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Förord
Miljöarbete i svensk turistnäring är en sammanställning som togs fram våren 2002 av ETOUR
på uppdrag av turistdelegationen. Rapporten reviderades i syfte att ge en nulägesbeskrivning
sommaren 2003 av Sandra Lagerkvist och hösten 2003 av Rutilus Ecokonsult: Magnus Da-
nielsson och Bo Säll.

Turistdelegationen har i enighet med proposition 2001/2002:4 fått i uppdrag att inrikta åtgärder
som ”stimulerar en ökad miljömärkning av turistföretag och som kan nå en acceptans
hos såväl turistföretag som deras kunder.” Sammanställningen syftar till att ge en överblick
av miljöarbetet i turistbranschen i Sverige samt utgöra underlag för Turistdelegationens fort-
satta arbete.

Sammanställningen omfattar en beskrivning av de system för miljömärkning och miljöledning
som idag används i Sverige. Även delar av det miljöarbete som inte utgår från ett
miljöcertifieringssystem men som ändå syftar till att bidra till en mer hållbar turistnäring be-
skrivs. Sammanställningen belyser miljöanpassat boende, camping, restauranger, transporter,
stränder, aktiviteter och destinationer. Kartläggningen omfattar även system som idag inte an-
vänds i Sverige men som i en framtid kan vara intressanta för den svenska marknaden samt en
översikt av den forskning som bedrivs inom området turism och miljö.
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1  Inledning 

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 trend att resa allt längre bort på semestern 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.  

Ett stort antal system för miljöcertifiering riktade till företag i rese- och 
turistindustrin har utvecklats på senare år. Idag finns över 100 system världen 
över och ungefär 40 av dem i Europa, där alla erbjuder någon form av logotyp för 
att företagare ska kunna visa på ökad miljömedvetenhet. Även om det ökade 
intresset för hållbar turism och den parallella utvecklingen av miljö-
certifieringssystem är positiv så kan det stora antalet system skapa förvirring 
bland konsumenter och företagare och göra det svårt att skilja de olika systemen 
åt.   

Syftet med denna sammanställning är att ge en översikt av miljöarbetet i den 
svenska turistnäringen. Genom att belysa de system som finns för 
miljöcertifiering/märkning av turistföretag och destinationer i Sverige och även 
visa på andra initiativ till miljöanpassning skapas en bild av hur arbetet med 
miljöfrågor ser ut och vilka initiativ som tas. Utöver dessa system har ett antal 
utländska system samt system under utveckling tagits med för att belysa andra 
tillvägagångssätt. Arbetet belyser även svensk forskning inom området turism och 
miljö. Information har inhämtats genom personliga intervjuer med representanter 
från de olika miljöanpassningssystemen, litteratur och via Internet.  
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1.1 Miljöarbete i svensk turistnäring 
Turistnäringen skall, liksom alla näringar följa miljöbalkens krav som bl a innebär 
att miljöaspekterna ska integreras i allt beslutsfattande. En miljöanpassning ger 
verksamheten eller destinationen större insikt i, och möjlighet att begränsa, den 
miljöpåverkan turistverksamheten 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 genom 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. För turistnäringen kan det betyda att krav ställs på hotell eller 
anläggningar att bedriva ett aktivt miljöarbete för att få konferensuppdrag. Här 
kan miljöanpassade verksamheter få marknadsmässiga fördelar gentemot företag 
som inte har ett dokumenterat miljöarbete.  

Miljömärkning av destinationer, d v s hela besöksmål, har påbörjats på flera håll 
vilket kan göra det lättare att få en överblick av miljöarbetet. För att ett 
miljöanpassningssystem ska vara attraktivt för företagaren 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 turistnäringens 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 och/eller till att miljöarbetet inte ger någon 
miljöförbättrande effekt.  

Det är också viktigt att miljöarbetet förankras hos alla berörda och att alla arbetar 
för samma mål. Det förekommer idag även lokala system. Detta kan bero på att 
befintliga system anses för kostsamma eller svåra att anpassa till lokala 
förhållanden. Många av dessa lokala system tas fram i tidsbegränsade projekt 
varefter de inte alltid får genomslagskraft och rinner ut i sanden. Deltagande 
företag som investerar tid och pengar i projektet blir då utan tänkt utdelning och 
risk finns att detta ger miljöanpassning en negativ stämpel bland företag.  

1.2 Hållbarhet 
Det kan vara lämpligt att i denna sammanställning ge en kort bakgrund till de 
begrepp som används när miljöanpassad turism diskuteras.  

