
Miljöanpassad turism 
 

Sandra Lagerkvist 

WP 2001:13



Miljöanpassad turism 

 

Sammanfattning 
 
Turismen ökar både i Sverige och i övriga världen och på många håll står 
förhoppningar till att turismen ska skapa nya arbetstillfällen och ge ökade intäkter. 
Risk finns dock att turismen även medför negativa effekter för både människa och 
miljö. Idag finns en tendens att på semestern resa allt längre bort. En ny trend där 
nya resmål och exotiska platser görs tillgängliga för allt fler resenärer. Genom att 
öppna upp nya platser finns risk för att skador uppstår i form av bl a slitage och 
nedskräpning. För att minska riskerna är det viktigt att det finns ett inarbetat 
miljötänkande och planer för begränsning av turismens negativa effekter.  

Det finns idag en mångfald av system för miljöcertifiering av turistföretag och 
destinationer. Syftet med denna sammanställning är att belysa ett antal av dessa 
system för att ge en översikt över hur arbetet med miljöfrågor ser ut i 
turismbranschen. Vid jämförelse framkommer att de olika systemen skiljer sig åt i 
flera avseenden bl a i vilka hållbarhetsaspekter som tas upp men även i status och 
i vilka krav som ställs inför certifiering. Exempelvis är transportproblematiken 
något som få system beaktar vilket innebär att en stor del av den miljöbelastning 
som turismen utgör förbises.  
 
Miljömärkning av destinationer, d v s hela besöksmål, har påbörjats på flera håll 
och det är här lättare att få en överblick av miljöarbetet. Troligtvis finns det i 
sådana system större möjlighet att med ett holistiskt angreppssätt nå längre i 
strävan mot en hållbar turismnäring. Det är dock idag för tidigt att utläsa några 
resultat då dessa system endast använts under en kortare tid. Miljömärkning av 
produkter kan ses som en god början och är en viktig del av arbetet mot en hållbar 
turismutveckling och kan fungera som ett komplement till 
destinationsmärkningen. 
 
För att ett miljöanpassningssystem ska vara attraktivt bör det vara anpassat för 
turistföretagarens förutsättningar. Problemet är att förutsättningarna ser väldigt 
olika ut för olika verksamheter. Små företag kan inte avsätta lika stora 
ekonomiska och tidsmässiga resurser som stora företag vilket skapar en 
snedvriden bild av vilka som deltar i turismbranschens miljöarbete. Ett system bör 
därför vara enkelt att arbeta med samtidigt som kraven på företag och 
destinationer inte får vara för låga då detta skulle kunna leda till 
trovärdighetsproblem. Det är också viktigt att miljöarbetet förankras hos alla 
berörda och att alla arbetar för samma mål.  Det finns idag en tendens till att allt 
fler lokala system tas fram. Detta kan bero på att befintliga system anses för 
kostsamma eller svåra att anpassa till lokala förhållanden.  
 
Sammanställningen visar på skillnader i upplägg mellan olika system för 
miljöanpassning men ytterligare utredningar behövs för att ta reda på om 
resultatet av miljöanpassningen i de olika systemen varierar och om de system 
som finns verkligen leder till att miljöbelastningen minskar.  
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1 Inledning 

Turismen har blivit en av världens största näringar och förväntas växa ytterligare 
framöver. Tillväxten innebär att fler och fler får möjlighet att resa vilket medför 
att många idag orörda områden kommer att påverkas av turismens effekter. Dessa 
effekter kan vara positiva i bevarandesyfte, kan öka förståelsen för andra kulturer 
och skapa nya arbetstillfällen. Samtidigt kan negativa effekter i form av ökat 
slitage på natur och kultur uppkomma.  

Ett stort antal system för miljöcertifiering riktade till företag i turismbranschen har 
utvecklats på senare år, förmodligen mer än ett hundratal världen över, där alla 
erbjuder någon form av logotyp för att företagare att kunna visa på ökad 
miljömedvetenhet. Även om det ökade intresset för hållbar turism och den 
parallella utvecklingen av miljöcertifieringssystem är positiv så har det stora 
antalet system skapat förvirring bland konsumenter och företagare då det är i stort 
sett omöjligt att veta vad de olika märkena står för.  

Enligt miljöbalken ställs krav på att alla näringar i ett antal generella principer 
som nämner bl a att miljöaspekterna ska integreras i allt beslutsfattande 
(Integrationsprincipen) och att miljöstörningar ska förhindras så långt det är 
tekniskt möjligt (Bästa teknikprincipen). Turismbranschen utgör inget undantag. 
En miljöanpassning ger verksamheten eller destinationen större insikt i, och 
möjlighet att begränsa, den miljöpåverkan turismverksamheten ger upphov till. 
Genom att arbeta systematiskt med miljöproblematiken och införa ett 
miljömärknings- eller miljöledningssystem kan fördelar åstadkommas i form av 
minskad negativ miljöpåverkan. Sett ur företagets perspektiv kan motivet för att 
medverka i något system för miljömärkning vara rent företagsekonomiskt där en 
"förädling" av produkten ger marknadsfördelar samtidigt som företaget kan spara 
pengar på att minska förbrukningen av exempelvis el och vatten. Företag i andra 
branscher som har ett dokumenterat miljöarbete kräver i stor utsträckning 
detsamma av sina underleverantörer. Vid exempelvis konferenser kräver de ett 
hotell eller en anläggning som i sin tur bedriver ett aktivt miljöarbete. Här kan 
miljöanpassade verksamheter få marknadsmässiga fördelar gentemot företag som 
inte har ett dokumenterat miljöarbete.  

Det är inte möjligt att ge en detaljerad bild av alla miljöanpassningssystem som 
gör anspråk på att vara ett system för certifiering av turism i en rapport som 
denna. Det är heller inte möjligt att bedöma alla system världen över för att 
avgöra vilket som är bäst - de har olika styrkor och svagheter och vissa lokala 
system finns bara tillgängliga på landets egets språk.  

Syftet med denna sammanställning är att ge en översikt över hur arbetet med 
miljöfrågor ser ut i turismbranschen. Idag finns en lång rad system för 
miljöcertifiering av turistföretag världen över och långt ifrån alla redovisas här. 
Certifieringssystemen som jämförs i rapporten har valts ut för att de är tillgängliga 
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för certifiering för företag i Sverige. Ett av de studerade systemen, Destination 21, 
är idag bara tillgänglig för destinationer i Danmark men ambitionen är att 
systemet i framtiden ska kunna appliceras även på destinationer i andra länder. 
Systemet miljömärk Höga Kusten är inte är helt färdigutvecklat men har ändå 
valts ut till jämförelsen då det är ett av de få försök som finns till att miljömärka 
en hel destination. Utöver dessa system har ett antal utländska system samt system 
under utveckling tagits med för att belysa andra tillvägagångssätt.  

Information har inhämtats genom personliga intervjuer med representanter från de 
olika miljöanpassningssystemen, genom inläsning av aktuell litteratur inom 
området och via Internet. Kostnadsuppgifter som redovisas för 
miljöanpassningssystemen är omräknade enligt valutakurser 2001-10-17. 
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1.1 Bakgrund 
1.1.1 Hållbarhet 
"Ett hållbart tänkande idag är helt avgörande för vad kommande generationer 
skall få uppleva av orörd natur, skogar och sjöar, byggnader och minnesmärken. 
Hela vårt kulturarv med allt det vackra, mystiska och spännande vill vi lämna 
vidare för generation efter generation att fascineras av. Här får ekonomiska 
intressen aldrig styra våra val, inte heller människans okunskap och brist på 
förståelse för de värden som finns idag." (Jonsson, 2000) 

Hållbar utveckling innebär att inte urholka den resurs som näringen lever på. I 
rapporten "Vår gemensamma framtid" (World Commission on Environment and 
Development, 1988) även kallad Brundtlandkommissionen, definieras hållbar 
utveckling på följande sätt:  

"Att försäkra sig om att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov."   

Det är en mycket vid definition, som naturligtvis måste brytas ned för att bli 
praktiskt användbar. Enligt turistdelegationen avses med hållbar turismutveckling:  

"... 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."  

Hållbar utveckling inom turismen omfattar dels utveckling där ekonomisk tillväxt 
leder till ökad livskvalité för individen men innehåller också en bevarandeaspekt 
som innebär att inte förstöra eller förbruka de tillgångar som turismen bygger sin 
fortsatta utveckling på. (Turistdelega tionen, 1998)  

Världsnaturfonden har tagit fram tio budord för miljöanpassad turism (sid 8) som i 
denna sammanställning används som referenspunkt för att på ett översiktligt sätt 
jämföra de olika systemens förhållningssätt till den miljöanpassning de säger sig 
arbeta för. Flera hållbarhetsdefinitioner finns att tillgå som kunde ha valts för 
jämförelsen. Exempelvis har Det Naturliga Steget definierat hållbar utveckling i 
de fyra systemvillkoren: 

1. Ämnen från jordskorpan får inte systematiskt öka i naturen. 

2. Ämnen från samhällets produktion får inte systematiskt öka i naturen.  

3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte 
systematiskt utarmas.  

4. Effektiv och rättvis resurshantering.  
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Om systemvillkoren skulle användas som mått för bedömning av hållbarhet och 
läsas ordagrant skulle dagens turism vara förkastlig då den i stor utsträckning har 
negativ påverkan på miljön. Att säga sig arbeta med hållbar turismutveckling och 
samtidigt erbjuda resor där transporten sker med flyg skulle strida mot bl a det 
första systemvillkoret. Tolkar men istället villkoren som något där strävan ligger i 
förbättringar kan miljöanpassad turism vara ett steg i rätt riktning. 
Världsnaturfondens tio budord kan ses som en hållbarhetsdefinition anpassad till 
turism vilket gör användbar i det här fallet.  

Med ett holistiskt synsätt menas att både ekologiska, ekonomiska och sociala 
aspekter tas i beaktande vid arbetet mot en hållbar utveckling. Då det talas om 
ekologisk hållbarhet avses bara hur det är möjligt att få en hållbar ekologisk 
utveckling och sociala och ekonomiska aspekter berörs inte mer än indirekt. För 
att få en långsiktig hållbarhet krävs dock att alla tre aspekterna vägs in. Ekoturism 
bygger sina budord på alla tre hållbarhetsaspekter. Även vid miljöanpassning av 
turism enligt märkningssystem arbetar vissa miljömärkningssystem med alla tre 
aspekter. Andra system har valt att koncentrera sig på ekologisk hållbarhet för att 
underlätta märkningen.  

1.1.2 Miljöanpassad turism, naturturism, ekoturism  
Gränserna mellan miljöanpassad turism, naturturism och ekoturism är flytande 
vilket gör det svårt att definiera de olika typerna av turism och graden av 
påverkan. Gemensamt för dessa typer av turism är att de har naturen som bas. 
(Hanneberg, 1996) 

I vissa fall kan naturen vara gynnad av turismen t.ex. där turism genererar så 
mycket inkomster i ett område att det ersätter en verksamhet som har skadlig 
inverkan på miljön. Bergsgorillorna i Rwanda höll på att utrotas men har med 
hjälp av inkomster från turism räddats och turismen genererar idag pengar till 
naturskydd och lokal utveckling. (Hanneberg, 1996) Ett annat exempel är 
Nordnorges valjakt som minskat till förmån för valturism och regnskogar i 
Ecuador som har skyddats från avverkning genom ekoturism som utvecklats av 
bofasta indianer. Inkomsterna från turismen visade sig här vara större än den från 
avverkning. (Turistdelegationen, 1998) 

Miljöanpassad turism 
Miljöanpassad turism ska vara långsiktigt hållbar men behöver inte bygga på 
naturupplevelser utan gäller all form av turism. Enligt Agenda 21 ska varje näring 
ta sin del av ansvaret för miljön och i linje med det ska resebranschen själv 
försäkra sig om att den bevarar de tillgångar av natur och kultur som utgör 
grunden för dess egen näring. Miljöanpassningen ska innebära att hela 
resebranschen, stora charterföretag såväl som specialresebyråer, 
konferensarrangörer, bussbolag med flera, i samarbete med hotell, reseagenter, 
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myndigheter och andra ansvariga på resmålen tar ett större miljöansvar än hittills. 
(Världsnaturfonden, 1995)  

Världsnaturfonden (1995) har tagit fram en definition för miljöanpassad turism i 
form av tio budord: 

1. Använd resurserna på ett uthålligt sätt 
Skydd av och ett långsiktigt hållbart bruk av naturresurser och sociala-kulturella 
resurser är grundläggande, även från ett rent affärsmässigt perspektiv.  

2. Minska överkonsumtionen och föroreningar 
Genom minskad konsumtion och föroreningar undviks senare kostnader för att reparera 
miljöskadorna. Dessutom ökar turismens kvalitet. Alla reseföretag bör ha en miljöplan. 

3. Bevara mångfalden 
Att bevara både den biologiska och den kulturella mångfalden är nödvändigt för all 
långsiktigt hållbar turism. Dessutom ger det resenäringen en stabilare bas.  

4. Integrera turismen i lokal och nationell planering 
Låt turismen utvecklas som en integrerad del i lokala och nationella strategier. Gör 
miljökonsekvensanalyser för alla exploateringsprojekt. Därmed förbättras de långsiktiga 
förutsättningarna för och de positiva effekterna av turismen i regionen.  

5. Gynna de lokala ekonomierna 
En turism som både stödjer  ett både söker ett brett spektrum av lokala ekonomiska 
aktiviteter, och som räknar in miljövärden och miljökostnader i sin budget, skyddar den 
lokala ekonomin och undviker på samma gång miljöskador.  

6. Samarbeta med lokal befolkningen  
Där lokalbefolkningen är medansvarig i turismsektorn gynnas inte bara befolkningen 
och miljön i allmänhet, utan resenärerna upplever också en högre kvalitet i resandet.  

7. Rådgör med alla intressegrupper 
Resebranschen måste samverka med lokalbefolkning, organisationer och institutioner 
för att alla ska kunna dra åt samma håll, och kunna lösa eventuella intressekonflikter 
som dyker upp.  

8. Utbilda personalen 
Genom att utbilda personalen i miljöanpassning av turism och genom att dessutom 
anställa lokal personal på alla nivåer, ölar kvaliteten på resandet. Alla reseföretag bör 
utse en miljöansvarig, som bl a leder denna utbildning.  

9. Marknadsför turismen på ett ansvarsfullt sätt 
Då kunderna ges fullödig och ansvarsfull information ökar deras respekt och förståelse 
för kultur, socialt liv och naturmiljöer som de besöker. Därmed ökar också kundernas 
egen tillfredställelse.  

