. Det, 
i kombination med att begreppet är svårdefinierat i sig, gör att författarna ställer sig 
avvaktande till att uttala sig om där råder en hållbar turismutveckling eller inte. För 
hur ser man egentligen om en sådan råder på en destination? Det är svårt att avgöra 
men författarna tror att en definition av vad hållbar turismutveckling innebär är ett 
absolut krav. Detta för att kunna avgöra om en hållbar turismutveckling råder och för 
att kunna arbeta för att skapa en sådan.  
 
Hemsedals vision är utarbetad i syfte att vara en övergripande vision för Hemsedals 
alla aktörer och få dem att arbeta åt samma håll berättade Eidhamar. Intressant är att 
övriga respondenterna verkar alla känna till att den finns men knappt hur den lyder. 
Frågan är då hur den faktiskt konkret implementerats i företagen och hur den bidrar 
till en gemensam målsättning som den är tänkt att göra. Vidare är det även intressant 
att visionen faktiskt bara har funnits i två år. Varför har någon gemensam vision inte 
utarbetats tidigare? Författarna menar att det är av betydelse att verkligen nå ut med 
visionen till alla aktörer i Hemsedal, stora som små. Speciellt viktigt är det för dem 
som kanske inte arbetar med direkt turismrelaterad verksamhet men som ändå möter 
turisterna och på så vis är delaktiga i den helhet som är turismprodukten. Visionen 
måste alltså genomsyra hela destinationen. Detta eftersom författarna tror att visionen 
tillsammans med en gemensam definition för hållbar turismutveckling i Hemsedal kan 
bidra till ett strukturerat och framförallt gemensamt arbete för att destinationen ska 
kunna vara hållbar och konkurrenskraftig även i framtiden.  
 
Författarna ställer sig även frågande till hur aktörerna kan mena att begreppet hållbar 
turismutveckling är inkluderat i deras utvecklingsplaner när inte en konkret definition 
finns nedskriven. Också det faktum att ”Hemsedal 2010” än så länge till stora delar 
inte är officiell gör att det är svårt för författarna att se hur den konkret bidrar till ett 
arbete för hållbar turismutveckling bland fler intressenter i Hemsedal. För en hållbar 
turismutveckling tror som sagt författarna att alla aktörer på destinationen måste vara 
delaktiga. Vidare är det intressant att den reselivsplan som använts fram till den som 
nu är framtagen utarbetades för tjugo år sedan. Det som stod i den kan knappast ha 
varit aktuellt ur ett hållbarhetsperspektiv i tjugo år vilket betyder att de tankar och 
planer som finns angående hållbar turismutveckling således är relativt färska. Varför 
tog det så lång tid att inse att det var dags för en ny reselivsplan? Majoriteten 
respondenter konstaterade även att hållbar turismutveckling är ett missbrukat ord med 
många innebörder. Det ser författarna som en naturlig reflektion från aktörernas sida. 
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Detta då det inte finns någon definition av begreppet i Hemsedal vilket ytterligare 
styrker argumentet att en sådan måste tas fram.  
 
En enhetlig definition anser författarna även kunna hjälpa Hemsedal att ta fram 
gemensamma verktyg att arbeta med för att skapa en hållbar turismutveckling på 
destinationen. Exempelvis skulle aktörerna kunna ta fram ett antal indikatorer som de 
konsekvent tillämpar och gemensamt planerar, arbetar och utvärderar efter. En 
definition skulle även kunna bidra i arbetet med carrying capacity menar författarna. 
Eftersom aktörerna än så länge inte ser någon gräns arbetar de inte heller aktivt med 
hur de ska hantera Hemsedals carrying capacity. Författarna ser dock att detta bör 
uppmärksammas för att aktörerna inte ska överaskas när gränsen faktiskt är nådd utan 
kunna hantera detta på ett genomtänkt sätt. Att arbeta med en flexibel carrying 
capacity gräns skulle i nuläget vara att föredra. Detta eftersom intressenterna är för en 
intensifiering av turismen och en stor efterfrågan finns. När gränsen närmar sig kan 
aktörerna genom strategier höja gränsen och därmed öka turistantalet. 
 