Det finns ett flertal definitioner av begreppet hållbar utveckling. I stort kan hållbar 
utveckling sägas innebära att inte urholka den resurs som näringen lever på. I 
rapporten "Vår gemensamma framtid" (World Commission on Environment and 
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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. (Turistdelegationen, 1998)  

Jonsson har påpekat vikten av hållbar utveckling inom turistnäringen i skriften 
Handbok för hållbar turism där han skriver: "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) 

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. Enligt den 
definition som finns för ekoturism och som sammanfattas i tio budord finns alla 
tre hållbarhetsaspekter representerade. (Världsnaturfonden, 1995) 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.  

1.3 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.  
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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, 
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 och 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 lokalbefolkningen  
Där lokalbefolkningen är medansvarig i turismsektorn gynnas inte bara befolkningen 
och miljön i allmänhet, utan resenärerna upplever också en högre kvalitet i resandet.  
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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, ökar 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 turistverksamhet och några av 
dessa nämns i den här rapporten.  

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 ofta brist på natur för storstadsmänniskan. Eftersom 
tillgången på orörd natur är begränsad kan den vara 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 potential 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 
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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 kan ha skadlig inverkan på 
naturen. (Hanneberg, 1996)  

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 ett svenskt märkningssystem för ekoturistiska produkter som grundas 
på sex punkter (se sid 23). 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. 
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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.  

 

Viss kritik har riktats mot att satsa på de specialiserade turismformerna som t ex 
ekoturism om dessa medför ett elitresande som inte är 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."  

Viss risk finns att 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) 
Detta skulle kunna undvikas om miljöarbetet bedrevs med en större helhetssyn 
och ett holistiskt angreppssätt. 

1.4 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.  
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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 tillverkande 
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 
kravnivå utifrån utan företaget måste själv sätta upp mål för verksamheten, 
utforma en miljöpolicy och handlingsplan. 

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 bl.a. 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.  
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I Sverige finns det ett antal olika miljömärken som skall visa för konsumenten att 
produkten på något sätt är bättre än motsvarande produkter i samma grupp. 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. 

I Sverige finns idag fem officiella miljömärken; Svanen, Bra Miljöval (Falken), 
EU: s miljöblomma, Svenskt sigill 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.  

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 
turistnäringen som specialiserat sig på motorsport har svårt att miljömärka sin 
verksamhet då denna troligtvis har större miljöbelastning än t ex en 
hundspannsföretagare. ändå är det minst lika viktigt att motorsportföretaget 
arbetar för att minska sin miljöbelastning som troligtvis är högre än 
hundspannsföretagets.  

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 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 utan att krav ställs på 
förbättringar. 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 
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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 (sid. 33).  

1.5 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 
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 
svårt att veta hur utbrett miljöarbetet är i turistnäringen.  

1.6 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. Viss risk finns att systemet blir mindre trovärdigt 
för konsumenten då en företagare kan arbeta 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 
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källsortering kan det vara svårt att motivera konsumenten att senare hjälpa till vid 
hotellets miljöarbete. 

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, 
2001) 

Att med ett holistiskt angreppssätt 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 
destinationen erbjuder uppnår en viss nivå 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. Ekoturismföreningen har i 
märkningssystemet Naturens Bästa valt att märka produkter. Produkten eller 
tjänsten som kunden köper, exempelvis en forsränningsfärd eller björnsafari, 
märks. 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) 

1.7 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 



 

Miljöarbete i svensk turistnäring 

 15

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 turistorten drunknar i 
miljöeffekten av transporterna." (Emmelin, 1997)  

Undersökningar visar att trots att transport anses utgöra den största 
miljöbelastningen inom turistsektorn så har resor till och från destinationer ingen 
självklar plats på agendan när hållbar turism behandlas. I de problemställningar 
där hållbar turism diskuteras har ofta en begränsning gjorts till lokala eller 
regionala turismtransportfrågor. (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 turistresor är bl a den höga energiförbrukningen per 
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.  