10. Genomför och följ upp undersökningar 
Resebranschen bör kontinuerligt följa upp och analysera miljöanpassningen, för att 
kunna utnyttja alla fördelar den kan ge branschen, resmålen och kunderna. 

 

Idag finns flera system för att miljöanpassning av turismverksamhet och några av 
dessa nämns i den här rapporten.  
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Naturturism 
Naturturism innebär att man upplever naturområden men utan att nödvändigtvis 
vara ekologiskt hållbar. Ett exempel är safaribilismen i Afrika som bygger på 
turistens naturintresse men som samtidigt sliter på markytan, stör djurlivet och 
genererar avfall. (Hanneberg, 1996)  

I Europeiska länder råder brist på natur för storstadsmänniskan. Eftersom 
tillgången på orörd natur är begränsad har den blivit en värdefull faktor inom 
turismen. De länder som har fin natur blir konkurrenskraftiga inom det området 
och måste då också ta vara på naturens värde för att behålla sin potentia l för 
turismen. De senaste åren har visat en tydlig trend mot äventyr och spänning som 
flottfärder, klättring, grottkrypning, kanotsafaris och hästturer. Dessa nya former 
av turism kan leda till att nya hot uppstår i form av påverkan på tidigare ostörd 
flora och fauna. I Sverige kan arrangörer som har dålig kunskap om allemansrätt 
och naturumgänge och därför inte förmedlar rätt kunskap till sina kunder förstärka 
problemen. Det ökande antalet turister och nya aktiviteter i naturen ökar risken för 
konflikter mellan olika grupper av friluftsutövare. Ett exempel är konflikten 
mellan turskidåkare och skoteråkare som ofta rör sig i samma naturområde. För 
att undvika problem från besökare och minska slitage införs på vissa platser 
restriktioner och kanalisering av turism. Ökad tillsyn kan dock ta bort känslan av 
frihet och naturupplevelse. (Nordisk ministerråd, 1998) 

Konflikter kan även uppstå mellan turister och lokalbefolkningen när t ex 
turisterna utnyttjar naturresurser som lokalbefolkningen tidigare använt på sitt sätt 
och därför känner sig undanträngda av turisterna. Om bärkraften inte överskrids 
kan det ge positiva effekter för både kultur, samhälle och för att bevara områdets 
naturtillgångar. (Nordisk ministerråd, 1998) 

Ekoturism 

Ekoturism är ett annat namn för en småskalig turism med ambitionen att verka för 
naturskydd, kunskapsspridning, kulturell förståelse och lokal utveckling. Enligt 
världsnaturfonden är inte ekoturism en produkt, utan ett förhållningssätt till 
resandet. I flera länder i tredje världen har ekoturismen stor betydelse som 
naturskyddande kraft. Ekoturism inriktar sig främst på ursprungliga, känsliga 
naturmiljöer och kulturer vilket dock kan utgöra en fara om ekoturismen tillåts 
svälla okontrollerat och inte följer klara regler. (Världsnaturfonden, 1995) 

Ekoturism har inte som enda mål att beskåda naturen utan innehåller även en 
utbildande del och gynnar den lokala ekonomin och naturvården. Det finns ingen 
knivskarp gräns för vad som är naturturism och vad som är ekoturism. En viktig 
skillnad är dock att all ekoturism är en form av naturturism men att all naturturism 
inte är ekoturism. D v s att ekoturism liksom naturturism har naturen som grund 
för sin verksamhet men att naturturism i vissa fall, till skillnad från ekoturism, kan 
ha skadlig inverkan på naturen. (Hanneberg, 1996)  
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The Ecotourism Society är en internationell medlemsorganisation utan 
vinstintressen som bildades i USA 1990 och som definierar Ekoturism enligt 
följande: 

”Ekoturism innebär ett ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av 
naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande.” 

Idag finns inget svenskt certifieringssystem för ekoturistiska produkter. Arbete 
pågår dock med att ta fram ett märkningssystem som Svenska 
Ekoturismföreningen beräknar lansera under våren 2002. Världsnaturfonden 
(1995) har tagit fram en definition, formulerad i 10 budord, för resor som ska få 
kallas ekoturism. Dessa budord återges här något förkortade: 
 

1. Den ekologiska och sociala bärkraften ska vara styrande.  
Ekoturism ska bidra till att bevara natur och kultur. Därför måste reseproduktionen 
anpassas till vad natur och kultur tål.  

2. Alla reseföretag bör utse en miljöansvarig och upprätta en miljöplan.  
Naturskydd och ekologiskt medvetande måste finnas med i reseföretagens 
personalutbildningar. Målet är att allt inom verksamheten ska bli mer miljöanpassat. 

3. Miljöåtagandena gäller även underleverantörerna på resmålet.  
Miljöåtagandena är lika viktiga vid egna arrangemang som de köpta av lokala 
arrangörer. Natur- och kulturmedvetna arrangörer bör gynnas.  

4. Välj miljöanpassade hotellanläggningar. 
Miljöanpassade anläggningar med minsta miljöpåverkan ska gynnas. Likaså 
anläggningar byggda enligt lokal tradition och med lokala byggmaterial.  

5. Verkligt kunniga guider är avgörande. 
Ekoturism är kunskapsturism och går inte att bedriva utan hög kvalité på guiderna. 
Strävan ska vara att använda lokala guider. 

6. Gynna den lokala ekonomin. 
Köp varor och tjänster lokalt men undvik souvenirer tillverkade av utrotningshotade 
arter. Använd importerade varor i sån liten utsträckning som möjligt.  

7. Påverka resenärerna till en respektfull attityd. 
Möjlighet till värdiga möten mellan resenärer och lokalbefolkningen. Reseledarna ska 
betona den enskilde resenärens ansvar för att undvika kulturkrockar och miljöförstöring 
samt informera om hur resenärerna bör uppträda för att på bästa sätt smälta in.  

8. Köp inte deras liv.  
Resenärerna ska uppmanas att inte köpa saker tillverkade av utrotningshotade arter och 
ska informeras om detta innan avresa. Denna information ska även ske fortlöpande av 
reseledarna på plats.  

9. Ekoturism kräver bra information till resenärerna. 
Resenären bör få utförlig information om resmålet samt företagets miljöpolicy. Ett litet 
resebibliotek bör finnas till hands under resan.  

10. Ekoturism ska bidra till naturskydd och lokal utveckling.  
Ekoturism ska också innebära ett direkt eller indirekt ekonomiskt stöd åt naturskydd och 
lokal utveckling. Reseföretaget bör kunna visa på vilka sätt resan bidrar till detta.  
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Viss kritik har riktats mot att satsa på specialiserade turismformerna som t ex 
ekoturism om dessa medför ett elitresande som inte tillgängligt för alla. Aronsson 
(1997) skriver "En annan risk med att avgränsa sig mot ett mycket snävt segment 
av turister är att marknaden ekonomiskt sett kan vara för liten att överleva på. 
Dessutom kan detta innebära att man inte attraherar återvändare. När väl ett unikt 
resmål är besökt väljer turisten ett nytt vid nästa resa. Att förändra massturismen, 
miljöanpassa den både socialt och ekologiskt, är lika viktigt som att utveckla nya 
specialiserade former av turism."  

Turister som besöker en destination kan nöja sig med en miljömärkt aktivitet för 
att känna att de handlar rätt. Ett exempel är valsafari på New Zeeland, som vann 
priset "Tourism for tomorrow" för några år sen, där Maoris har startat en 
verksamhet med båtturer för att skåda valar och där intäkterna från turismen 
gynnar den lokala ekonomin. Att vinna ett sådant pris kan leda till att miljön lika 
lätt blir en förlorare som en vinnare. Människor uppmuntras att resa långt för att 
delta på valsafarin och medan de vistas på New Zeeland deltar de i andra 
aktiviteter som är mer miljöbelastande. (Martin, 1997) 

1.1.3 Miljöcertifiering genom miljöledning/miljömärkning 
Företag och destinationer som arbetar med miljöfrågor kan välja att miljöcertifiera 
sin verksamhet. För att miljöcertifiera verksamheten finns olika verktyg i form av 
olika miljölednings- och miljömärkningssystem.  

Miljöledning och miljömärkning framställs ibland som två konkurrerande system 
för miljöarbete i företag. Att med miljöledning ta fram mål för verksamheten kan 
dock kombineras med att uppfylla krav som ställs i ett miljömärkningssystem och 
det finns idag många miljömärkningssystem där miljöledning ingår som 
komplement. 

Med ett välkänt system kan det vara lättare att få acceptans hos kunden för 
miljöarbetet. I dagsläget finns en uppsjö av branschspecifika system som bidrar 
till den begreppsförvirring som råder mellan olika miljölednings- och 
märkningssystem. En nackdel med att samma system används inom många olika 
branscher kan vara att det blir svårt att anpassa vissa delar i systemen så att dessa 
passar turistföretagarens förutsättningar och behov. (Turistdelegationen, 1998) 
Miljömärkning och miljöledning har utvecklats främst i och för den tillverkade 
industrin. Servicebranschen har idag endast ett fåtal tänkbara system.  

Miljöledning 
Det övergripande syftet med ett miljöledningssystem är att förbättra företagets 
miljöarbete. För att organisera miljöarbetet och för att utveckla en mer miljövänlig 
verksamhet kan företaget ta hjälp av ett miljöledningssystem. Företaget kan arbeta 
fram ett eget system eller följa kriterierna i ett befintligt system som t ex 
ISO14001 eller EMAS. Ett miljöledningssystem innehåller ingen generell 
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kravnivå utifrån utan företaget måste själv sätta upp mål för verksamheten, 
utforma en miljöpolicy och handlingsplan. (www.ecoorbis.se) 

Med hjälp av ett miljöledningssystem arbetar företag systematiskt med 
miljöproblem utifrån egna förutsättningar. En miljöutredning genomförs där 
verksamhetens betydande miljöaspekter belyses. Denna miljöutredning ligger 
sedan till grund för arbetet med att ta fram mål och handlingsplan för det fortsatta 
arbetet med att minska miljöaspekternas negativa påverkan. Detta sätt att arbeta 
ger även utrymme för företag med stor miljöbelastning att finnas med. Att 
miljöledningsarbetet grundar sig på företagens betydande miljöaspekter medför att 
miljöledningssystemens utseende varierar. Syftet med ledningssystemet är att visa 
konsumenten att företaget arbetar aktivt för att minska miljöbelastningen, inte att 
tala om för konsumenten att de erbjuder en miljövänlig produkt. Vid revision av 
miljöledningsarbetet bedöms om företaget nått de mål som de själva satt upp för 
sitt miljöarbete. Det som granskas är alltså intensiteten i arbetet snarare än 
måluppfyllanden av fasta kriterier som vid miljömärkning. (Brorson et al, 1998) 

Miljömärkning 
Till skillnad från miljöledningssystem där företaget själv tar fram mål och 
handlingsplan för verksamheten finns det i ett miljömärkningssystem färdiga 
kriterier som företaget/produkten/destinationen ska uppfylla för att bli godkända 
och få märkningen. Ett miljömärkt företag har uppfyllt de krav som ställs på alla 
som blir certifierade enligt märket.  

I Sverige finns det ett antal olika miljömärken som skall visa för konsumenten att 
varan på något sätt är bättre än motsvarande varor i samma produktgrupp. En 
miljömärkt produkt behöver alltså inte vara miljövänlig eller ofarlig för miljön 
utan bara uppfylla vissa enligt miljömärket uppställda krav vilket har granskats av 
oberoende granskare. (www.ecoorbis.se) 

I Sverige finns idag fyra officiella miljömärken; Svanen, Falken, EU:s 
miljöblomma samt KRAV-märket. De olika systemen utgår från ett antal uppsatta 
kriterier beträffande vilka krav respektive produktgrupp skall uppfylla för att få 
använda märket. Kriteriedokumenten revideras regelbundet för att höja ribban och 
för att sporra tillverkarna att fortsätta miljöanpassa produkterna. 
(www.ecoorbis.se) 

Ett miljömärkningssystem har till skillnad från miljöledningssystem fasta krav för 
vad företaget ska uppnå för att nå certifiering. Detta underlättar kommunikationen 
med konsumenten då alla som är certifierade enligt ett visst märke har arbetat med 
samma miljökriterier. Att ha fasta kriterier kan dock stänga ute vissa företagare 
när samma krav gäller en bransch med vitt skilda verksamheter. Ett företag i 
turismbranschen som specialiserat sig på motorsport har svårt att miljömärka sin 
verksamhet då denna troligtvis har större miljöbelastning än t ex en 
hundspannsföretagare.  
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Enligt Emmelin (1997) finns det tre sätt att miljömärka; minimikrav, index eller 
deklaration. Ett miljömärkningssystem kan utformas så att ett antal minimikrav 
tas fram och där alla som uppfyller kraven kan certifiera sin verksamhet. Risken 
finns att ett sådant system är statiskt över tiden. När alla produkter inom ett 
område nått certifiering blir märkningen betydelselös då konsumenten inte längre 
kan välja mellan märkta och ickemärkta produkter. Exempel på system med 
minimikrav är Den Gröna Nyckeln, Höga kusten och Destination 21. 

Används ett index eller poängsystem för att väga samman olika miljökvaliteter 
som i t ex Svanen, Green Tourism Business Scheme och CST, ger detta en 
möjlighet att lätt bedöma företagets måluppfyllelse och jämföra olika företag mot 
varandra. Det ger också möjlighet att på ett enkelt sätt förmedla resultat om 
miljöarbetet till kunden. Det svåra kan vara att värdera olika miljöaspekter och 
poängsätta dem för att sedan göra en rättvis sammanvägning. (Emmelin, 1997) 

För att undvika problemet med sammanvägning kan miljömärkningssystemet 
utformas som en varudeklaration. En miljövarudeklaration innebär att 
miljöpåverkan av produktionen av en vara/produkt beskrivs. En 
miljövarudeklaration ska liksom annan miljömärkning vara kontrollerad av en 
utomstående auktoriserad organisation. I en deklaration redovisas varje 
miljöaspekt (ex. kemikalier, energi och avfall) för sig vilket ger kunden möjlighet 
att själv bedöma företaget utifrån sina egna värderingar. En nackdel kan vara att 
varudeklarationen ger upphov till ett stort antal faktorer som är svåra att 
överblicka. Ett exempel på miljövarudeklaration för turistföretag är Miljöstjärnan 
som Hushållningssällskapet i Jämtland har arbetat med och som finns omnämnd 
längre fram i rapporten.  