Författarna tror vidare att en utveckling av sommarsäsongen skulle kunna bidra till en 
hållbar turismutveckling genom framförallt ekonomisk hållbarhet. Detta exempelvis 
eftersom dyra investeringar i infrastruktur då kan utnyttjas bättre och för att det 
skänker fler arbetstillfällen året runt vilket genererar skatteintäkter till kommunen. 
 
Sammanfattningsvis anser författarna att aktörerna i Hemsedal i viss utsträckning 
arbetar med att skapa en hållbar turismutveckling. Deras arbete bör dock lyftas till en 
högre nivå och det tror författarna att aktörerna har goda möjligheter att göra. För att 
destinationen ska ha en hållbar turismutveckling och på så vis kunna uppnå visionen 
”Fjällbygden Hemsedal ska vara Skandinaviens mest attraktiva resmål för fjällsport 
och unika kulturupplevelser”, bör aktörerna skapa en definition för vad hållbar 
turismutveckling är för just Hemsedal. Avslutningsvis följer författarnas förslag på 
hur en sådan eventuellt skulle kunna se ut.  Detta med en förhoppning om att den ska 
fungera som inspiration till aktörerna att skapa en egen definition som en del i deras 
arbete för en hållbar turismutveckling i Hemsedal. 

 
”Turismen i Hemsedal ska uppfylla behoven hos turisterna, lokalbefolkningen samt 

företagen och samtidigt värna om kultur och natur – nu och i framtiden” 
 
 
Förslag till vidare studier  
I studien har hållbar turismutveckling studerats utifrån högt uppsatta aktörer och 
organisationer på destinationen. Ett förslag till vidare studier är därför att undersöka 
hur aktörer på en lägre nivå arbetar rent konkret med hållbar turismutveckling. 
Exempelvis hade det varit intressant att studera hur de turismaktörer, som faktiskt 
möter turisterna på en daglig basis, ställer sig till och konkret arbetar med exempelvis 
de utvecklingsplaner som finns eller eventuella indikatorer. 
 
En annan intressant vinkling av hållbar turismutveckling hade kunnat vara att inrikta 
sig på destinationens konkurrenskraft och då på turistens perspektiv. En fråga som 
kan ställas då är om det spelar någon roll, i turisternas val av resmål, hur 
destinationen arbetar med hållbar turismutveckling? 
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Bilaga 1.  
Turistkontoret, Turistchef Gunn Eidhamar 
 
Bakgrundsfrågor 
Kan du övergripande beskriva organisationen? 
Vad har Du för befattning? 
Beskriv turistkontorets mål och vision  
 - för organisationen? 
  - för Hemsedal? 
 
Definition av hållbar turismutveckling 
Hur skulle Du beskriva begreppet hållbar (baerkraftig) utveckling? 
 
Finns en nedskriven definition av begreppet och hur ser den i så fall ut  
  - för organisationen? 
  - för Hemsedal? 
  
Finns mål för en hållbar turismutveckling  
  - för organisationen? 
  - för Hemsedal? 
 
Arbete med hållbar turismutveckling 
På vilket sätt arbetar ni efter de målen i er organisation? 
 
Hur anser Ni att Er organisation bidrar till hållbar turismutveckling i Hemsedal? 
 
Samarbetar ni med andra aktörer i Hemsedal på något sätt? Hur? 
 
Har ni någon förebild som ni arbetar efter, jämför ni er med någon annan 
organisation eller någon annan destination? (”best practice”) 
 
World Tourism Organisation har tagit fram en strategi för att arbeta med hållbar 
utveckling vilka innefattar ett antal indikatorer. Känner Ni till dessa indikatorer? (om 
inte, beskriv dem inför nästa fråga) 
Arbetar in efter det eller något liknande mönster? 
 
Finns något bestämt mått eller gräns för hur många turister Hemsedal klarar av att ta 
emot utan att destinationen tar skada? (skada på exempelvis miljön, 
lokalbefolkningen, ekonomin, kultur) 
 
Hur arbetar Turistkontoret för att inte överstiga en sådan eventuell gräns?  
 
Sociokulturell hållbarhet 
Turism medför både positiva och negativa effekter på en destination.  
Hur ser du att turismen påverkar lokalbefolkningen i Hemsedal 
  - positivt? 
  - negativt? 
 