2.1 Svanen 
Nordiska ministerrådet instiftade år 1989 miljömärket Svanen. Svanen är främst 
ett miljömärkningssystem men innehåller även till viss del miljöledning. 
Verksamheten leds i de Nordiska länderna av landsvisa styrelser/nämnder som 
samarbetar genom Nordiska Miljömärkningsnämnden. I Sverige ansvarar SIS 
Miljömärkning för märkningen av Svanen och EU-blomman. Verksamheten drivs 
på uppdrag av justitiedepartementet utan bransch- eller vinstsyfte. 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 40 produktgrupper. Inom rese- och 
turistindustrin i norden har 51 hotell miljömärkts med Svanen. 43 av dessa finns i 
Sverige (www.svanen.nu). Hotellkedjan Scandic har som mål att samtliga hotell i 
kedjan skall vara märkta med Svanen innan år 2004: s slut (Muntl.Wall).  Enligt 
det senaste kriteriedokumentet, vilket har tagits fram under 2002 och gäller fram 
till sept. 2006, kan även vandrarhem märkas med Svanen och för hotell med 
trädgårdar ställs extra krav på kompostering och bekämpningsmedel. 
(Kriteriedokumentet 2.1) 

Ett hotell eller vandrarhem kan beviljas Svanenmärkning om det uppfyller 
respektive lands lagar, miljölagstiftning samt för Svanen specifika krav på hotell 
(Nordisk Miljömärkning, 2000). Dessutom måste man upprätta ett 
miljöledningssystem med dokumenterade rutiner. Systemet innefattar kriterier 
inom följande områden: (Kriteriedokumentet 2.1) 

1. Energi 
2. Vatten 
3. Tvätt, rengöring, kemikalier 
4. Avfallshantering 
5. Råvaror och förbrukningsartiklar 
6. Inredning och inventarier 
7. Transporter 
8. Förbrukningsartiklar  

 
Förutom krav inom de olika områdena finns gränsvärden för kemiska produkter, 
avfallshantering, energi- och vattenförbrukning. Två av dessa måste uppfyllas för 
att kunna beviljas licens. Inom de åtta områdena finns obligatoriska kriterier som 
alla måste uppfyllas och poängkriterier där 65 % av samtliga ska uppfyllas. 
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Nordisk Miljömärkning kontrollerar på plats att detta är uppfyllt. 
(Kriteriedokumentet 2.1) 

Kostnaden för hotell och vandrarhem att ansöka om svanenmärkning är 18 000 kr. 
Årskostnaden är 0,15 % av logiomsättningen. Svanenmärkningen bygger på 
ständig förbättring hos de certifierade företagen och kriterierna revideras därför 
med jämna mellanrum. (Muntl. Wall, a) 

Märkningssystemet Svanen lämpar sig för de flesta storlekar på hotell från t.ex. i 
Dala Floda med sina 15 rum till Hilton i Stockholm med sina 289.  

2.2 Den Gröna Nyckeln  
Den Gröna Nyckeln etablerades i Danmark 1994 och är ett icke kommersiellt 
samarbete mellan fyra organisationer (Figur 1). Idag finns Den Gröna Nyckeln i 
Danmark, Sverige, Estland och på Grönland. Håll Sverige Rent kommer, fr.o.m. 
Januari 2004, att ansvara för den svenska verksamheten (Muntl. Alm). Den Gröna 
Nyckeln har nyligen ingått ett avtal med FEE, Foundation for Environmental 
Education som driver Blå Flagg. Avtalet har medfört att samarbetspartners i ett 
30-tal länder och i exempelvis Frankrike finns idag ca 500 campingplatser med 
Den Gröna Nyckeln. I Danmark är ett hundratal verksamheter märkta. 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 även 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 om företaget uppfyllt 
alla kriterier. En gång om året sker en revidering av kriterierna. (Den Gröna 
Nyckeln)  
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Figur 1. 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 senast 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:  

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 

Ledningsgrupp

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). 

Sju företag har tillsammans med HälsingeTur arbetat med att som först i Sverige 
miljömärka sina verksamheter enligt Den Gröna Nyckeln. I ett treårigt projekt har 
de miljö- och kvalitetscertifierade anläggningarna inrättats i enighet med 
internationell standard genom att ha ett miljötänkande som en naturlig del i 
verksamheten. De sju anläggningarna varierar i storlek, 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. Jirhed) 

2.3 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. Enligt  ISO syftar 14001-
standarden till att:  

• Utgöra verktyg för att säkerställa att miljöarbetet inom verksamheten 
genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt. 

• Säkerställa att miljöarbetet genom ständig förbättring leder till att 
verksamhetens totala miljöbelastning kontinuerligt minskar.  

• Säkerställa att verksamhetens ledning har god kontroll över miljöarbetets 
utveckling både vad avser resultat och kostnader. 

• Ge verksamheten en möjlighet att både internt och externt kommunicera 
att miljöarbetet bedrivs på ett konkret och verifierbart sätt. 
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 ISO 14001 är uppbyggd kring följande fem huvudkomponenter: 

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 system för miljöledning görs ofta i samarbete med en konsult vilket då 
innebär kostnader för företaget/verksamheten. (www.ecoorbis.se) Den stora 
externa kostnaden för att införa ISO 14001 är oftast inköp av konsulttjänster som 
bl a behövs för att utbilda personal och övervaka miljöutredningen.  
(Muntl. Isenberg). 