1.1.4 Storskalighet/småskalighet 
Många småskaliga turistföretag har svårigheter att avsätta tid och pengar för att 
arbeta med miljöfrågor. Samtidigt finns det många småföretagare som jobbar 
miljöinriktat utan att ha certifierat verksamheten enligt något erkänt system och 
utan att kunna ta del av fördelarna som en märkning ger. Utdelningen av att satsa 
tid och pengar på att certifiera sin verksamhet kan ligga långt fram i tiden och det 
finns idag inte någon tydlig bild av hur konsumenterna värderar miljöarbetet. 
MORI (Market & Opinion Research International) som är Storbritanniens största 
oberoende marknadsundersökningsföretag har gjort marknadsundersökningar för 
att undersöka konsumenters inställning i miljöfrågor. Enligt en studie utförd 1997 
ansåg 20 % att det var viktigt för dem att välja ett företag som tar miljömässig 
hänsyn men när det i undersökningen kom till det mest tydliga exemplet på ett 
turistföretag, reseoperatören, var det bara 2 % som gjort det valet. (Martin, 1997) 

Stora företag har större resurser och därmed större valmöjligheter vid certifiering 
av sin verksamhet. Många stora företag använder ISO 14001 för sitt miljöarbete 
vilket är ett system som är känt både bland underleverantörer och bland kunder 
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vilket är en stor fördel vid marknadsföring. Många småföretag arbetar med 
miljöfrågor utan att certifiera sin verksamhet p g a knappa resurser viket gör det 
svår att veta hur utbrett miljöarbetet är i turismbranschen.  

1.1.5 Miljöanpassa företag, destination eller produkt? 
Idag utvecklas många system för miljöanpassning av turism vilket medför en risk 
för att det stora antalet system förvirrar konsumenten. Enligt Turistdelegationen 
(1998) ligger det stora fördelar för svensk turism i att använda allmängiltiga 
miljömärkningar som anpassas till turismens specifika förutsättningar istället för 
att arbeta fram nya märkningar då det medför stora kostnader. Vidare anses en 
gemensam europeisk miljömärkning vara det bästa alternativet då konsumenter 
från olika länder då kan jämföra olika alternativ på samma grund och samtidigt 
veta vad företagen står för.  

Syftet med införandet av ett miljöledningssystem är att förbättra företagets 
miljöprestanda och det är företagets verksamhet som certifieras. 
Miljöledningssystemet fungerar som ett verktyg för att få en överblick över 
verksamhetens miljöpåverkan.  

Att arbeta destinationsinriktat ger stor möjlighet att arbeta övergripande med 
miljöfrågorna och att få gehör för kretsloppstänkandet då alla arbetar för samma 
mål. Enligt projektet Miljömärkning Höga Kusten finns det fördelar i att arbeta 
med märkning på destinationsnivå då: "Destinationsmärkningen garanterar att 
besökaren kan njuta av sitt besök på destinationen när valet gjorts och hela tiden 
vara säker på att turismens miljöpåverkan är minimerad samt att området gör vad 
de kan för att bevara området för kommande generationer." (Mitt Sverige Turism 
ek för, 2001) 

Att arbeta destinationsinriktat ger en överblick över turismens miljömässiga, 
sociokulturella och ekonomiska konsekvenser för destinationen och ger möjlighet 
att anpassa utbudet av exempelvis aktiviteter i en hållbar riktning. I områden där 
det tidigare inte förekommit något samarbete kan nätverk mellan organisationer, 
myndigheter och lokalbefolkningen som skapas inom miljöarbetet vilket kan vara 
till nytta för många i området även i andra samanhang. Miljöanpassningen leder 
också till att hela områdets omdöme och trovärdighet förbättras. Att ett stort 
område har samma mål och visioner och att konsumenten blir uppmärksammad på 
detta på ett flertal platser ger god trovärdighet. Att arbeta med miljömärkning av 
en destination är dock komplext och innebär vissa svårigheter i att avgränsa vilka 
produkter och tjänster på destinationen som ska ingå i märkningen. Det är svårt att 
kontrollera att allt som konsumeras uppnår en viss miljönivå vilket ställer stora 
krav på organisationer, myndigheter och alla företag på resmålet. 

Enklare är att miljömärka den enskilda produkten och låta konsumenten själv 
välja mellan märkta och omärkta produkter. Detta gör miljömärkningssystemet 
lättare att införa då hänsyn inte behöver tas till andra företagare i området. Risk 
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finns dock för att systemet blir mindre trovärdigt för konsumenten då en 
företagare arbetar flitigt med miljöförbättringar medan en annan inte gör det alls. 
Om konsumenten exempelvis blir ombedd att sortera sitt avfall på rummet på det 
miljömärkta hotell där denne bor och sedan inser att restaurangen 100 meter bort 
använder engångsförpackningar och saknar källsortering kan det vara svårt att 
motivera konsumenten att senare hjälpa till vid hotellets miljöarbete. 

Enligt en förstudie av ekoturismföreningen till en svensk ekoturismmärkning är 
slutsatsen att en tydlig märkning bör eftersträvas. Detta görs bäst enligt studien 
genom att märka produkten eller tjänsten som kunden köper, exempelvis en 
forsränningsfärd, björnsafari eller en hel paketresa. Tanken är att märkningen ska 
finnas med i själva köpögonblicket och fungera både som en kvalitetsstämpel och 
miljömärke. För att få erbjuda miljömärkta produkter måste dock företaget vara 
granskat och godkänt. "Förfarandet är normalt och används bland annat av KRAV 
vid förädling av livsmedel eller textilier. KRAV-märkta köttbullar innebär inte 
enbart att råvarorna är ekologiska, utan också att köttbullsfabriken är en godkänd 
produktionsenhet. Samma fabrik kan givetvis vid andra tillfällen tillverka helt 
vanliga konventionella livsmedel." (Svenska Ekoturismföreningen, 2001) 

1.1.6 Miljöcertifieringssystemets avgränsning 
En viktig sak att beakta är hur miljömärknings- och miljöledningssystemen 
avgränsar det analyserade verksamhetsområdet. Detta är ett grundläggande 
problem då varierade gränsdragningar kan ge upphov till en felaktig bild av 
verksamheters miljöbelastning. En fråga som ofta ställs är om en resa kan kallas 
miljöanpassad om den innebär transport med t ex flyg till det land som ska 
besökas. "Om man i turismen räknar in energiåtgång och utsläpp för att ta sig från 
hemorten till rekreationsområdet kan det komma att visa sig dels att det 
miljömässigt bästa alternativet är att stanna hemma eller ta semester nära hemmet 
dels att eventuella skillnader mellan olika aktiviteter på turismorten drunknar i 
miljöeffekten av transporterna." (Emmelin, 1997)  

Ofta utesluts flygtransporter från problemställningar när hållbar turism diskuteras 
för att en begränsning gjorts till lokala eller regionala turismtransportfrågor. 
Undersökningar visar att trots att transport anses utgöra den största 
miljöbelastningen inom turistsektorn så har resor till och från destinationer igen 
självklar plats på agendan när hållbar turism behandlas. (Frändberg, 1998) 

Aronsson (1997) påpekar att den höga rörligheten i vårt moderna samhälle är 
starkt förknippad med den ekonomiska utvecklingen och att en ständigt ökande 
rörlighet av både person- och varutransporter är ett av industrisamhällets 
kännetecken under det senaste seklet. Han säger vidare "Det är viktigt att skilja 
mellan turism- och fritidsaktiviteter där efterfrågeområdet är avgränsat till 
närmiljön, respektive de aktiviteter som innebär långväga resande. Det 
problematiska med långväga turismresor är bl a den höga energiförbrukningen per 
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person som de innebär. En hög energiförbrukning innebär i allmänhet höga 
föroreningseffekter. En slutsats som kan dras är att för att åstadkomma en 
miljömässigt hållbar utveckling för turismresande måste vi antingen använda 
andra transportmedel än de idag dominerande eller att resa kortare distanser och i 
högre grad semestra och utöva andra fritidsaktiviteter i närmiljön. Kanhända är 
kombinationer av färdmedel som har god räckvidd och samtidigt en viss 
flexibilitet det önskvärda ur ett miljöperspektiv. Ett sådant exempel är (snabb-) tåg 
och cykel." 

Enligt Emmelin (1999) finns tre alternativ för att behandla 
transportproblematiken. Antingen används det transportmedel som ger minst 
miljöbelastning eller så görs resan längre över tiden för att uppnå bättre balans 
mellan den miljöbelastande transporten och den miljöanpassade 
destinationen/produkten. Det tredje alternativet är att genom avgränsningar välja 
att inte se transporter som del av det område som miljöanpassningen omfattar. 
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2 System för miljöcertifiering. 

Det finns idag många system för miljöcertifiering av företag, produkter och 
destinationer. Det är svårt att definiera de olika systemen som antingen ett 
miljömärknings- eller ett miljöledningssystem då de flesta system är en blandning 
av de båda. Systemen varierar också i vilka hållbarhetsaspekter de beaktar. Figur 
1 är en sammanställning av de system som rapporten belyser och visar en 
ungefärlig placering på de båda axlarna.  

ML

MM

Ekologi EkonomiSociala aspekter

Green Globe 21Green Globe 21

ISO 14001

GTBS

Gröna Nyckeln

Svanen

Höga Kusten

Destination 21

CST

NEAP

EMAS

 

Figur 1. Jämförelse av de olika systemens innehåll (avseende ekologiska, ekonomiska och sociala 
aspekter) samt graden av miljömärkning/miljöledning (MM/ML).  

2.1 Miljöcertifiering av företag/produkter 
2.1.1 Svanen 
Nordiska ministerrådet instiftade år 1989 miljömärket Svanen. Svanen är främst 
ett miljömärkningssystem men innehåller även en viss del miljöledning. 
Verksamheten leds i de Nordiska länderna av landsvisa styrelser/nämnder som 
samarbetar genom Nordiska Miljömärkningsnämnden. Produkter som märks med 
svanen ska uppfylla särskilda kriterier som säkerställer att dessa produkter innebär 
mindre miljöbelastning än andra produkter för samma ändamål. Det finns idag 
kriterier för närmare 30 produktgrupper. Inom turistbranschen i norden har 28 
(Tabell 2) hotell miljömärkts med svanen (Muntl. Wall). 
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Ett hotell kan beviljas miljömärkningslicens om den uppfyller respektive lands 
lagar och miljölagstiftning samt specifika krav för hotell (Nordisk Miljömärkning, 
2000). Kraven för miljömärkningslicens omfattar: 

Miljöledning-  

Dokumenterade rutiner och en medvetenhet hos personalen. 

Kriterier inom följande områden:   

1. Energi 
2. Vatten 
3. Tvätt, rengöring, kemikalier 
4. Avfallshantering 
5. Råvaror och förbrukningsartiklar 
6. Inredning och inventarier 
7. Transporter 
 
Om någon del av det ovanstående utförs av underleverantör ska 
miljömärkningskraven i detta dokument även uppfyllas av underleverantören och 
ska finnas dokumenterat. (Nordisk Miljömärkning, 2000) 

För att ansöka om svanenmärkning är kostnaden 15000 kr. Årskostnaden är 0,2 % 
av logiomsättningen (mat är inte inräknat). Svanenmärkningen bygger på ständig 
förbättring hos de certifierade företagen och kriterierna revideras därför med 
jämna mellanrum. (Muntl. Wall) 

2.1.2 Den Gröna Nyckeln  
Den Gröna Nyckeln etablerades i Danmark 1994 och är ett icke kommersiellt 
samarbete mellan fyra organisationer (Figur 2). Idag finns Den Gröna Nyckeln i 
Danmark, Sverige, Estland och på Grönland. Ett miljödiplom tilldelas hotell, 
semester- och kurscentra, campingplatser och semesterstugor som uppfyller 
fastställda miljökriterier och först efter att företaget är godkänt får logotypen 
användas i marknadsföring. Den Gröna Nyckeln är ett miljömärkningssystem men 
har krav på att företagen ska ta fram en miljöplan. Kriterierna fastställs av 
ledningsgruppen men utvecklas av branschorganisationer där exempelvis 
campingrådet står för att utveckla kriterier för campingföretag. Det är också 
branschorganisationen som kontrollerar företag och rapporterar till 
ledningsgruppen som sedan bestämmer företaget uppfyllt alla kriterier. En gång 
om året sker en revidering av kriterierna. (Den Gröna Nyckeln)  
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Figur 2. Den Gröna Nyckelns organisationsstruktur.  

Den Gröna Nyckeln kombinerar miljömärkningen med miljöledning genom att ha 
krav på att en årlig handlingsplan upprättas. Kriterierna är uppdelade i tre 
kategorier: Obligatoriska kriterier, tidsobligatoriska kriterier och idealkriterier. 
För att ansökningen ska godkännas ska samtliga obligatoriska kriterier vara 
uppfyllda. Alla tidsobligatoriska kriterier måste ha uppfyllts mellan tre till tolv 
månader efter tilldelningen. Idealkriterierna kan betraktas som rekommendationer 
och ska verka som inspiration för en framtida utveckling av verksamhetens 
miljöarbete. Som exempel på kriterier som Den Gröna Nyckeln arbetar med kan 
nämnas (Den Gröna Nyckeln):  

1. Miljöledning- ta fram en plan för hur miljöarbetet ska bedrivas. 
2. Vatten och energi- minska förbrukningen. 
3. Rengörings- och tvättmedel- byta ut till mindre miljöbelastande alternativ. 
4. Avfall- återvinning, återanvändning och minskad konsumtion. 
5. Gästinformation- synliggöra miljöarbetet på anläggningen och tala om för gästen hur 

denne kan göra en miljöinsats.  
6. Personalinformation- inspirera personalen till delaktighet i miljöarbetet. 
7. Livsmedel- ekologiska råvaror. 
8. Gröna aktiviteter- kunna informera gäster om naturvärden som finns i området. 
9. Utomhusarealer- tillgång till cykelvägar, ekologisk gödning, bevattning osv. 
10. Administration- miljömärkta förbrukningsartiklar. 

 

 

Campingrådet Stuguthyrarnas  
Branschförening 

DANHOSTEL 
HORESTA 

Ägare 

Ledningsgrup
p 

DANHOSTEL 
HORESTA 
Campingrådet 
Stuguthyrarnas Branschförening 

Friluftsrådet 
Miljöstyrelsen 
TS-Kartellet 
Danmarks turistråd 

Företag Företag Företag 
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Då ansökningen kommit Den Gröna Nyckeln tillhanda görs ett kontrollbesök på 
turistföretaget av Den Gröna Nyckelns sekretariat. Kostnader för kontrollen 
bekostas av Den Gröna Nyckeln medan kostnader för ev konsulthjälp, nödvändiga 
investeringar o dyl bekostas av verksamheten själv. Rätten till Den Gröna 
Nyckeln ges för en period på 12 månader åt gången. Den är förenad med en 
årskostnad på 4500 kronor plus 45 kronor per rum. (Muntl. Skriver) Krav ställs på 
att de som ansöker om miljömärkning ska erbjuda övernattning, ha egen 
administration/bokning av övernattning samt att reception/information ska finnas. 
(www.dengroennenoegle.dk) Den framtida ”Gröna Nyckeln” tros innehålla färre 
konkreta miljökrav och istället kommer etik och moral att reglera arbetet för en 
hållbar miljö (Muntl. Skriver). 