Kan du se några konflikter mellan turister och lokalbefolkning? Hur ser de ut?  
 
Arbetar Turistkontoret på något sätt med att mildra de negativa effekterna (alternativt 
förstärka de positiva effekterna) turismen har på lokalbefolkningen? 



 

 
Finns en dialog med lokalbefolkningen? Hur ser den ut? 
Får lokalbefolkningen vara delaktiga i samband med beslutsfattande på något sätt? 
Särskilda mål för lokalbefolkningen? 
 
Miljömässig hållbarhet 
Hur ser du att miljön påverkas av turismen i Hemsedal 
  - positivt? 
  - negativt? 
 
Vilken typ av miljöhänsynstagande finns i er organisation?  
Finns särskilda miljömål? 
 
Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomiska mål för Turistkontoret? 
 
Hur många anställda i organisationen? (Heltid/Säsong?) 
 
Hur bidrar er organisation till ekonomiskt utveckling i Hemsedal? 
 
Hållbar turismutveckling är enligt vår definition hållbarhet genom ekonomisk, 
ekologisk och sociokulturell hållbar utveckling. Alla tre är ett måste. 
Kan Du se några intressekonflikter mellan de tre områdena  

- i er organisation?   
- bland aktörer i Hemsedal? 

 
Hemsedal i framtiden 
Vad skulle motivera er att arbeta än mer mot hållbar turismutveckling? 
 
Hur tror ni Hemsedal som destination kommer se ut i framtiden? 
Miljön? 
Ekonomiskt? 
Hur ser framtiden ut för de boende i Hemsedal? (exempelvis arbetstillfällen, boende, 
infrastruktur, kultur) 
 

Hänvisningsfrågor 

Något material som rör er/Hemsedals utveckling som vi kan få ta del av? 

 
 



 

Bilaga 2.  
Ordförande i handelsföreningen, Kjell-Ove Anderdal 
 
Bakgrundsfrågor 
Kan du kort beskriva organisationen?  
Hur många företag är medlemmar? 
Hur ser din roll ut?  
Beskriv mål och syfte med företagarföreningen  
 
Definition av hållbar turismutveckling 
Hur skulle du beskriva begreppet hållbar (baerkraftig) utveckling? 
 
Finns en nedskriven definition av begreppet och hur ser den i så fall ut för 
Hemsedal? 
  
Har organisationen några mål för en hållbar turismutveckling i Hemsedal? 
 
Arbete med hållbar turismutveckling 
På vilket sätt arbetar ni efter de målen i er organisation? 
 
Hur anser Ni att Er organisation bidrar till hållbar turismutveckling i Hemsedal? 
 
Samarbetar ni med andra aktörer i Hemsedal på något sätt? Hur? 
 
Har ni någon förebild som ni arbetar efter, jämför ni er med någon annan 
organisation, företag eller någon annan destination? (”best practice”) 
 
World Tourism Organisation har tagit fram en strategi för att arbeta med hållbar 
utveckling vilka innefattar ett antal indikatorer. Känner Ni till dessa indikatorer? 
(Om inte förklara inför nästa fråga.) 
Arbetar in efter det eller något liknande mönster? 
 
Finns något bestämt mått eller gräns för hur många turister Hemsedal klarar av att ta 
emot utan att destinationen tar skada? (skada på exempelvis miljön, 
lokalbefolkningen, ekonomin, kultur) 
 
Hur arbetar Ni för att inte överstiga en sådan eventuell gräns?  
 
Sociokulturell hållbarhet 
Turism medför både positiva och negativa effekter på en destination.  
Hur ser du att turismen påverkar lokalbefolkningen i Hemsedal 
  - positivt? 
  - negativt? 
 
Kan du se några konflikter mellan turister och lokalbefolkning? Hur ser de ut?  
 
Arbetar er organisation på något sätt med att mildra de negativa effekterna 
(alternativt förstärka de positiva effekterna) turismen har på lokalbefolkningen? 
 
Finns en dialog med lokalbefolkningen? Hur ser den ut? 
Får lokalbefolkningen vara delaktiga i samband med beslutsfattande på något sätt? 
Särskilda mål för lokalbefolkningen? 