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) är EU:s förordning för 
miljöstyrning och miljörevision. Miljöstyrningsrådet har uppdraget att förvalta 
EMAS-systemet, att stödja införandet av EMAS samt att utgöra registreringsorgan 
för företag och organisationer i Sverige som önskar ansluta sig till systemet. 
Syftet är att stimulera företag och organisationer att vidareutveckla sitt miljöarbete 
på ett systematiskt och enhetligt sätt utöver det krav som lagstiftningen ställer. 
Från och med april 2001 gäller en ny reviderad och förbättrad EMAS-förordning 
som baseras på ISO 14001-standarden. Att företagen som inför EMAS även 
uppfyllt kraven för ISO 14001 är dock inget som i dagsläget syns i logotypen. Det 
finns idag två hotell som är EMAS certifierade. Möjlighet finns att även certifiera 
destinationer enligt EMAS och ISO 14001 men något sådant arbete har ännu inte 
kommit till stånd. 

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.  

Att ansöka om EMAS certifiering kostar 10 000 kr för ett företag med lägre 
omsättning än 100 miljoner. Utöver detta tillkommer en årlig kostnad på 10 000 
kronor. (Muntl. Ryding) Inköp av Svenska standarder för miljöledning som görs 
initialt kostar ca 2000 kronor. (Muntl. Holm). 

Falcon air certifierades 1999 som första flygbolag i världen enligt ISO 14001. 
Certifikatet tilldelades hela företaget vilket innebär att företagets samtliga 
verksamhetsgrenar har mött kraven från ISO. Luftfartsverket har i ett pilotprojekt 
arbetat med miljöledning vilket resulterat i att tre flygplatser; Umeå, Karlstad och 
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Göteborg (Landvetter) idag infört ISO 14001. (Muntl. Hellin) SJ arbetar också för 
att införa miljöledningssystem enligt ISO 14001. (www.om.sj.se). 18 bussbolag, 
alla medlemmar i Svenska Bussbranschens Riksförbund, är certifierade enligt ISO 
14001 (Muntl. Vesterlund). Bland ISO 14001- certifierade företag kan också 
nämnas några hamnar och rederier. Sånga-Säby Kurs & Konferens AB och S & 
W Konferensanläggningar Lidingö AB är certifierade enligt både EMAS och ISO 
14001. (www.environ-cert.com) 

2.4 KRAV  
KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion som bildades 1985 bl a för 
att förenkla för konsumenter som vill göra en miljöinsats genom sina dagliga 
inköp. KRAV är en ekonomisk förening som verkar för hållbar utveckling genom 
att ta fram regler för ekologisk produktion, kontrollera att reglerna följs och 
kontrollera livsmedelsföretag, restauranger och butiker. Det finns även regler för 
textilier, vildväxande bär och svamp, odlad fisk, honung och 
produktionshjälpmedel (t ex blomjord och växtnäring). Bakom märket står 29 
rikstäckande medlemsorganisationer där bland andra Arla, ICA Handlarna AB 
och Svenska Naturskyddsföreningen finns representerade. (www.krav.se) 

Restauranger och caféer kan ansöka om att bli KRAV-auktoriserade. För 
restauranger med á la carte gäller att gästerna ska erbjudas minst två KRAV-
godkända huvudrätter dagligen. För lunchrestauranger krävs att minst en rätt i 
veckan ska vara KRAV-godkänd. En KRAV-godkänd rätt ska bestå av 100 
viktprocent KRAV-godkända råvaror. När KRAV-godkända varor inte går att få 
tag på i rätt mängd kan KRAV medge en nedre gräns på 70 viktprocent KRAV-
godkända råvaror i maträtten. Även kaféer och restauranger som serverar bufféer 
kan godkännas och där har KRAV uttryckligen formulerat inom vilka 
produktgrupper som KRAV-märkta alternativ ska erbjudas kunden. Möjlighet 
finns också att registrera användningen av ett eller flera livsmedel. De registrerade 
livsmedlen ska då vara helt utbytta till KRAV-godkända. (www.krav.se) 

Att ansöka om KRAV kostar 2000 kronor och faktureras företaget när anmälan 
kommit in. En kontrollant gör ett besiktningsbesök där bl a en allmän utbildning 
hålls med personalen. Kontrollen omfattar även hantering av livsmedel där 
rådande myndighetskrav ska uppfyllas. Företaget ska även ha en miljöpolicy för 
att kunna visa på att det finns en målsättning för verksamhetens miljöarbete. Efter 
besöket rapporterar kontrollanten till kansliet som granskar och står för 
godkännandet. Som bevis på att företaget blivit KRAV auktoriserat erhåller 
restaurangen eller caféet ett diplom. Återbesök görs av kontrollant minst en gång 
per år. En årlig avgift baserad på företagets omsättning tas ut och brukar variera 
mellan 1500 och 8200 kronor. 