Nio företag har tillsammans med HälsingeTur arbetat med att som först i Sverige 
miljömärka sin verksamhet enligt Den Gröna Nyckeln. I ett treårigt projekt ska 
miljö- och kvalitetscertifierade anläggningar inrättas i enighet med internationell 
standard genom att ha ett miljötänkande som en naturlig del i verksamheten. De 
nio anläggningarna varierar i storlek och innehåll, samtliga erbjuder boende och 
mat i kombination med ett utbud av olika aktiviteter. Gemensamt har företagen en 
huvudinriktning mot natur- och kulturaktiviteter som i stora delar vänder sig till 
målgruppen konferens och andra typer av grupper samt allmänturism. (Muntl. 
Lindqwist) 

2.1.3 The Green Tourism Business Scheme 
Green Tourism Business Scheme (GTBS) är ett miljömärkningssystem för 
Skotska turismföretag som startades 1998. Systemet är till för medlemmar i 
"Scottish Tourist Board´s Quality Assurance Schemes” och uppdelat på följande 
sektorer: Kost och logi, Självhushåll, Sevärdheter och Holiday parks (Tabell 2). 
(Scottish Tourist board, 1999) 

Green Tourism Business Scheme har tagit fram kriterier inom följande nio 
områden: 

1. Obligatoriska kriterier; (samtycka till att följa kriterierna, ha fungerande 
avfallsstationer, ta hand om sanitetsfall, utse miljöansvarig) 

2. Avfall 
3. Energi 
4. Vatten och spillvatten 
5. Transport 
6. Miljöanpassade produkter  
7. Personal 
8. Buller  
9. Naturvård 
10. Kommunikation med omvärlden 
 



Miljöanpassad turism 

 21 

De tio områdena har tillsammans omkring 100 kriterier som ska uppfyllas till 
olika grad. Green Award kan fås i tre nivåer: brons, silver och guld där bronsnivån 
kräver mindre insatser än guldnivån. För att exempelvis ett företag som erbjuder 
självhushåll ska nå bronsnivån krävs att 23 av 100 kriterier väljs ut och som 
företaget jobbar vidare med. De obligatoriska kriterierna måste klaras och i övriga 
områden får företaget själv välja vilka kriterier de vill arbeta med. Det krävs dock 
att minst två kriterier från varje område väljs. För att uppfylla kraven på bronsnivå 
måste 19 av de 23 (80 %) av kriterierna uppfyllas. Ansökning sker genom att 
företaget skickar in en ansökningsblankett för den sektor de tillhör. Inspektioner 
sker med två års mellanrum och grundar sig på den märkningsnivå som 
ansökningen gäller. Möjlighet finns att få en extra inspektion mellan dessa 
tillfällen om företaget vill märkas enligt en högre nivå än tidigare. Detta bekostas 
då av det enskilda företaget. Om företaget vid inspektion inte når upp till den nivå 
de ansökt för kan kontrollorganet godkänna företaget för en lägre nivå. Skulle 
företaget misslyckas med att uppnå bronsnivå ges ingen rätt att använda 
märkningen. I dagsläget har omkring 300 företag certifierats enligt GTBS 
(Scottish Tourist board, 1999) 

2.1.4 Miljöstjärnan 
I projektet "Miljövarudeklaration för turistföretag" har Hushållningssällskapet 
utvecklat en metod för miljöanpassning av små företag. Projektet har genomförts 
med hjälp av sex turistföretag från Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. 
Miljöstjärnan är en miljövarudeklaration, en typ av miljömärkning (sid 13), där 
man arbetar med ekologisk, ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. Nyckeltal, 
som grundar sig på företagens faktiska användning av livsmedel, 
förbrukningsmaterial, kemiska produkter, transporter, energi i olika former och 
avfall används för att bedöma miljöbelastningen. För att undersöka den 
samhällsekonomiska, ekologiska och sociala/kulturella bärförmågan görs en 
kvalitativ intervju utan krav på att vissa kriterier uppfylls. En "miljöstjärna" 
tillsammans med en beskrivning av verksamheten används för att åskådliggöra 
företagets miljöbelastning för kunden. (Ahlberg-Eliasson et al, 2000) 

Tanken har varit att fortsätta med projektet och utveckla miljöstjärnan vartefter. 
Idag ligger dock arbetet nere och miljöstjärnan kommer troligtvis att användas 
som en utvärderingsmanual i ett annat projekt kallat "startblocket". Då man inte 
arbetar aktivt med projektet finns idag regler för hur utvärdering och fortsatta 
kriterier ska se ut. (Muntl. Ljungdahl) 

2.1.5 NEAP, Nature and Ecotourism Accreditation Program  
NEAP är ett samlat initiativ från Ecotourism Association of Australia (EAA) och 
Australian Tourism Operators Network (ATON) som startade i januari 1996. 
Programmet övervakas av en expertgrupp som består av medlemmar från de båda 
partnerorganisationerna och en oberoende. NEAP är ett helt självförsörjande 
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system där kostnaderna täcks av de ansöknings- och årliga avgifter företagen 
betalar. (NEAP, 2000) 

NEAP har utvecklats för tre typer av naturturism och ekoturismprodukter: logi, 
guidade turer och attraktioner och kan sägas vara ett kombinerat miljömärknings- 
och miljöledningssystem. Företag kan märka sin verksamhet som Naturturism, 
Ekoturism eller Avancerad ekoturism där Avancerad ekoturism har de högst 
ställda kraven. (NEAP, 2000) 

För att vara lämplig att ansöka om naturturismmärkning ska produkten uppfylla 
fyra kriterier: 

1. fokusera på att personligen och direkt uppleva natur; 
2. representera bästa exempel på miljömässigt hållbar turism; 
3. konsekvent möta kundernas förväntningar; 
4. marknadsföras så att det ger kunden realistiska förväntningar. 
 
För ekoturism gäller, förutom kraven för naturturism ovan, även följande fyra 
kriterier: 

1. ge möjlighet att uppleva naturen på ett sätt som leder till större förståelse, 
uppskattning och åtnjutande; 

2. bidra till bevarandet av naturområden; 
3. bidra till utveckling av lokala samhället; 
4. förklara och involvera olika kulturer, med fokus på inhemsk kultur; 
 
NEAP bygger på ständig förbättring där kriterierna revideras fortlöpande. 
Märkningen gäller för en treårsperiod och ackrediterade företag/produkter måste 
årligen rapportera om förändringar skett sedan ansökan lämnades in. När 
treårsperioden är slut måste en ny ansökan lämnas in och ny avgift betalas. 
Systemet övervakas genom referenser, feedback från kunder, egenrevisioner och 
revisioner på plats. Om det finns tecken på att det som lovats i ansökan inte 
uppfylls kontaktas företagaren och ombeds ge en skriftlig förklaring. Om så inte 
sker kan märkningen dras in. (NEAP, 2000) 

Ansökningsavgiften baseras på företagets omsättning och kostar mellan 900 och 
3100 kronor. Årsavgiften ligger mellan 1500 och 11000 kronor. (NEAP, 2000) 

2.1.6 CST, Certification for Sustainable Tourism 
CST ägs av Costa Rica Tourism Institut (ICT) och stöds av en nationell 
ackrediterings kommitté. En teknisk kommitté har som främsta uppgift att ta fram 
parametrar och indikatorer för miljöarbetet men tittar också på hur arbetet ska 
utvärderas och hur tillsynen bör bedrivas. Kommittén tar även fram strategier för 
programmets marknadsföring.  
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CST är i huvudsak ett miljömärkningssystem som är till för alla företag inom 
turismsektorn men har i ett inledningsskede endast varit tillämpbart för företag 
som erbjuder logi. För att bedöma hur långt företagen kommit i sitt 
miljöanpassning har en checklista tagits fram som innehåller 153 kriterier i fyra 
kategorier: 

1. Fysiska- biologiska parametrar -sambandet mellan företaget och den omgivande 
naturen.  

2. Infrastruktur och service -ledningens policy och företagets infrastruktur.  
3. Externa kunder -samspelet mellan företaget och dess kunder med avseende på hur 

mycket kunden erbjuds bidraga med i miljöarbetet. 
4. Socioekonomisk miljö -företagets samarbete med lokalbefolkningen och befolkningen i 

övrigt. 

De olika kriterierna inom de fyra områdena består av ja/nej frågor som är viktade 
efter betydelse på en skala 1-3 där 3 är mest betydelsefullt. Bedömningen görs så 
att poängen på frågorna  inom varje område summeras och divideras med 
maximalt antal poäng som systemet kan ge. En procentsats fås därvid ur vilken 
kan utläsas var på en skala 0-5 företaget befinner sig (tabell 1). Skalan är således 
ett mått på företagets ”hållbarhetsnivå”. Skulle olika nivåer uppnås inom de fyra 
områdena erhålls en hållbarhetsnivå enligt det lägsta värdet. (Honey et al, 2001) 

  Tabell 1 . Hållbarhetsnivåer enligt CST. 
Poäng (%) 

sammanräknat från 
de fyra områdena 

Hållbarhetsnivå 

<20% 0 
20-39 1 
40-59 2 
60-79 3 
80-94 4 
>94 5 

 

Systemet med olika hållbarhetsnivåer förväntas uppmuntra företag att jobba 
vidare för att nå en högre hållbarhetsnivå. 

Certifiering enligt CST har varit kostnadsfritt till att börja med och finansieras av 
Costa Ricas regering via ITC. Målet är att i framtiden bli självförsörjande. (Honey 
et al, 2001) 

2.1.7 Green Globe 21 
Green Globe 21 är ett världsomspännande certifieringsprogram för rese- och 
turistindustrin utvecklat av World Travel and Tourism Council (WTTC). 
Programmet togs i bruk 1994 och baseras på principerna i Agenda 21 och går ut 
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på att företaget ska nå en viss miljöstandard med hänsyn till företagets storlek, typ 
och lokalisering. (Turistdelegationen, 1998) 

Green Globe 21 har tagit fram en serie riktlinjer för olika sektorer (logi och 
researrangörer) för att underlätta för företag att nå en certifiering och där 
utformningen liknar ett miljöledningssystem. Riktlinjerna hjälper företagen att 
förstå de krav som ställs och hur typiska aktiviteter inom sektorn påverkar den 
lokala och globala miljön. Möjlighet finns också att få individuell hjälp och råd av 
Green Globe 21. (Green Globe, 2000a) 

Green Globe 21 har följande kriterieområden: 

1. Energieffektivitet, bevarande och skötsel. 
2. Skötsel av färskvattenresurser. 
3. Ekosystemets bevarande och skötsel.  
4. Sociala och kulturella frågor. 
5. Markanvändning, planering och skötsel.  
6. Luftkvalité och bullerfrågor 
7. Vattenrening 
8. Avfallsminimering, återanvändning och återvinning 
9. Förvaring och användning av hälsofarliga substanser. 
 
För ett företag som erbjuder Bed & Breakfast i norden och har mindre än 10 
anställda kostar det omkring 1100kr för bli medlem i Green Globe 21. 
Certifieringsavgiften, där årliga kontroller ingår, är ca 6000kr. Avgiften varierar 
beroende på vilken typ av företag det gäller, antalet anställda och lokalisering. 
(Muntl. Mattsson) 

Företaget får när det går med i Green Globe 21 och bestämmer sig för att arbeta 
för en certifiering använda en logo utan bock. När företaget sen certifierats 
används en logo med bock. Certifieringen är giltig i ett år. (Green Globe, 2000a) 

Mellan november 1998 och augusti 2000 blev 30 företag certifierade världen över. 
Green Globe 21 har dock ändrat sitt program flera gånger under åren och många 
av dem som idag använder logotypen har inte uppfyllt dagens krav. Enligt uppgift 
på EcoNETT´s hemsida använder mer än 500 företag och destinationer Green 
Globe 21 logon. (Honey et al, 2001) 

2.1.8 ISO 14001 och EMAS 
ISO är en förkortning och betyder International Organisation for Standardisation. 
ISO 14000 är en serie av olika miljöstandarder där ISO 14001, som fastslogs 
1996, avser miljöledningssystem. Alla organisationer som bedriver någon 
verksamhet kan arbeta för en ISO certifiering. ISO 14001 är uppbyggd kring 
följande fem huvudkomponenter: 
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1 Miljöpolicy 
2 Planering 
3 Införande och drift 
4 Kontroll och korrigerande åtgärder 
5 Ledningens genomgång 

 
Kostnaden varierar beroende på verksamhetens storlek och utgörs av den slutliga 
revisionen som utförs av ett ackrediterat certifieringsorgan. Arbetet med att ta 
fram ett eget system för miljöledning gör ofta i samarbete med en konsult vilket 
innebär kostnader för företaget/verksamheten. (www.ecoorbis.se) 

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) är EU:s förordning för 
miljöstyrning och miljörevision. Det finns två hotell som är EMAS certifierade 
idag. Möjlighet finns att certifiera även destinationer enligt EMAS och ISO 14001 
men något sådant arbete har ännu inte kommit till stånd. Att ansöka om EMAS 
certifiering kostar 10000 kr för ett företag med lägre omsättning än 100 miljoner. 
Årskostnaden är också 10000kr. (Muntl. Ryding) Den stora kostnaden för att 
införa ISO 14001 är troligtvis inköp av konsulttjänster som bl a behövs för att 
inventera lagar och krav från kommunen. Inköp av Svenska standarder för 
miljöledning som görs initialt kostar ca 2000 kr. (Muntl. Holm) 

I stort ställer de två systemen liknande krav men EMAS ställer dessutom krav på 
offentlig redovisning av miljöarbetets status, måluppfyllelse samt kommande års 
miljömål. Ständig förbättring är ett nyckelord i de båda systemen och ligger till 
grund för miljöarbetet. EMAS bygger på ISO 14001 och de båda är internationella 
standarder. (www.ecoorbis.se) En del företag har certifierat sin verksamhet enligt 
både ISO 14001 och EMAS för att bättre kunna möta kundkraven.  
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2.2 Miljöcertifiering av destinationer 
I detta kapitel presenteras tre exempel på system för miljöcertifiering av 
turistdestinationer.  