 

 
Miljömässig hållbarhet 
Hur ser du att miljön påverkas av turismen i Hemsedal 
  - positivt? 
  - negativt? 
 
Vilken typ av miljöhänsynstagande finns i er organisation?  
Finns särskilda miljömål? 
 
Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomiska mål för handelsföreningen? 

Hur bidrar er organisation till ekonomiskt utveckling i Hemsedal? 
 
Hållbar turismutveckling är enligt vår definition hållbarhet genom ekonomisk, 
ekologisk och sociokulturell hållbar utveckling. Alla tre är ett måste. 
Kan Du se några intressekonflikter mellan de tre områdena  

- i er organisation?    
- bland aktörer i Hemsedal? 

 
Hemsedal i framtiden 
Vad skulle motivera er att arbeta än mer mot hållbar turismutveckling? 
 
Hur tror ni Hemsedal som destination kommer se ut i framtiden? 
Miljön? 
Ekonomiskt? 
Hur ser framtiden ut för de boende i Hemsedal? (exempelvis arbetstillfällen, boende, 
infrastruktur, kultur) 
 



 

Bilaga 3.  
Projektledare för ”Reiselivsplan for Hemsedal kommune”, Björn Tore Moger 
 
Bakgrundsfrågor 
Kan du kort beskriva arbetsgruppen (hur ser arbetet ut, på uppdrag av…)  
Vilken roll har du haft i arbetsgruppen? (Vad gör du nu/har gjort?) 
Beskriv mål och syftet med reselivsplanen?  
 
Definition av hållbar turismutveckling 
Hur skulle Du beskriva begreppet hållbar (baerkraftig) utveckling? 
 
Finns en nedskriven definition av begreppet och hur ser den i så fall ut för 
Hemsedal? 
  
Finns det några mål för en hållbar turismutveckling för Hemsedal? 
 
Arbete med hållbar turismutveckling 
På vilket sätt arbetar ni efter de målen i er organisation? 
 
Hur anser Ni att Er organisation bidrar till hållbar turismutveckling i Hemsedal? 
 
Samarbetar ni med andra aktörer i Hemsedal på något sätt? Hur? 
 
Hur ser Du på samarbetet generellt mellan aktörer i Hemsedal? 
 
Har ni någon förebild som ni arbetar efter, jämför ni er med någon annan 
organisation eller någon annan destination? (”best practice”) 
 
World Tourism Organisation har tagit fram en strategi för att arbeta med hållbar 
utveckling vilka innefattar ett antal indikatorer. Känner Ni till dessa indikatorer? (om 
inte förklara inför nästa fråga) 
Arbetar in efter det eller något liknande mönster? 
 
Finns något bestämt mått eller gräns för hur många turister Hemsedal klarar av att ta 
emot utan att destinationen tar skada? (skada på exempelvis miljön, 
lokalbefolkningen, ekonomin, kultur) 
 
Hur arbetar Ni för att inte överstiga en sådan eventuell gräns?  
 
Sociokulturell hållbarhet 
Turism medför både positiva och negativa effekter på en destination.  
Hur ser du att turismen påverkar lokalbefolkningen i Hemsedal 
  - positivt? 
  - negativt? 
 
Kan du se några konflikter mellan turister och lokalbefolkning? Hur ser de ut?  
 
Arbetar er organisation på något sätt med att mildra de negativa effekterna 
(alternativt förstärka de positiva effekterna) turismen har på lokalbefolkningen? 
 
Finns en dialog med lokalbefolkningen? Hur ser den ut? 
Får lokalbefolkningen vara delaktiga i samband med beslutsfattande på något sätt? 



 

Särskilda mål för lokalbefolkningen? 
 
Miljömässig hållbarhet 
Hur ser du att miljön påverkas av turismen i Hemsedal 
  - positivt? 
  - negativt? 
 
Vilken typ av miljöhänsynstagande finns i er organisation?  
Finns särskilda miljömål? 
 
Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomiska mål? 

Hur bidrar er organisation till ekonomiskt utveckling i Hemsedal? 
 
Hållbar turismutveckling är enligt vår definition hållbarhet genom ekonomisk, 
ekologisk och sociokulturell hållbar utveckling. Alla tre är ett måste. 
Finns det intressekonflikter mellan de tre områdena  

- i er organisation?    
- bland aktörer i Hemsedal? 