Vid årsskiftet 2002/2003 fanns ca 3 900 märkta varor och vid årsskiftet 2001/2002 
fanns ca 300 KRAV auktoriserade restauranger i landet. Störst intresse för 
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KRAV-märkning har visats från den offentliga sektorn bland storkök men även 
många konferensanläggningar är auktoriserade och som exempel kan nämnas att 
Scandic Hotels har KRAV-godkänd frukostbuffé på samtliga 68 hotell i Sverige. 
(Muntl. Karlman) SJ serverar KRAV-märkt kaffe på sina X2000-tåg. (Muntl. 
Johansson), SJ: s mål är att KRAV-märkt kaffe ska serveras på alla tåg.  Det finns 
även KRAV-märkt mat i Bistron. (www.om.sj.se)  

2.5 Naturens Bästa 
I november 2000 började Svenska Ekoturismföreningen arbeta med en förstudie 
för att undersöka ekoturismens förutsättningar och möjligheter. Slutsatsen var att 
ekoturism har en stor potential och att det idag finns goda förutsättningar för att 
den ska utvecklas på ett fungerande sätt. En arbetsgrupp tillsattes som arbetade 
fram ett utkast till märkningssystem som sedan i flera omgångar bollades mot en 
referensgrupp bestående av ca 120 personer från ett trettiotal företag och lika 
många organisationer från ett stort antal branscher. Resultatet av denna process 
var märkningssystemet som lanserades våren 2002 och kallas "Naturens Bästa". 
Bakom märkningen står Svenska Ekoturismföreningen som huvudman 
tillsammans med Sveriges Rese- och Turistråd och Svenska Naturskydds-
föreningen. Märket ska stå för högkvalitativa upplevelsearrangemang, lokal 
förankring, ökat naturskydd, ett mer miljöanpassat resande, och en större omsorg 
om resmålets natur- och kulturvärden. Målet är att reseköparna med hjälp av 
märket lättare ska hitta fram till dem som arrangerar unika natur- och 
kulturupplevelser. (Muntl. Jiborn) 

Idag finns 38 godkända arrangörer som tillsammans erbjuder mer än 100 märkta 
arrangemang. Det är arrangemang och reseprodukter som uppfyller alla de 
grundkrav som ställs för ekoturism som kan märkas. För att produkterna ska få 
märkas ställs även krav på företaget som säljer dem. Kraven är uppdelade i 
grundkrav som alla måste uppfyllas och bonuskrav, av vilka 10 % måste uppfyllas 
för att produkterna ska få märkas. Det innebär först och främst att det ansökande 
företaget ska uppfylla närmare 30 grundkrav plus ett antal bonuskrav. Därefter ska 
de arrangemang som kvalitetsmärks infria bortåt 60 grundkrav och ytterligare 
några bonuskrav. Kraven är uppdelade i sex punkter: 

1. Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur 
och kultur.  

2. Gynna den lokala ekonomin.  
3. Miljöanpassa hela verksamheten. 
4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd. 
5. Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.  
6. Kvalitet och trygghet på resan. 
 

Ansökning görs genom att beställa ett startpaket från ekoturismföreningen. 
Kostnad för startpaket och ansökning varierar med företagets årsomsättning och 
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ligger mellan 500 och 3500 kronor. Därtill kommer avgift för företagsbesök 
(1500-6500 kronor)  

Den årliga avgiften för rätten att använda märkningen varierar, beroende på 
årsomsättning mellan 2500- 20 000 kronor. (Muntl.  Jiborn)  

2.6 Blå Flagg 
Blå Flagg startade 1985 i Frankrike av organisationen FEE, Foundation for 
Environmental Education. FEE är en privat stiftelse som ansvarar för Blå Flagg 
internationellt och administreras av Tidy Britain Group i Norwich, England. 1987 
etablerades Blå Flagg på flera håll i Europa och idag finns Blå Flagg i alla länder i 
EU samt i ett antal länder utanför unionen. I Sverige koordineras Blå Flagg-
kampanjen av stiftelsen Håll Sverige Rent.  