2.2.1 Miljömärkning Höga Kusten 
Projektet miljömärkning Höga Kusten genomfördes från och med sommaren 1999 
till och med årsskiftet 2000/2001. Syftet med projektet var ursprungligen att 
miljömärka en hel destination för att uppnå konkurrensfördelar. Projektet 
omarbetades under arbetets gång och resultatet blev en metod för miljömärkning 
av en turistdestination avseende natur och turistföretag. Frivilliga turistföretag 
arbetar med miljöledning enligt ett program särskilt framtaget för projektet. 
Projektet grundar sig på det irländska Life-projektet Beatha Eco Labelling där ett 
miljömärkningsarbete genomfördes för ett geografiskt område. Mitt Sverige 
Turism har stått som projektägare och Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen 
Västernorrland, Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun, NUTEK och Statens 
Naturvårdsverk var delfinansierande samarbetspartners. Dessa intressenter fanns 
representerade i projektets styrgrupp. Ytterligare finansiering tillkom via EU 
strukturfonder mål 2 och Arbetsförmedlingen. Miljökompassen AB hade stor roll 
i både förarbete och i själva genomförandet av projektet. (Mitt Sverige Turism, 
2001) 

Enligt Mitt Sverige Turism (2001) skapas en handlingsplan tillsammans med de 
intressenter som berörs av miljöarbetet och märkningens olika kriterier. 
Märkningsprojektet har i förväg specificerat mål för destinationen som skall 
märkas men hur destinationen tar sig till målet är upp till intressenterna. Tanken är 
att kriterierna skärps vartefter så att destinationen kan fortsätta att utvecklas. 
Miljöarbetet på väg mot etappmålen kan få ett certifikat så att arbete mot 
etappmålet sporras. Den första märkningen, ett s.k. "på väg mot" märke, kan 
erhållas när områdets intressenter enats kring en handlingsplan och gemensamt 
beslutat sig för att genomföra den. När handlingsplanens mål uppnåtts kan 
destinationen miljömärkas av en utomstående jury eller expertgrupp. Vilken 
extern part som ska granska arbetet är idag inte fastställt. Förankring hos invånare 
och näring är viktigt för att märkningen ska få avsedd effekt.  

Målsättningen för kriteriearbetet var att skapa en miljökvalitetsgaranti till dem 
som besöker området. Kriterierna delades in i två delar; handling- krav som måste 
vara uppfyllda innan ett märke kan delas ut, och program- krav som innebär att 
olika miljöprogram ska genomföras under den aktuella giltighetsperioden. 
Miljömärkningen bygger på kriterier inom följande områden: 

1. Vattenkvalitet 
2. Officiella badplatser 
3. Fiskevatten 
4. Avfall 
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5. Avlopp 
6. Naturskydd 
7. Luft 
8. Särskilda krav på turistanläggningar 
9. Lokala produkter 
10. Information om miljömärket 
 
Under punkten åtta krävs att minst 30 % av turistanläggningarna inom området 
skall ha genomgått och blivit godkända i ett särskilt framtaget miljöprogram för 
turistföretagare. Miljöprogrammet är baserat på Miljökompassens program för 
"affärsanpassad miljöstyrning för mindre verksamheter" som sedan anpassats för 
turistföretag. Miljöprogrammet är ett miljöledningssystem som är framtaget 
utifrån begrepp och krav i ISO 14000 och bedrivs som studiecirkel. Kursen täcker 
miljöutredning, handlingsplan, miljöledningsrutiner, miljöpolicy, 
personalutbildning, miljöinformation/kommunikation och ett intyg utfärdas efter 
genomförd granskning. Granskningen och godkännande utförs av 
Miljökompassen. Då programmet för turistföretag är utformat som ett 
miljöledningssystem ställs inte krav på att vissa kriterier ska uppfyllas utan 
företagen sätter själva upp mål för den egna verksamheten. Kostnaden är ca 20000 
kronor per företag beroende på hur många deltagare en cirkel har och hur stora 
företagen är (Tabell 3). Något pris för hela destinationen finns idag inte då 
systemet ännu inte är färdigutvecklat. (Mitt Sverige Turism, 2001) 

2.2.2 Destination 21  
Danmarks turistråd, i samarbete med Friluftsrådet och Turismens 
UdvicklingsCenter (TUC), började 1997 utvecklingen av ett miljömärknings- 
system för att främja hållbar utveckling på destinationsnivå.  

Destination 21 är en märkning som ställer krav på framtagande av en vision och 
handlingsplan för en hållbar utveckling på destinationen. Grunden för märkningen 
är en holistisk syn på hållbarhet som omfattar såväl ekologisk som ekonomisk och 
social hållbarhet. En viktig del i Destination 21 är utvecklingsaspekten. Utöver att 
uppfylla en del baskrav, som bygger på hållbarhetsindikatorer (t ex att 20 % av 
destinationens badplatser ska ha tilldelats Blå Flag1 under det första driftsåret), 
ska en destination ta fram konkreta utvecklingsmål för den utveckling de önskar 
genomföra. Vissa utvecklingsmål fastställs av Destination 21 centralt, andra 
fastställs av den egna/lokala destinationen med bakgrund av omfattande 
kartläggning och värdering av faktiska förhållanden. (www.tuc.dk/d21-
manual.pdf) 

Destination 21 har tagit fram 8 hållbarhetsmålsättningar som utgör märkningens 
ramar och utifrån vilka utvecklingsmål uppställs: 

                                                 
1 Märkningssystem för stränder och hamnar. Administreras i Sverige av ”Håll Sverige Rent”. 
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1. Säkra lokal organisering och samarbete. 
2. Skapa kompetens för en hållbar turismutveckling. 
3. Skydda destinationens natur- och kulturmiljöer och säkra tillgången därtill. 
4. Stärka och synliggöra lokal kultur och autenticitet. 
5. Främja en hållbar utveckling av existerande och nya turistprodukter.  
6. Reducera förorening och resursförbrukning. 
7. Skapa arbetstillfällen och öka andelen lokal arbetskraft. 
8. Föra ut budskapet om Destination 21 och en hållbar utveckling. 
 
Miljömärkningsprocessen enligt Destination 21 består av tre faser: 
förkvalificeringsfas, kvalificeringsfas och driftsfas. Processen att bli certifierad 
enligt Destination 21 börjar med att den lokala branschorganisationen upplyser 
om fördelarna med att skapa en hållbar utveckling inom turismindustrin. När 
destinationen har beslutat sig för att använda Destination 21 för arbetet med en 
hållbar utveckling skapas en lokal styrningskommitté. Styrningsgruppen ska ha 
minst fyra medlemmar med representanter från lokala turistföretagare, 
kommunen, den lokala turismföreningen och en lokal miljöorganisation som 
representerar lokalbefolkningen. Styrningsgruppen väljer en koordinator som ska 
ha det övergripande ansvaret för Destination 21 processen. Tjänsten som 
koordinator kan med fördel sammankopplas med existerande verksamheter som 
exempelvis turistbyrån, det lokala Agenda 21 kontoret eller kommunen. 
(www.tuc.dk/d21-manual.pdf) 

När kommittén är på plats och godkänd av den nationella Destination 21 
föreningen träder destinationen in i kvalificeringsfasen som varar i max ett år. 
Under den tiden ska destinationen ta fram en övergripande vision för 
destinationen som helhet där destinationens ideala situation beskrivs (Figur 3). 
Kvalificeringsfasen innebär också arbete med att uppfylla märkningens åtta 
baskrav som är inträdesbiljetten till märkningens driftsfas. Driftsfasen träder i 
kraft när styrelsen för Föreningen Destination 21 har godkänt destinationen som 
Lokal Destination 21 och destinationen kan då åtnjuta fördelarna med den status 
det ger. (www.tuc.dk/d21-manual.pdf) 
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Driftsfasen varar i tre år och destinationen ska därefter kvalificera sig för en ny 
treårsperiod efter att ha utvärderat omformulerat sina målsättningar med hjälp av 
erfarenheter från de första tre åren. Alla deltagande företag lämnar en årlig 
redogörelse för miljöarbetet. Dessa ingår sedan i en publicerad sammanställning 
för hela destinationens miljöarbete. Kostnaden för destinationer i driftsfasen är ca 
31800kr per år plus 2500kr per kommun. Avgiften betalas till det lokala 
Destination 21 kontoret som i sin tur bestämmer priset för deltagande företag. 
(www.tuc.dk/d21-manual.pdf) 

2.2.3 Green Globe för turistdestinationer 
Green Globe 21 som togs i bruk 1994 (sid 23) har även utvecklat en standard för 
destinationer (Green Globe, b). Standarden ger kriterier för att åstadkomma 
ständig förbättring. För att bli godkänd som Green Globe destination måste vissa 
kriterier uppfyllas. En styrgrupp skapas som kan utgöras av en myndighet, privat 
eller offentlig organisation vilken sedan etablerar en "Destination Management 
Group". Denna grupp ansvarar för framtagandet av en miljöpolicy och en vision 

Figur 3. De olika faserna vid införandet av  Destination 21. 

Årlig Destination 21 redogörelse 

Vision 

Analys 

Kartläggning 

Värdering 

Drift Mål och handlingsplan 

Genomförande 

Återkoppling 
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för området. Viktigt är också att destinationen samarbetar med lokalbefolkningen 
i miljö- och sociala frågor.  

Den upprättade "Destination Management Group tar ansvar för att införa 
Sustainable Destination Management System, SDMS. SDMS innebär att etablera 
ansvar, procedurer, tillämpning, processer och resurser för att försäkra att en 
"Environmental Action Plan" genomförs och kontrolleras. Detta för att hålla 
tidsplanen och nå målen. I "Environmental Action Plan" fokuseras på följande 
kriterierområden: 

1. Infrastruktur och markanvändning 

2. Etablera samarbete och deltagande bland företagarna på destinationen.  

3. Värna om relationerna till lokalbefolkningen. 

4. Inrätta miljöprogram för företag och för Destinationen som helhet som 
innehåller:  

? Energieffektivitet, bevarande och skötsel 
? Skötsel av färskvattensresurser 
? Ekosystemets bevarande och skötsel 
? Sociala och kulturella frågor 
? Luftkvalité och bullerfrågor 
? Vattenrening 
? Avfallsminimering, återanvändning och återvinning. 
? Användande av ren teknologi 
? Miljöutbildning  

5. "Destination Management Group" övervakar utvecklingen för att säkerställa 
ständig förbättring.  

För destinationer kostar det ca 15000kr för att bli medlem i Green Globe och 
certifieringskostnaden är ca 75000kr. Liksom i arbetet med att certifiera ett 
företag får destinationen när den blivit erkännande av Green Globe använda logon 
med bock i marknadsföring. (Green Globe, b) 
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Tabell 3 . Sammanställning av system för certifiering av destinationer.  
 Tillgängligt i 

följande länder 
Vad miljö-
anpassas? 

Vad ingår i 
systemet? 

Initial-
kostnad? 2 
(Sek) 

Års-
kostnad?
2 (Sek) 

Antal destinationer 
miljöanpassade enl. 
modellen? 

Höga 
Kusten 

Under utveckling i 
Sverige 

Destinationer Ekologi 20000 kr 3 - 0 

Destination 
21 

Danmark Destinationer Ekologi, 
ekonomi, sociala 
aspekter 

- 31800 kr +  
2500 kr 4 

2 st befinner sig i 
kvalificeringsfasen 

Green 
Globe  

Internationell Destinationer Ekologi, 
ekonomi, sociala 
aspekter 

15000 kr 75000 Omkring 500 företag och 
destinationer.  
 

                                                 
2 Kostnaderna är omräknade enligt valutakurser 2001-10-17. (www.svt.se/texttv) 
3 Ungefärlig kostnad för ett företag att delta i ett särskilt framtaget miljöprogram. Kostnaden varierar beroende på hur många företag som deltar.  
4 Ca 31800 kr per år + 2500 kr per kommun om destinationen är större än tre kommuner. Betalas när destinationen träder in i driftsfasen. 
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3 Andra initiativ till miljöanpassning 

I Sverige finns idag många initiativtagare inom området miljö och turism. Scandic 
Hotels och SHR (Sveriges Hotell och Restaurangföretagare) har egna system för 
miljöarbetet. Flera företag och organisationer arbetar med miljöprojekt som i 
dagsläget inte är slutförda och där man inte påbörjat samarbetet med 
företag/destinationer som önskar certifiera sin verksamhet. De nämns dock i 
denna sammanställning som ett bidrag i arbetet mot en miljöanpassning av 
turismbranschen.  

3.1 System under utveckling 
3.1.1 Vänerland 
Inom projektet Big Lakes som är ett samarbete mellan de stora sjöarna Vänern i 
Sverige, Mjøsa i Norge och södra delen av Päijänne i Finland har en strategi för 
hållbar turismutveckling utarbetats. Syftet har varit att definiera ett antal kriterier 
för hållbar utveckling av natur- och kulturturismen för företag runt Vänern. 
Kriterierna är samlade under 16 huvudrubriker och det finns både obligatoriska 
kriterier och s k idékriterier som ska tjäna som inspiration inför framtiden. 
Kriterierna har sedan anpassats till varje besöksmål så att vissa av idékriterierna 
som anses vara relevanta för den aktuella verksamheten utgör tilläggskriterier som 
måste uppfyllas. (Vänermuseet, 2001) De 16 kriterieområdena är följande:  

1. Samverkan 
2. Personal 
3. Information till gäster och besökare 
4. Infrastruktur 
5. Myndighetskontakter 
6. Miljöledning 
7. Energi 
8. Vatten 
9. Kontor 
10. Kemikalier 
11. Inomhusmiljö 
12. Återvinning och källsortering 
13. Råvaror, produktion och försäljning 
14. Park och trädgård 
15. Kulturbyggnader, traditioner och markanvändning 
16. Natur- jord och skog 
 
Enligt projektet syftar modellen till att vara enkel och trovärdig. En revision av 
företagens miljöarbete utförs förslagsvis av en grupp på tre personer där 
föreningen Vänerland fungerar som huvudman för diplomeringen. En person från 
kommunens miljökontor eller Agenda 21-kontor medverkar vid diplomeringen 
vilket bedöms kvalitetssäkra miljöaspekterna. Efter revisionen görs en 
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helhetsbedömning av verksamhetens hållbarhetsarbete där alla i gruppen måste 
vara eniga om att miljökraven uppnåtts för att företaget ska få sitt diplom. 
Revisionen beräknas ta en dag att utföra och kostnaden för diplomeringen bedöms 
uppgå till 1-5000 kr. Efter godkännande får besöksmålet ett miljödiplom och en 
märkningssymbol som kan användas i marknadsföring. Ett godkännande föreslås 
vara giltigt i två år varefter en ny revision utförs av revisionsgruppen. 
(Vänermuseet, 2001)  

3.1.2 ALMI 
ALMI företagspartner i Västerbotten har arbetat med ett projekt, "Miljömärkning i 
turismen", som vänder sig till företag inom upplevelseturism. Projektets syfte har 
varit att skapa en miljö- och kvalitetsstandard för att förbättra marknadsföringen 
av företagens tjänster/produkter vilket samtidigt ger en ökning av 
miljöanpassningen av turism av Västerbotten. Miljömärkningen ska omfatta 
upplevelser, boende och mat och vara intressant för alla företag med 
miljöambitioner. Vidare har syftet varit att märkningen ska utvecklas när 
marknaden växer och företagen utvecklas. Efter att ha tagit fram kriterier i en 
miljö och kvalitetsstandard har Almi valt att för det fortsatta arbetet samarbeta 
med ekoturismföreningen istället för att utveckla ett ”eget” system. 
(www.almi.se/vasterbotten/projekt.asp#miljo) 

3.1.3 Ekoturismföreningen 
I november förra året började Svenska Ekoturismföreningen (2001) arbeta med en 
förstudie för att undersöka ekoturismens förutsättningar och möjligheter. Studien 
bygger bl a på samtal med företag som är verksamma inom ekoturism och 
upplevelseturism i naturen. Slutsatsen är att ekoturism har en stor potential och att 
det finns goda förutsättningar idag för att den ska utvecklas på ett fungerande sätt.  