 
Hemsedal i framtiden 
Vad skulle motivera er att arbeta än mer mot hållbar turismutveckling? 
 
Hur tror ni Hemsedal som destination kommer se ut i framtiden? 
Miljön? 
Ekonomiskt? 
Hur ser framtiden ut för de boende i Hemsedal? (exempelvis arbetstillfällen, boende, 
infrastruktur, kultur) 
 

Hänvisningsfrågor 

Något material som rör er/Hemsedals utveckling som vi kan få ta del av? 

 
 
 



 

Bilaga 4.  
Kommunordförande Hemsedal kommun, Oddvar Gröthe 
 
Bakgrundsfrågor 
Vad har Du för befattning? 
Beskriv Ert mål och vision  
 - för Hemsedal som kommun? 
  - för Hemsedal som turistdestination? 
 
Definition av hållbar turismutveckling 
Hur skulle du beskriva begreppet hållbar (baerkraftig) utveckling? 
 
Finns en nedskriven definition av begreppet och hur ser den i så fall ut för 
Hemsedal? 
 
Finns mål för en hållbar turismutveckling för Hemsedal? 
 
Arbete med hållbar turismutveckling 
På vilket sätt arbetar ni efter de målen i er organisation? 
 
Hur anser Ni att Er organisation bidrar till hållbar turismutveckling i Hemsedal? 
 
Samarbetar ni med andra aktörer i Hemsedal på något sätt? Hur? 
 
Har ni utarbetat några restriktioner, lagar, regler för företagen i Hemsedal som de 
måste följa i syfte att skapa hållbar turismutveckling?   
 
Har ni någon förebild som ni arbetar efter, jämför ni er med någon annan 
organisation eller någon annan destination? (”best practice”) 
 
World Tourism Organisation har tagit fram en strategi för att arbeta med hållbar 
utveckling vilka innefattar ett antal indikatorer. Känner Ni till dessa indikatorer? 
(Om inte beskrivs indikatorerna kortfattat) 
Arbetar in efter det eller något liknande mönster? 
 
Finns något bestämt mått eller någon gräns för hur många turister Hemsedal klarar 
av att ta emot utan att destinationen tar skada? (skada på exempelvis miljön, 
lokalbefolkningen, ekonomin, kultur) 
 
Hur arbetar kommunen för att inte överstiga en sådan eventuell gräns?  
 
Sociokulturell hållbarhet 
Turism medför både positiva och negativa effekter på en destination.  
Hur ser du att turismen påverkar lokalbefolkningen i Hemsedal 
  - positivt? 
  - negativt? 
 
Kan du se några konflikter mellan turister och lokalbefolkning? Hur ser de ut?  
 
Arbetar er organisation på något sätt med att mildra de negativa effekterna 
(alternativt förstärka de positiva effekterna) turismen har på lokalbefolkningen? 
 



 

Finns en dialog med lokalbefolkningen? Hur ser den ut? 
Får lokalbefolkningen vara delaktiga i samband med beslutsfattande på något sätt? 
Särskilda mål för lokalbefolkningen? 
 
Miljömässig hållbarhet 
Hur ser du att miljön påverkas av turismen i Hemsedal 
  - positivt? 
  - negativt? 
 
Vilken typ av miljöhänsynstagande finns i er organisation?  
Finns särskilda miljömål? 
 
Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomiska mål för kommunen? 
 
Hur många anställda i organisationen? 
Hur många är skrivna i Hemsedal kommun? 
 
Hur bidrar er organisation till ekonomiskt utveckling i Hemsedal? 
 
Hållbar turismutveckling är enligt vår definition hållbarhet genom ekonomisk, 
ekologisk och sociokulturell hållbar utveckling. Alla tre är ett måste. 
Finns det intressekonflikter mellan de tre områdena  

- i er organisation?    
- bland aktörer i Hemsedal? 

 
Hemsedal i framtiden 
Vad skulle motivera er att arbeta än mer mot hållbar turismutveckling? 
 