Det främsta syftet med att starta Blå Flagg var att komma tillrätta med den 
skräpiga marina miljön och ta tillvara de miljökvalitativa bitarna kring en badplats 
och Blå Flagg är således ingen organisation som enbart arbetar med att förbättra 
säkerheten vid våra stränder även om dessa frågor utgör en viktig del av de 
områden som man tittar på inför en certifiering. 

I Blå Flaggs kriterier för stränder ingår krav på vattenkvalitet där provtagning ska 
ske enligt Blå Flaggs gällande krav. På badstranden ska finnas tydlig information 
om bl a Blå Flagg och dess kriterier, gällande ordningsregler, miljöaktiviteter, 
naturskyddsområden, fridlysta växter och djur som återfinns i strandens närhet, 
m m. Blå Flagg märkta stränder uppmanar även besökare att källsortera där det är 
möjligt, åka kommunalt eller cykla till stranden, hushålla med vatten och el och 
välja semesterort som bryr sig om naturen och miljömärkta hotell när så är 
möjligt. Kriterier finns även för säkerhet och service och riktlinjer som Blå Flagg 
uppmanar att stränderna ska sträva efter att uppnå men som inte utgör något krav 
för certifiering.  

Det kostar ingenting att ansöka om Blå Flagg, men om man erhåller utmärkelsen 
är avgiften 3 500 kronor ex. moms, för stränder, för hamnar är priset 1 000 
kronor ex. moms. Utmärkelsen för stränder och hamnar gäller i ett år, sedan måste 
den sökas på nytt. Förnyad ansökan för följande år kostar 1 600 kronor ex. moms 
för stränder och 1000 kronor för hamnar. Utöver detta måste man köpa minst en 
flagga vilken kostar 300 kronor. De obligatoriska kriterierna måste uppfyllas för 
att flaggan skall få hissas. 

1994 fick småbåtshamnen i Simrishamn som första hamn utmärkelsen och 1995 
utmärktes Tylösand till vår första badstrand med Blå Flagg. Idag (2003) har 90 
hamnar och 55 stränder fått utmärkelsen. (Muntl. Alsén) 

Som exempel på miljöförbättrande åtgärder som hamnar med Blå Flagg gjort kan 
Bullandö Marina på Värmdö nämnas. För att hushålla med grundvatten som är en 
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bristvara på Värmdö använder man sig under säsong av sjövatten i duschar och 
toaletter. I Visby gästhamn på Gotland har man utbildat sin personal i miljöfrågor 
och första hjälpen och i Norra Hamnen i Helsingborg har man investerat i 
lågenergilampor 

2.7 Bra Miljöval 
Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning där producenter 
får ansöka om, och betala för, en tidsbegränsad licens. För att en produkt ska få 
bära Bra Miljövals-märket måste företaget leva upp till de krav som ställs i Bra 
Miljövals kriterier. Kraven ska vara hårda men inte omöjliga att nå. Kraven skärps 
vartefter, vilket medför att företagen ständigt måste arbeta för att ytterligare 
minska de negativa miljöeffekterna av sin verksamhet. Märkningen gäller för en 
produkt, och inte för ett företag, och med en produkt avses en vara eller tjänst. Bra 
Miljövalsmärkning finns för en rad produktgrupper. Idag finns ca 700 olika 
produkter (indelade i 14 produktgrupper), butiker och tjänster som är märkta med 
Bra Miljöval. Exempel på produktgrupper är hushållskemikalier, elektronik, 
papper, textil och transporter.  
 
Miljökriterier för persontransporter fastslogs den 1 oktober 1994 och 2002 
skärptes kraven på bl a utsläpp av kolväten och kväveoxider. Kriterierna är 
utformade så att alla trafikslag har en chans att uppfylla dem. Krav ställs t ex på 
energiförbrukning och utsläppsnivåer. Här nedan visas ytterligare några exempel 
på krav som ställs för att få Bra Miljövals-märket. 

• Redovisningsskyldighet av partikelutsläpp  

• Skärpta krav på utsläpp av kväveoxider och kolväten  

• Krav på en underhållsplan. Licenstagaren ska bland annat kunna visa hur 
användning av miljöförstörande ämnen vid rengöring ska minska.  

• Energi- och utsläppsgränserna gäller inte enbart själva fordonet utan också 
tillverkning och distribution av det energislag som fordonet drivs med. För 
att tillverka exempelvis etanol används idag fossil hjälpenergi. Den måste 
också räknas in. På samma sätt skall de icke förnybara energikällor som 
använts vid produktion av el till eldrivna fordon räknas med. 