Arbetet pågår nu med att ta fram ett förslag till en svensk ekoturismmärkning som 
ska lanseras under ekoturismåret 2002. En arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett 
utkast till märkningssystem som sedan i flera omgångar ska bollas mot en 
referensgrupp. Efter synpunkter och justeringar testas förslaget på ett mindre antal 
företag. Utbildningsseminarier hålls för intresserade företag. Märkningen sjösätts 
någon gång under mars/april 2002. (Svenska Ekoturismföreningen, 2001) 

3.1.4 ECEAT 
ECEAT (European Center for Eco Agro Tourism) är en ideell organisation som 
verkar för att stimulera bärkraftig utveckling av landsbygden genom att 
marknadsföra turistiska aktiviteter i mindre omfattning ekologiska gårdar. Sedan 
starten 1993 har ECEAT byggt upp ett nätverk med över 1500 gårdar i 22 länder. 
ECEAT har sitt huvudkontor i Holland. Genom att sälja en guide över alla gårdar 
(Green Holiday Guides) vill ECEAT ge turisterna ett alternativ till massturismen. 
(www.eceatnorway.com) Det finns idag fyrtio svenska gårdar i en skandinavisk 
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guide. ECEAT Sverige befinner sig i ett uppbyggnadsskede och en svensk guide 
kommer att tas fram under år 2001. (www.eceat.nu)  

3.2 Andra system 
3.2.1 SHR 
SHR- Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare har under 1999 reviderat och 
tagit fram en rad verktyg för miljöarbete i företagen. En miljöarbetsbok har tagits 
fram till hjälp för företag att komma igång. Den behandlar arbetsområden samt 
lagar och förordningar från miljöbalken. För de företag som vill jobba vidare med 
miljöanpassning finns SHRs Miljönyckeltal, ett dataprogram för uppföljning av 
det egna miljöarbetet. Med programmet kan företaget mata in mätdata och få fram 
19 olika nyckeltal som sedan redovisas i diagram och tabeller. Med hjälp av detta 
får företaget en överblick över hur det egna miljöarbetet utvecklats jämfört med 
tidigare mätperiod. SHRs Miljönyckeltal har Svanens gränsvärden inlagda i 
databasen i nyckeltalsprogrammet vilket underlättar arbetet mot att närma sig 
Svanenmärkningens gränsvärden. (SHR, 1999) 

3.2.2 Scandic Hotels 
Scandic arbetar enligt ett internt utbildningsmaterial som togs fram 1994 och som 
bygger på Naturliga Stegets Systemvillkor. Scandic har som första hotellkedja 
introducerat KRAV-märkt frukost på samtliga sina 68 svenska hotell. I Scandics 
miljöarbete ingår avfallssortering på rummen, minskning av antalet 
rengöringsprodukter, återvinningsbart och miljöanpassat system för tvål och 
schampo och att minska vattenförbrukningen. Förutom kedjans alla gemensamma 
miljöaktiviteter har varje hotell utvecklat ett eget åtgärdsprogram för 
miljöförbättringar. Målet är att bli ett av de mest miljöanpassade och långsiktigt 
hållbara företagen inom branschen. (www.scandic-hotels.com) 
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4 Jämförelse  

4.1 Miljöcertifiering av företag/produkter  
För att ge en översikt av vilka kriterier som ingår i olika miljömärkningssystem 
har följande jämförelse gjorts. Systemen i tabell 4 är exempel på system för 
miljöcertifiering av turism produkter/företag till skillnad från destinationer som 
behandlas i nästa avsnitt. Jämförelsen har gjorts utifrån systemens kriterier för 
logi. Av de tre systemen är det bara Green Globe 21 som säger sig arbeta med alla 
tre hållbarhetsaspekter, övriga system har inriktat sig främst på ekologi.  

Tabell 4. Jämförelse över de kriterier som tas upp i produktmärkningssystem.  

 Svanen Den Gröna 
Nyckeln 

Green 
Globe 21 

Bidra till skydd av natur och 
kulturmiljöer 

- - XXX 

Avfall/ Återvinning XXX XXX XXX 
Energi XXX XXX XXX 
Vatten XXX XXX XXX 
Spillvatten XXX - XXX 
Kemikalier  XXX XXX XXX 
Förbrukningsartiklar XXX XXX - 
Markanvändning/skötsel - XXX XXX 
Transporter XXX X - 
Emissioner - - XXX 
Buller  - - XXX 
Personalutbildning XXX XX - 
Gästinformation XXX XXX XXX 
Miljöledning XXX XX XXX 
Lokal förankring (arbetskraft, 
råvaror, samarbete) 

- - XXX 

Närodlade livsmedel/KRAV 
märkta 

X XXX - 

Ekonomi - - X 
XXX: Krävs för certifiering 
XX: Miljömärkningssystemet ställer krav på företagaren att arbeta aktivt 
med kriteriet. 
X: Uppmanar företagaren att arbeta med kriteriet men ställer inga krav. 
-  Kriteriet finns inte med i miljömärkningssystemet 

 

Alla tre system har dels fasta kriterieområden som företagen ska jobba med 
innehållande ett antal obligatoriska kriterier som måste uppfyllas för att företagen 
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ska få märkningen samt ett antal övriga kriterier som preciserar vad miljöarbetet 
ska omfatta. I övrigt finns skillnader i upplägg och krav i systemen. Enligt Svanen 
ska de obligatoriska kriterierna uppnås till 100 % och av övriga poängsatta 
kriterier ska 65 % av maxpoängen uppnås. För att förhindra att företag väljer bort 
vissa kriterieområden och koncentrerar sig på andra krävs också att 45 % av 
kriterierna under varje kriterieområde uppfylls. Den Gröna Nyckeln har 
obligatoriska kriterier, tidsobligatoriska och idealkriterier. I detta system ska de 
tidsobligatoriska kriterierna uppnås inom en viss tidsperiod medan idealkriterierna 
är frivilliga att jobba med. Green Globe 21 är utformat som ett 
miljöledningssystem och ställer krav på ett antal kriterier inom nio 
kriterieområden som är av mer allmän karaktär. Områdena talar om för företaget 
vilka aspekter miljöarbetet bör omfatta men det är upp till företagaren hur stor 
möda som ska läggas på miljöarbetet.  

Svanen pekar tydligt ut vad företaget ska åstadkomma och kräver att 65 % av 
totalsumman av de poängsatta kriterierna uppnås för att företaget ska bli 
certifierat. Den Gröna Nyckeln använder ingen procentsats för hur stor del som 
ska uppfyllas. Istället ger systemet företagen mer tid att jobba med vissa aspekter. 
Detta ger företagen som ansluter sig till Den Gröna Nyckeln möjlighet att snabbt 
komma in i systemet och sedan jobba vidare mot förbättringar. Svanen har höga 
krav som måste vara godkända innan symbolen får användas och detta kan 
möjligtvis upplevas som ett hinder för vissa företag. Att som de tre systemen ha 
obligatoriska kriterier säkerställer att alla företag som använder logotypen har 
uppnått en viss grundnivå i miljöarbetet. 

Med internationella utblickar kan man konstatera att miljömärkningssystem kan 
utformas på många olika sätt. Green Tourism Business Scheme (GTBS) och 
Nature and Ecotourism Accreditation Program (NEAP) har exempelvis valt att 
dela upp miljömärkningen i olika nivåer. I GTBS kan företagen ansöka om 
miljömärkning på brons, silver och guldnivå där guldnivån har de högst ställda 
kraven. Efter att ha uppfyllt de obligatoriska kraven får företag själva välja vad de 
vill fokusera på bland  ett antal kriterier. Att arbeta enligt GTBS ger valmöjlighet 
att välja vilka aspekter inom kriterieområdena som miljöarbetet ska fokusera på 
vilket ger företagen möjlighet att till viss del anpassa miljöarbetet till sin egen 
verksamhet. NEAP har på liknande sätt delat upp märkningen i naturturism, 
ekoturism och avancerad ekoturism. Att ha ett system med flera olika 
märkningsnivåer gör systemet tillgängligt för certifiering för flera olika företag. 
Uppdelningen är tänkt att leda till att företagen sporras att försöka nå en högre 
märkningsgrad i framtiden. Olika märkningsnivåer skulle då fungera som en 
morot för ständig förbättring och företagen kan tydligt se vad som krävs för att nå 
en högre nivå. Även CST har olika nivåer (0-5) för att sporra företagen att jobba 
vidare mot högre hållbarhetsnivåer. Företagen kan dock inte från början välja att 
ansöka om en viss nivå utan nivåerna utläses efter det att företagen fått en viss 
poäng då de har uppfyllt vissa kriterier. Alla företag bedöms således enligt samma 



Miljöanpassad turism 

 38 

checklista med kriterier och inte med checklistor med olika svårhetsgrad som i 
GTBS och NEAP. 

Att kombinera miljöledning och märkning gör att företaget måste "tänka till" och 
sätta upp vissa mål istället för att bara följa färdiga checklistor. Företagen får en 
chans att tänka igenom vad de vill med sitt miljöarbete. Att som Gröna Nyckel 
framhålla att miljöledningsarbetet bör ske i samråd med personalen gör att de 
anställda känner sig delaktiga och sporras att arbeta aktivt för de mål man 
tillsammans satt upp. Den Gröna Nyckeln redogör för vad miljöledningsarbetet 
bör omfatta men ställer inga krav på innehållet. Svanen har uttryckliga regler för 
vad som ska ingå i miljöledningsdelen vilket underlättar för företag som aldrig 
tidigare jobbat med miljöfrågor och som känner sig osäkra inför miljöarbetet men 
ger mindre utrymme för egna initiativ vilket i värsta fall kan hämma 
motivationen.  

Svanen har gränsvärden på fyra kriterier (energi, vatten kemikalier och avfall). Att 
ha gränsvärden för vissa kriterier visar tydligt för företag och kund vad företaget 
måste uppnå för att bli certifierade. Gränsvärdena ger möjlighet till tydlig 
kommunikation då kunden vet att alla företag som har Svanenmärket har uppfyllt 
dessa krav. Dock kan det vara svårt att nå upp till de högt ställda kraven vilket gör 
att vissa inte kan nå en certifiering. Förutsättningarna varierar mellan olika företag 
och länder vilket och kriterierna kan vara svåra att utforma så att det passar alla 
företag.  

Samtliga tre jämförda miljömärkningssystemen har årliga kontroller för att 
säkerställa att de certifierade företagen fortsätter arbeta med kriterier enligt det 
system för vilket de blivit märkta. Svanen reviderar sina kriterier med tre till fyra 
års mellanrum.  

Många logimärkningssystem behandlar bara de miljöaspekter som själva 
produkten kommer i kontakt med och det är troligtvis därför de tre systemen har 
få eller inga kriterier för natur och kulturskydd (Tabell 4). Green Globe 21 tar ett 
större ansvar för omgivande natur och kultur men säger sig också arbeta med ett 
vidare hållbarhetsgrepp.  

Turismen bidrar i stor utsträckning till de miljöproblem som transporter orsakar. 
Transporter är en förutsättning för turism som handlar om att uppleva nya saker 
och således att förflytta sig till andra platser. Få system har transporter med bland 
kriterierna trots att transporterna utgör en stor miljöbelastning (Tabell 4). Svanen 
är det system som har hårdast krav vad gäller transporter med ett obligatoriskt 
krav på att ha en handlingsplan med konkreta mål för minskning av transporter 
nedskriven. Svanen har även poängsatta kriterier där exempelvis fordon med 
förnyelsebart bränsle, information till gästerna om alternativa kommunikationer, 
samtransport för gruppgäster till anläggningen anordnas. I Den Gröna Nyckeln 
handlar det om att informera om alternativa transportmedel men det ställs inget 
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krav på att arbeta för att minska transporter inom verksamheten. Systemen påstår 
sig arbeta med ekologiska aspekter men utan att behandla transportfrågan vilket 
förefaller ologiskt. Man får känslan av att märkningssystemen väljer att inte 
beakta transportfrågans problematik för att den är för omfattande och därför 
komplicerad. I Green Globe 21 som säger sig arbeta med alla tre 
hållbarhetsaspekter finns transporter inte omnämnda.  

För hållbar turismutveckling är lokal förankring en viktig aspekt. Att ha ett bra 
samarbete med den lokala befolkningen ökar möjligheterna att uppnå en hållbar 
utveckling. Green Globe 21 ställer krav på lokal förankring och påpekar bl a att 
personal ska anställas lokalt om möjligt och att lokala produkter ska prioriteras. 
Svanen och Den Gröna Nyckeln ställer krav på att viss del av frukostmaten ska 
vara kravodlad.  

Kostnaderna varierar mellan de tre olika systemen. Svanen är dyrast med en 
ansökningsavgift på 15000 kronor och en årlig avgift på 0,2 % av omsättningen 
(Tabell 2). Det kostar inget att ansöka om Den Gröna Nyckeln. Först när företaget 
genomgått certifiering betalas en årsavgift på 4500 kr som täcker kontroller och 
årliga kurser för företagen. Green Globe 21 har en anmälningsavgift på drygt 
1000 kronor för ett företag med färre än 10 anställda. Årskostnaden är ca 5000 
kronor.  