Hur tror ni Hemsedal som destination kommer se ut i framtiden? 
Miljön? 
Ekonomiskt? 
Hur ser framtiden ut för de boende i Hemsedal? (exempelvis arbetstillfällen, boende, 
infrastruktur, kultur) 
 

Hänvisningsfrågor 

Något material som rör er/Hemsedals utveckling som vi kan få ta del av? 

(exempelvis någon nyligen gjord undersökning) 



 

Bilaga 5.  
Destinationschef SkiStar Hemsedal, Trond Östby 
 
Bakgrundsfrågor 
Vilken är Din roll i företaget? 
 
Beskriv Ert mål och vision  
 - för företaget 
  -för Hemsedal som destination 
 
Definition hållbar turismutveckling 
Hur skulle Du beskriva begreppet hållbar (baerkraftig) turismutveckling? 
 
Finns en nedskriven definition av begreppet och hur ser den i så fall ut 
  -för er organisation? 
  -för Hemsedal? 
 
Finns mål för en hållbar turismutveckling 
  -företaget? 
  -Hemsedal? 
 
Arbete med hållbar turismutveckling 
(Om ja…)På vilket sätt arbetar ni efter de målen i er organisation? 
 
Hur anser Ni att Er organisation bidrar till hållbar turismutveckling i Hemsedal? 
 
Utbildar ni personalen i hållbar turismutveckling? Hur? 
 
Samarbetar ni med andra aktörer i Hemsedal på något sätt? 
 
Hur tycker Du att samarbetet fungerar mellan aktörer generellt på destinationen? 
 
Märker ni av att ni är ”storebror”, hur?  
 
Har ni någon förebild som ni arbetar efter, jämför ni er med något annat företag (i 
Hemsedal eller någon annan stans) eller någon annan destination? (”best practice”) 
 
World Tourism Organisation har tagit fram en strategi för att arbeta med hållbar 
utveckling vilka innefattar ett antal indikatorer. Känner Ni till dessa indikatorer? (om 
inte, beskriv kort inför nästa fråga) 
Arbetar in efter det eller något liknande mönster? 
 
Finns något bestämt mått eller gräns för hur många turister Hemsedal klarar av att ta 
emot utan att destinationen tar skada? (skada på exempelvis miljön, 
lokalbefolkningen, ekonomin, kulturen) 
 
Hur arbetar Ni för att inte överstiga en sådan eventuell gräns?  
 



 

Sociokulturell hållbarhet 
Turism medför både positiva och negativa effekter på en destination.  
Hur ser du att turismen påverkar lokalbefolkningen i Hemsedal 
  - positivt? 
  - negativt? 
 
Kan du se några konflikter mellan turister och lokalbefolkning? Hur ser de ut?  
 
Arbetar er organisation på något sätt med att mildra de negativa effekterna 
(alternativt förstärka de positiva effekterna) turismen har på lokalbefolkningen? 
 
Finns en dialog med lokalbefolkningen?  
Får lokalbefolkningen vara delaktiga i samband med beslutsfattande på något sätt? 
Särskilda mål för lokalbefolkningen? 
 
Miljömässig hållbarhet 
Hur ser du att miljön påverkas av turismen i Hemsedal 
  - positivt? 
  - negativt? 
 
Vilken typ av miljöhänsynstagande finns i er organisation?  
 
Finns särskilda miljömål? 
 
Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomiska mål? 
 
Hur många anställda i organisationen? 
Hur många året runt heltid/säsong? 
Hur många av de anställda är skrivna i Hemsedal? 
 
På vilket sätt bidrar er organisation till ekonomiskt utveckling i Hemsedal? 
 
Hållbar turismutveckling är enligt vår definition hållbarhet genom ekonomisk, 
ekologisk och sociokulturell hållbar utveckling. Alla tre är ett måste. 
Kan Du se att det finns intressekonflikter mellan de tre områdena  

- i er organisation?    
- bland aktörer i Hemsedal? 

 
Hemsedal i framtiden 
Vad skulle motivera er att arbeta än mer mot hållbar turismutveckling? 
 
Hur tror ni Hemsedal som destination kommer se ut i framtiden? 
Miljön? 
Ekonomiskt? 
Hur ser framtiden ut för de boende i Hemsedal? (exempelvis arbetstillfällen, boende, 
infrastruktur, kultur) 
 
 
 
 