• En restproduktplan ska finnas som innehåller en beskrivning av vilka 
ämnen som finns i fordonet och hur dessa ska tas omhand den dag 
fordonet ska skrotas 

Stickprov görs för att säkerställa att kraven uppfylls. Företag som använder Bra 
Miljövals-märket granskas också årligen av auktoriserade revisorer som Svenska 
Naturskyddsföreningen har godkänt. Att ansöka om Bra Miljöval kostar 5 000 
kronor och en årlig licensavgift på mellan 5 000 och 25 000 kronor betalas 
beroende på företagets omsättning. Det varierar dock lite mellan olika 
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produktgrupper som till exempel för persontransporter. Att ansöka om Bra 
Miljöval, för persontransporter, kostar från 6 000 kronor, för 10 eller färre fordon, 
till 15 000 kronor för mer än 20 fordon. Årsavgiften är 7 000 kronor plus 0,01 öre 
per personkilometer. En personkilometer är summan av det antal kilometer varje 
person transporterats med den Bra Miljöval-märkta transporten. 
(www.snf.se/bmv)  
 
Idag har fyra bussbolag fått Bra Miljöval- licens (Muntl. Vesterlund). Som 
exempel på bussbolag som fått Bra Miljöval- licens kan biogasdrivna stadsbussar 
i Linköping nämnas. Sedan 1 februari, 1999 är elkraften som driver SJ: s tåg 
miljömärkt enligt Bra Miljöval. Det betyder att resorna klarar världens tuffaste 
miljökrav, ställda av Svenska Naturskyddsföreningen. Miljömärkt el kostar lite 
mer att köpa än ospecificerad el och SJ har ställt krav på leverantören att den 
mellanskillnaden ska placeras i en särskild upprättad miljöfond. Miljöfonden i sin 
tur stödjer miljö- och energibesparande projekt som t ex installerandet av solceller 
som driver energisnåla lysdiodlampor på Stockholms centralstation. 
(www.om.sj.se)  

2.8 Grön Taxi 
För att kunna erbjuda kunder produkter med en hög och jämn kvalitet, samtidigt 
som den ska medföra en minimal miljöpåverkan, har Svenska Taxiförbundet tagit 
fram ett ledningssystem som är skräddarsytt för taxibranschen. Systemet bygger 
på den internationella standarden ISO 14001. Anslutningen är frivillig och kan ske 
till trafiksäkerhets- och kvalitetsdelen Säker Taxi eller till miljödelen Grön Taxi. 
Möjlighet finns även att arbeta med båda delar samtidigt d v s Säker Grön taxi.  

För Grön Taxi finns en kravlista framtagen enligt vilken företag arbetar för att 
minska den negativa miljöpåverkan. En miljöutredning inleder miljöarbetet och 
med hjälp av resultaten formuleras en miljöpolicy där tidsatta och mätbara mål 
sätts upp. Krav ställs även på att upprätta en handlingsplan för de uppsatta målen, 
utse en miljösamordnare, skapa rutiner för internkommunikation m m. De krav 
som ställs är formulerade i 15 punkter: 

1. Aktiviteter som innebär miljöpåverkan- ska beskrivas skriftligt 
2. Miljöpolicy- ska tas fram och antas av ledningen 
3. Lagar- identifiera och ha tillgång till lagar de berörs av. 
4. Miljömål- utifrån miljöpolicy upprätta tidsbestämda, mätbara mål. 
5. Handlingsplan- upprättas för varje miljömål  
6. Organisation- utse miljösamordnare 
7. Utbildning och kompetens- gällande personal 
8. Kommunikation-rutiner för intern kommunikation 
9. Märkning och arkivering av dokument- gäller dokument som krävs i 

kravlistan 
10. Styrning av verksamheten- krav på underleverantörer 
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11. Mätning- betydande miljöaspekter ska mätas och dokumenteras skriftligt 
12. Avvikelser och förebyggande åtgärder- händelser som avviker från 

kravlistan dokumenteras 
13. Interna revisioner- reviderar miljöledningssystemet 
14. Ledningens genomgång- av ledningssystemet, ständig minskad 

miljöpåverkan. 
15. Certifiering och extern revision- Svenska Taxiförbundet certifierar enligt 

denna kravlista 
(awww.taxiforbundet.se) 
 
Som bevis på att miljöarbetet inletts erhåller taxiföretaget en deltagandedekal att 
sätta på instrumentbrädan. 
 