4.2 Miljöcertifiering av destinationer 
Att miljömärka en destination innebär att alla områden där det finns turistisk 
konsumtion omfattas i miljöprogrammet. Tabell 5 är en sammanställning av de 
miljöaspekter som tas upp i tre olika destinationsmärkningssystemen. Enligt 
Destination 21 och Green Globe omfattar aspekterna i tabellen de krav som ställs 
på såväl destinationen som på företagen. För Höga kusten redovisas bara de krav 
som ställs på destinationen. Det särskilt framtagna miljöprogrammet för företagen 
på destinationen är utformat som ett miljöledningssystem vilket innebär att 
företagen själva avgör vilka miljöaspekter de vill jobba vidare med. Dessa 
aspekter kan därför inte på ett övergripande sätt visas i tabellen.  
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Tabell 5. Jämförelse över de miljöaspekter som berörs i destinationsprogrammen. 

 Destination 
21 

Green 
Globe 

Höga 
kusten 

Fiskevatten    X 
Vattenkvalitet X  X 
Badplatser X  X 
Vattenförbrukning X X  
Avfall X X X 
Avlopp X X X 
Energi X X  
Kemikalier  X   
Emissioner  X X X 
Buller X X  
Naturskydd X X X 
Markanvändning X X X 
Lokal förankring X X X 
Ekonomi  X   
Gästinformation  X  X 
Utbildning X X X 
Transporter X   
Krav på ständig förbättring X X X 
Krav på miljöanp. av turistföretag X X X 
Övergripande vision  X X  

 

Då turismen är en verksamhet som tar mark i anspråk för t ex logi och 
restaurangverksamhet är det viktigt att planera för nyetableringar på ett sätt så att 
minsta möjliga skada åsamkas. En stor del av miljömärkningsarbetet utgår från 
verksamheter med befintlig infrastruktur och regler för nyetablering saknas i 
många fall. Green Globe har som kriterium att destinationen ska ta fram en 
miljöplan som bl a ska innehålla regler för markanvändning. Även Destination 21 
har kriterier som behandlar markanvändning. Höga Kusten ställer krav på att 
företag som anordnar aktiviteter i naturen måste göra en konsekvensbedömning av 
slitage och annan åverkan som kan uppstå av den aktuella aktiviteten. Det finns 
krav på att nya aktiviteter ska bedömas innan de får startas.  

Samtliga destinationsprogram ställer krav på miljöanpassning av turistföretag i 
regionen. Höga Kusten kräver att 30 % av turistföretagarna ska vara 
miljöanpassade enligt ett särskilt framtaget miljöprogram alternativt kunna 
uppvisa miljösäkring från annat program som ISO 14000 eller EMAS innan 
certifiering kan komma till stånd. Detta ställer höga krav på företagen att delta och 
kan medföra att arbetet mot miljömärkning försenas om företagen väljer att inte 
delta. Det kan vara lättare att som Destination 21 formulera kravet som att 20 % 
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procent ska ha påbörjat miljöanpassningen under första driftsåret. Detta 
säkerställer att företag arbetar med miljöfrågor men utgör inte någon flaskhals för 
destinationens samlade miljöarbete. Det kan dock tyckas orealistiskt att 
destinationen ska hinna formulera mål och handlingsplan inom alla områden 
under kvalificeringsfasen som varar ett år. Att som Green Globe ställa krav på att 
handlingsprogram för miljöarbete hos företag tas fram men att inte specificera hur 
många företag som ska delta för att destinationen ska få sin märkning kan leda till 
trovärdighetsproblem. Exempelvis skulle en destination kunna visa att de är 
miljömärkta enligt Green Globe, ha en handlingsplan för områdets 
miljöanpassning fastän bara ett enda turistföretag arbetar med miljöfrågor.  

Enligt den standard för turistdestinationer som Green Globe tagit fram ska 
nämnda kriterier uppfyllas för att destinationen ska bli godkänd. Kriterierna är 
dock i många fall utformade som generella rekommendationer och det framgår 
inte av standarden hur måluppfyllelsen bedöms. Att ha ett allmänt utformat 
system gör att destinationen till stor del kan utforma sitt eget miljöarbete. Det kan 
dock vara svårt att bedöma om destinationen bedriver ett tillräckligt aktivt 
miljöarbete. Green Globe nämner t ex "air quality control" i ett kriterium men det 
är svårt att veta vad det förväntas omfatta och det är antagligen upp till 
destinationen att bedöma vad som ska vägas in i begreppet. 

Tid kan vara en begränsande faktor i miljöarbetet. Att förankra miljöarbetet hos 
företag, kommuner, beslutsfattare och lokalbefolkning är viktigt för att 
miljömärkningen ska få önskad genomslagskraft. Förankringsarbete och 
uppbyggnad av resurser är dock en omfattande process som tar lång tid. Det 
samarbete mellan destinationens aktörer som byggs upp och krävs för att lyckas 
med destinationsmärkningen kan även vara till nytta inom andra näringsgrenar.  

Transporter och ekonomi är något som inte avhandlas i särskilt stor utsträckning i 
de tre destinationsprogrammen. Utsläpp från transporter utgör en stor 
miljöbelastning men har ingen självklar plats på agendan när hållbar turism 
behandlas. Destination 21 ställer krav på framtagande av mål och handlingsplan 
för reducering av transporter men varken Green Globe eller Höga kusten tar upp 
den aspekten. Att beakta transportfrågor kan behövas för att tydligt visa och skapa 
trovärdighet för att destinationen bedriver ett aktivt miljöarbete.  

Destination 21 har, som enda program av de jämförda, kriterier för att förbättra 
den turismrelaterade ekonomin på destinationen. För att nå en hållbar utveckling 
krävs förutom bevarande av resurser även en hållbar ekonomisk utveckling där 
destinationen utvecklas och skapar förutsättningar för lönsamma företag. Green 
Globe har inga uttalade krav på att destinationen ska främja den lokala ekonomin. 

Att ta fram en vision för destinationens miljöarbete kan vara ett viktigt 
hjälpmedel. I destinationsprogrammen handlar det ofta om att ta fram mål och 
handlingsplaner för miljöarbetet inom olika områden. Programmen ställer 
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samtidigt krav på ständig förbättring i vilket det är viktigt att ha en vision för att 
veta vad miljöarbetet strävar emot.  
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4.3 Miljöanpassad turism? 
Kan då de studerade miljöcertifieringssystemen anses leda till miljöanpassad 
turism enligt Världsnaturfondens tio budord? Enligt en ungefärlig jämförelse i 
tabell 6 syns tydligt att de system som utger sig för att arbeta med alla tre 
hållbarhetsaspekter (Green Globe, Destination 21) också till större del 
överensstämmer med Världsnaturfondens tio budord. Höga kusten säger sig arbeta 
främst med ekologiska aspekter men uppfyller ändå till stor del det som 
definierats som miljöanpassad turism. Då det gäller t ex att gynna de lokala 
ekonomierna finns inga direkta kriterier framtagna men genom att ha tagit fram en 
symbol som lokala produkter kan ansöka om gynnas lokala företagare och 
inkomster från turismen stannar i området. Att ta upp en sådan punkt visar på ett 
delvis holistiskt tankesätt. Projektet är i startfasen och möjligtvis kan det utvecklas 
till att omfatta fler hållbarhetsaspekter i framtiden.  

Tabell 6. Överensstämmelse mot de tio budorden för miljöanpassad turism.  
 Höga 

kusten 
Green 
Globe  

destination 

Destination 
21 

Svanen Den 
Gröna 

Nyckeln 

Green 
Globe  21 

företag 
1. Använd resurserna 

på ett uthålligt sätt 
- ? ? - - X 

2. Minska 
överkonsumtion och 
föroreningar 

- X X X X X 

3. Bevara mångfalden X X X - - X 

4. Integrera turismen i 
lokal och nationell 
planering 

X X X - - X 

5. Gynna de lokala 
ekonomierna 

X X X - - X 

6. Samarbeta med 
lokalbefolkningen 

X X X - - X 

7. Rådgör med alla 
intressegrupper 

X X X - - X 

8. Utbilda personalen X X X X X X 
9. Marknadsför 

turismen på ett 
ansvarsfullt sätt 

X X X - - X 

10.Genomför och följ 
upp undersökningar 

X X ? X X X 

?= Det finns i systemet inget uttalat krav på att detta budord men möjligt är att systemets 
övergripande utformning ändå leder till  att det uppfylls .  

Destinationsprogrammen är de som tydligast överensstämmer med 
Världsnaturfondens  tio budord men även Green Globe 21 för företag har god 
överensstämmelse. Efter att ha studerat Green Globes standard för företag och 
destinationer kan konstateras att dessa upplevs som övergripande och väldigt 



Miljöanpassad turism 

 44 

generellt utformade. Som exempel kan de olika systemens krav för det tredje 
budordet Bevara mångfalden studeras (Figur 4).  

• Green Globe  ”Ecosystem conservation and management” 

• Destination 21 Vattenkvalité i sjöar. 

Kartläggning av kommunens insats för att bevara befintliga och 
upprätta nya naturområden. 

  Förbättra tillgängligheten till naturmiljövärden. 

• Höga Kusten Vattenkvalité i sjöar. 

Minst 2% av det aktuella området ska vara nationellt 
naturskyddade. 

Inventering av viktiga naturvärden. 

20% av oskyddade naturvärden enligt inventering ska vara 
skyddade innan märkningen träder i kraft. 

Figur 4. De olika destinationsprogrammens innebörd av budordet Bevara mångfalden. 

 
Tydligt är här att Green Globes kriterium måste fyllas med innehåll för att vara 
användbart i miljöarbetet medan Destination 21 och Höga kusten tydligt pekar ut 
vad destinationen måste åstadkomma inom området. Att utforma en standard så 
att denna överensstämmer med framtagna mål för hållbar utveckling är inte så 
svårt. Det svåra är att utforma en standard som rent praktiskt kan vara till hjälp för 
företag och destinationer i deras arbete mot en hållbar utveckling. För att veta om 
systemen fungerar som ett hjälpmedel med goda resultat för miljöanpassning som 
följd krävs mer forskning. Troligt är dock att ett fungerande destinationsprogram 
har större förutsättningar att nå längre i arbetet mot en hållbar turismnäring då 
dessa tar ett större grepp om de verksamhetsrelaterade miljöproblemen.
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5 Diskussion  

Problemet idag är inte att hitta ett system för miljöanpassning av turistföretag, det 
finns redan en uppsjö av olika system. Däremot kan mängden av olika system 
utgöra ett problem. Då antalet system blir för stort minskar konsumentens 
möjlighet att kontrollera att produkten som erbjuds är den som utlovats. Samtidigt 
är det viktigt att de system som tillämpas är utformade så att de ger resultat i form 
av minskad miljöbelastning. De system för miljöanpassning som finns tillgängliga 
idag skiljer sig åt på flera punkter av vilka några diskuteras i följande avsnitt.  

Systemavgränsning  

För att kunna miljöanpassa en destination, företag eller produkt krävs att systemet 
avgränsas. Svanen och Den Gröna Nyckeln har t ex gjort en avgränsning i att bara 
titta på de miljöaspekter som kunden kommer i kontakt med vid sin vistelse på 
hotellet. Lokal förankring och omgivande natur har inte beaktats i något av 
systemen. Många system har valt att inte behandla transportproblematiken. Bland 
produktmärkningarna har Svanen som enda system av de jämförda kriterier för 
minskning av transporter. Destinationsmärkningsprogrammen har förvånansvärt 
få kriterier för transporter. Varken Green Globe eller Höga Kusten tar med denna 
aspekt. Att göra avgränsningar och välja bort transporter på en destination som 
ska fungera som en miljömärkning för ett större område kan skapa 
trovärdighetsproblem. Förväntningarna är möjligtvis inte lika höga på 
produktmärkningssystemen där en avgränsning till själva produkten (vanligtvis 
logi) inte nödvändigtvis omfattar transporter. Om syftet med miljöanpassningen är 
att nå en hållbar utveckling inom turismbranschen måste den miljöbelastning som 
transporterna utgör begränsas och en strävan efter alternativa lösningar integreras 
i de olika miljöanpassningssystemen. Att bara förlita sig till teknisk utveckling 
och framtagandet av mer miljövänliga transportmedel är inte tillräckligt. 

Det bästa ur miljösynpunkt vore om vi semestrade i vårt eget närområde och på så 
sätt undvek de miljöbelastande resorna. Det är dock inte troligt att resandet 
kommer att minska och här har miljöanpassningen en stor uppgift att fylla. Att i 
de system som finns för miljömärkning beakta transportfrågan så långt det är 
möjligt kunde tyckas vara en självklarhet. Att vissa miljöförbättrande åtgärder 
drunknar i den miljöbelastning som transporterna ger upphov till stämmer i många 
fall. Detta behöver dock inte tala emot en miljömärkning av turism då denna ändå 
ger positiva effekter lokalt. Viktigt är dock att upplysa konsumenterna om 
miljömärkningssystemets avgränsningar och det faktum att transporterna inte 
alltid är medräknade.  

Det kan diskuteras om en märkning som enbart fokuserar på ekologiska aspekter 
kan anses bidra till en mer hållbar turismnäring. För att nå en hållbar utveckling 
måste både ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter behandlas. Många 
system för miljöanpassning arbetar idag med enbart ekologisk hållbarhet (Svanen, 



Miljöanpassad turism 

 46 

Den Gröna Nyckeln, Green Tourism Business Scheme). Detta för att ett system 
som tar hänsyn till alla tre aspekter kan anses bli för omfattande och svårarbetat. 
Den Gröna Nyckeln hävdar att märkningssystemet skulle tappa anhängare bland 
företagen om de arbetade med alla tre hållbarhetsaspekter men att målet på sikt är 
att även integrera sociala och ekonomiska aspekter (Kaas, 2001). Med ett 
märkningssystem som omfattar alla tre hållbarhetsaspekter kan företaget nå längre 
i sitt arbete med en hållbar verksamhet men måste troligtvis lägga ner stora 
tidsmässiga och ekonomiska resurser på att nå målet. Ett system som bara 
omfattar ekologisk hå llbarhet blir mer lättarbetat och lockar fler verksamheter att 
delta. Det blir en fråga om systemavgränsning som måste redovisas tydligt så att 
kunden vet vilken produkt som köps. När antalet märken blir stort är det svårt att 
som konsument särskilja de olika märkenas ståndpunkter. Risken finns att 
systemen med en smalare avgränsning åker snålskjuts på övriga märken.  

Att arbeta med miljöfrågor på destinationsnivå och ta fram en vision för det 
framtida miljöarbetet är ett bra sätt att få en överblick över vart destinationen är på 
väg och vad målet med miljöarbetet är. På så sätt kan en utveckling i fel riktning 
hindras. Destinationsmärkning tar ett bredare grepp om miljöarbetet och med ett 
fungerande märkningsarbete ökar förutsättningarna att nå en hållbar utveckling 
inom turismbranschen. Miljömärkning av produkter kan ses som en god början 
och är en viktig del av arbetet mot en hållbar turismutveckling och kan fungera 
som ett komplement till destinationsmärkningen. Att arbeta med miljöfrågor på 
destinationsnivå är ett omfattande arbete som är resurskrävande och här kan 
produktmärkningen vara ett viktigt komplement, dels för företagen som vill 
komma igång med miljöarbetet men också för att visa konsumenterna tydliga 
resultat.  

Sammanvägning av olika krav 

Kraven i Svanen har viktats och poängsatts med hänsyn till åtgärdernas 
miljörelevans där de fyra systemvillkoren (sid 6) enligt Det Naturliga Steget, 
använts som grund. Även hotellbranschens möjligheter att med dessa åtgärder nå 
målet, som är hållbar utveckling, har beaktats. Svanen är det enda system av de 
jämförda som använder poängsystem med viktning. Viktningen gör att de 
miljöaspekter som anses mest betydande får störst betydelse och utgör därför det 
kriterium som företagen måste arbeta mest med. Viktigt är att viktningen sker på 
goda grunder så att målet med en minskad miljöbelastning från verksamheten 
uppnås. Någon form av viktning har naturligtvis skett vid framtagande av kriterier 
i alla miljömärkningssystem, då det är i stort sett omöjligt att beakta alla 
miljöaspekter som verksamheten kommer i kontakt med väljs ett visst antal ut vid 
utformandet av ett märkningssystem. Vad som legat till grund för framtagandet av 
kriterier i de olika systemen och hur detta påverkar resultatet av 
miljöanpassningen redovisas inte i den här sammanställningen men är något som 
är intressant att studera vidare.  
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Lokal relevans och tillämpbarhet 

System som utarbetats för en regional marknad har lättare att bedriva ett 
ändamålsenligt miljöarbete i området eftersom kriterierna kan fokusera på och 
angripa de verkliga problemen. Exempelvis har Den Gröna Nyckeln tagit fram 
svenska kriterier för de företag i Sverige som önskar miljömärka sin verksamhet 
enligt detta system. På så sätt kan krav och kriterier anpassas så att svenska 
företag har större möjlighet att bedriva ett ändamålsenligt miljöarbete och klara en 
certifiering och jämfört med om de skulle uppnå de krav som ställs i Danmark 
vilka är anpassade till danska förhållanden. Green Globe 21 har som målsättning 
att finnas tillgängligt för turismverksamheter i hela världen. För att åstadkomma 
detta krävs att systemet är övergripande för att passa in i olika länder. Green 
Globe 21 ställer krav på att landets miljölagstiftning ska följas men kan inte sätta 
upp gränsvärden för miljöaspekter som gäller generellt då de naturliga 
förutsättningarna mellan länderna varierar. För att nå resultat i miljöarbetet är det 
viktigt att systemet anpassas till landets förutsättningar. I länder med ett varmt 
klimat är energibelastningen från uppvärmning av lokaler inte så stor som i 
exempelvis norra Europa. Att ta fram ett gränsvärde för energiförbrukning blir 
svårt då företag i sydligare länder lätt skulle uppfylla kriteriet och inte sporras att 
spara energi vilket är viktigt även om man konsumerar lite. Enligt Den Gröna 
Nyckeln finns det ingen mening med att på Grönland ställa krav på att de ska 
sortera avfallet i åtta fraktioner när landet inte har något system för 
omhändertagande av sorterat avfall. Finns inte tillgång till ekologisk odlade 
råvaror ställs istället krav på lokalt odlade osv. Viktigt är dock att den största 
delen kriterier är desamma så att inte systemets trovärdighet skadas.  

Det är också viktigt att miljöarbetet förankras hos alla berörda och att alla arbetar 
för samma mål. Utbildning är ett hjälpmedel för att öka förståelsen för 
miljöarbetet. Alla berörda bör få miljöutbildning för att förstå syftet och kunna 
förmedla rätt budskap till besökarna. Viktigt är också att miljömärkningssystemen 
revideras regelbundet för att säkerställa att önskad effekt uppnås.  

Användarvänlighet för turismföretagaren 

Ett miljömärkningssystem är en produkt som måste vara användarvänlig och 
attraktiv för turismföretagaren. Därför måste det ha rätt utseende och passa alla 
vilket kan vara svårt då företagen som köper miljömärkningen har vitt skilda 
verksamheter. Att programmet är lätt att använda underlättar för företag att börja 
jobba med miljöfrågor och få del av de fördelar som det medför att vara 
certifierad.  

För att göra ett miljömärkningssystem tillgängligt för turistföretagen är också 
kostnaden en viktig aspekt. Höga kostnader medför att små företag med knappa 
ekonomiska resurser inte har råd att certifiera sin verksamhet enligt ett 
miljömärkningssystem. Många verksamheter arbetar således med miljöfrågor utan 
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att vara certifierade. Att hålla kostnaderna låga är viktigt för att motivera även de 
minsta företagen att miljöcertifiera sin verksamhet och på så sätt ge en rättvis bild 
av vilka företag som jobbar med miljöfrågor. Är miljömärkningssystemen för 
dyra eller för invecklade leder det lätt till att nya enklare och billigare system tas 
fram för att visa för konsumenten att ett miljöarbete bedrivs. Den tendensen syns 
tydligt idag då en mängd system för miljöarbete förekommer i lokala projekt 
(Vänerland, ALMI, Höga Kusten, Miljöstjärnan). Tanken med många av de lokala 
miljöanpassningssystemen är att de ska utvecklas och användas även på andra 
platser i landet men risken finns att de bara resulterar i en rapport och att 
intressenter känner sig lurade på den utdelning som utlovats i form av fler 
besökare, ökade intäkter etc.  

Det gäller att hitta ett mellanläge där kraven leder till att miljöbelastningen 
minskar samtidigt som de inte får vara så hårda att de avskräcker företagaren. 
Priset måste vara skäligt i relation till nyttan för företaget som inför systemet. 
Inledningsvis kan det vara svårt att motivera turismbranschen att satsa tid och 
pengar på något som inte ger utdelning direkt. Antalet företag som vill 
miljöcertifiera sin verksamhet kommer att öka med en ökad efterfrågan. Idag 
råder dock osäkerhet om det är värt mödan att arbeta med något som kostar 
pengar och som inte ger synliga positiva effekter inom en snar framtid.  

Status  

Befintliga system skiljer sig också i status. System som ISO 14001 och EMAS har 
hög status då många företag världen över har certifierat sin verksamhet enligt 
dessa miljöledningssystem. Marknadsföringsmässigt är ett system med hög status 
att föredra då kunderna vet vad de får och vad företaget ska ha åstadkommit för att 
ha nått en certifiering. Dessa allmänt accepterade system har fördelar genom att 
vara ett system som har hög trovärdighet men innebär ofta trög administration 
vilket är tidskrävande, något småföretag kan ha svårt att hantera. Dessa 
miljöledningssystem är dessutom förknippade med höga kostnader vilket gör det 
svårt för mindre företag att ansluta sig. Ett litet och mer turismanpassat system har 
fördelen att vara lättare att arbeta med. Nackdelen är att få konsumenter känner 
igen systemet och vet vad det representerar. 

Att ta fram ett system som är för "lätt" skapar problem med trovärdigheten. Ett för 
"svårt" system blir för svårarbetat och får få anhängare då stora insatser krävs 
både tidsmässigt, ekonomiskt och kunskapsmässigt. I destinationsarbetet är det 
lättare att ställa krav på de företagare som har direkt nytta av en märkning. En 
jordbrukare känner sig inte motiverad att jobba för en miljömärkning av 
destinationen då han troligtvis inte kan ta del av de vinster som blir av ett ökat 
antal turister i regionen. Genom ett ökat samarbete med lokala nätverk där 
lokalbefolkningen vävs in kan fler se nyttan och få del av fördelarna av att 
miljöanpassa destinationen.  



Miljöanpassad turism 

 49 

Låg mognadsgrad 

Många av miljömärkningssystemen är relativt unga och många har inte ens fått 
fram en kull certifierade företag. Exempel på sådana system är Miljöstjärnan, 
Destination 21 och Höga kusten. Att systemen inte funnits så länge innebär att det 
är svårt att bedöma hur väl de fungerar som ett effektivt hjälpmedel för företagen i 
deras väg mot en mer hållbar verksamhet. I projektet Miljömärkning Höga Kusten 
har ett miljömärkningsprogram för destinationen tagits fram med utgångspunkt i 
ett befintligt geografiskt område. Detta gör att möjligheterna att anpassa 
miljömärkningssystemet till de lokala förutsättningarna ökar. Projektet får 
feedback under arbetets gång och får då på ett tidigt stadium möjlighet att 
kompensera för fel som uppstår och möjlighet att korrigera dessa. Risken med att 
bara ha ett typfall är att märkningen anpassas för mycket till det aktuella området 
och inte blir generellt nog för att användas på andra områden. Samtidigt riskerar 
ett system som Green Globe att bli för generellt och svårt för de olika 
destinationerna att anpassa till lokala förhållanden.  

Destination 21 har två destinationer som är i kvalificeringsfasen och ett par som 
befinner sig i förkvalificeringsfasen. Först då de första destinationerna når 
driftfasen och har avverkat de tre driftsåren kan resultat utläsas om hur arbetet 
med Destination 21 fungerar i praktiken. Enligt en företrädare för arbetet med 
Destination 21 på Rømø i Danmark, finns en vilja att höja kvaliteten på 
turismutbudet i området och en arbetsgrupp har skapats som arbetat med 
ansökningen till kvalificeringsfasen. Sju av de åtta hållbarhetsmålsättningarna  
gäller för Rømø idag men de har inte nått riktigt ända fram till en ansökan. 
Osäkerhetsmoment som finns är dels finansiella problem. Att arbeta för med 
miljömärkning på destinationsnivå är förenat med vissa kostnader. Även om inte 
själva programmet är förenat med höga avgifter krävs resurser på många håll i 
kommunen, både i form av tid och av pengar. Kvalificeringsfasen varar i ett år 
och enligt företrädare för Rømø är det orealistiskt att destinationen ska hinna ta 
fram mål och handlingsplan för alla områden och att skapa förståelse och få stöd 
från omgivningen med så knapp tidsplan. Även Höga kusten har påtalat vikten att 
ha tillräckligt med tid avsatt för att bl a säkra lokal förankring. I detta projekt 
ledde tidsbristen till att målet inte kunde nås och det påpekas att miljömärkning av 
en destination är ett mycket omfattande arbete som inte kan göras nog grundligt 
och inte kan skyndas fram mot snabba beslut.  

För att angripa problemet med en ökande turism krävs system som tar ett större 
grepp om miljöproblemen. Turismnäringen finns över hela världen vilket gör den 
svårhanterlig. Det finns idag inget system som har ett globalt synsätt och som tar 
tag i den stora miljöpåverkan som turismen medför. Det behövs en helhetssyn för 
att komma tillrätta med problemet och uppnå ett hållbart samhälle vilket inte 
enbart gäller för turistsektorn utan för all verksamhet med miljöpåverkan. 
Destinationsprogrammen som har börjat användas på sina håll kan vara ett steg i 
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rätt riktning. Det är dock för tidigt att utläsa några resultat av miljöanpassningen 
på destinationsnivå då arbetet än så länge bara pågått en kortare tid. Det är viktigt 
att tidigt i destinationsarbetet utarbeta en strategi för lokal förankring och att alla 
strävar mot samma mål. Risken är annars att företag som inte är miljöanpassade 
åker snålskjuts på företag som arbetar aktivt för en bättre miljö.  

Att begränsa antalet system till ett eller möjligtvis ett par som fungerar för hela 
turismbranschen världen över skulle troligtvis ge trovärdighet och ökade 
marknadsföringsfördelar då konsumenter från olika länder skulle känna igen 
märket och veta vad det stod för vilket land de än besökte. Att använda ett enda 
system kan dock medföra svårigheter i att anpassa det systemet till 
lokala /regionala/nationella förhållanden vilket är viktigt för att kunna bedriva ett 
ändamålsenligt miljöarbete. Grundtanken med ett system som Green Globe 21 
som används över hela värden är god men troligtvis behövs mer konkreta kriterier 
i ett system, dels för att uppnå resultat i form av minskad miljöbelastning men 
även för att bedömningen av måluppfyllelsen ska förenklas och för att 
konsumenterna ska veta och känna igen det miljöarbete som bedrivs.  
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5.1 Fortsatt forskning 
För att utveckla turismen i en mer miljöanpassad riktning krävs mer kunskap om 
såväl produkt som konsument, d v s turisten. Detta är viktigt, inte minst i stävan 
att åstadkomma mer enhetliga och omfattande system för miljöanpassning, 
speciellt på destinationsnivå.  

Fortsatt forskning behövs för att ta reda på om de system som finns verkligen 
leder till att miljöbelastningen minskar. Varierar resultatet av miljöanpassningen i 
de olika systemen? Är det skillnad mellan miljömärkningssystem och 
miljöledningssystem avseende de miljöförbättringar som företag åstadkommer? 
Mer kunskap behövs också för att ta fram system för att mäta måluppfyllelsen av 
de olika systemens kriterier för att belysa om systemen leder till utveckling i rätt 
riktning. Intressant är också att se om det finns skillnader i vad som uppnås med 
miljöanpassning av destinationer kontra produkter/aktiviteter. Det är också 
angeläget att ta reda på om det är möjligt att använda ett internationellt system 
som fungerar för alla verksamheter i turismbranschen och hur ett sådant system 
bör se ut. Detta är viktigt att göra innan alltför många "lokala" system får fäste på 
marknaden. 

Utbud styrs av efterfrågan men finns det en marknad som vill ha miljöanpassad 
turism? Undersökningar behövs för att ta reda på vad det är konsumenterna 
efterfrågar, deras attityd till miljöanpassade turismprodukter och hur mycket är de 
beredda att betala för att få ett miljöanpassat alternativ. Denna frågeställning är 
även intressant bland affärsresenärer. Att göra undersökningar för att ta reda på 
konsumenternas inställning till miljöanpassning ger värdefull kunskap för 
turismnäringens fortsatta arbete mot en hållbar utveckling. I dagsläget finns 
många system som ännu inte utvärderats då de är relativt unga. Då miljöarbetet 
inom turismbranschen ännu är i "startfasen" och det finns möjlighet att påverka 
utvecklingen är det viktigt att med forskning skapa vägledning för det fortsatta 
arbetet mot en hållbar utveckling.  
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