Att ansluta sig till Grön Taxi kostar 6000 kronor. I den kostnaden ingår en 
grundutbildning för två personer. En fordonsavgift på 100 kronor tillkommer 
första året därefter betalas 75 kronor årligen. Taxiföretaget kontrolleras vart annat 
år av en från Svenska Taxiförbundet fristående revisor för att se om systemkraven 
uppfylls och målen nås. Grundavgiften för revisionen är 8000 kronor och till det 
kommer en avgift på 800 kronor per fordon (upp till 25 fordon). (Muntl. Berge) 

Vid godkänd revision erhåller företaget en certifieringsdekal att sätta på taxibilens 
bakre sidorutor och på instrumentbrädan. Idag är 9 taxiföretag certifierade enligt 
Grön Taxi och sju företag på väg, sex företag har Säker Grön Taxi certifiering. 
(bwww.taxiforbundet.se) 

2.9 EU- Blomman  
EU har enats om ett gemensamt europeiskt miljömärke på liknande sätt som de 
nordiska länderna gått ihop om miljömärkning enligt Svanen. Märket fungerar på 
liknade sätt som Svanen. Tillverkarna måste visa, genom tester och 
dokumentation, att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som 
ställs.  

Kraven tas fram av nationella organisationer i EU: s medlemsländer på uppdrag 
av EU-kommissionen. I Sverige sköts arbetet med Blomman (och Svanen) av SIS 
Miljömärkning AB, ett icke-vinstdrivande företag, på uppdrag av regering och 
riksdag. Kriterier finns idag för 19 produktgrupper där ett flertal är under 
utveckling.  

Arbete pågår för tillfället i Italien med att ta fram kriterier för att kunna 
miljömärka turistlogi enligt EU- Blomman. Logi är den första servicesektorn för 
vilken kriterier utvecklas och det förväntas öppna nya möjligheter för EU-
blomman. Arbetet påbörjades hösten 2001. 
(http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/) 
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Sedan april 2003 finns även kriterier för logitjänster. Kriterierna syftar till att 
begränsa vatten- och energiförbrukningen, avfallsmängderna, främja 
användningen av förnyelsebara resurser samt till miljöinformation och 
miljöutbildning. Kriterierna som är uppdelade i obligatoriska och poängsatta finns 
inom följande fem områden: 
 

1. Energi 
2. Vatten 
3. Rengöringsmedel och Desinfektionsmedel 
4. Avfall 
5. Allmän skötsel 

 
Av de poängsatta kraven måste 16,5 poäng av ett 70-tal möjliga uppnås. 

I samband med att ett företag ansöker om EU-blomman tas en ansökningsavgift ut 
på 1300 euro. Avgiften avser granskning av ansökan. Utgifter för kontrollbesök 
hos sökanden som görs innan licensen kan beviljas kan tillkomma. När licensen är 
beviljad debiteras en årsavgift motsvarande 0,15 procent av företagets omsättning 
på den produkt som licensen avser på hela den europeiska marknaden.  

EU-blomman har en minimiavgift på 500 euro och maximiavgift på 25 000 euro 
per produktgrupp och tillverkare. Små och medelstora företag får 25 procent 
rabatt på både ansöknings- och årsavgiften. Även företag från utvecklingsländer 
får 25 procent rabatt. Företag som är anslutna till EMAS eller certifierade enligt 
ISO 14000 får 15 procent rabatt på årsavgiften. 

2.10 Svenskt Sigill 
Svenskt sigill är ett kvalitetsmärkningssystem för lantbruk. Svenskt Sigill ägs 
sedan 2001 av Sigill Kvalitetssystem AB, som är ett dotterbolag till Lantbrukarnas 
Riksförbund, LRF. Grunden till märket lades i mitten av 90-talet av Svenska 
Lantmännen men fram till 2002-2003 har märket mest varit känt i tillverkarled. 
Som medarbetare i organisationen finns folk från såväl lantbruken och handeln 
som forskarvärlden. Det är dessa som gemensamt tar fram regler och kriterier för 
märket. Märkningssystemet bygger på ett regelverk som gårdarna måste leva upp 
till för att få använda märket. Kostnaden för ett märkt lantbruk är idag under 
revidering men bygger på en fast avgift + en rörlig del som baseras på rörelsens 
omsättning. (Muntl. Wahlberg) 
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Märkningssystemet bygger på fem löften: 

• Säkra livsmedel Genom strikta regler och provtagningar garanteras hög 
livsmedelskvalitet. Man garanterar även spårbarhet. 

• Djuromsorg med högt ansvar på djurens skötsel och välmående samt 
miljö. 

• Öppna landskap, skyddade miljöer och betande djur ger ett högt 
kulturvärde, vilket garanteras av ett säkert svenskt jordbruk. 

• Miljöansvar genom ett förebyggande arbete, minimering av 
resursförbrukning samt upprätthållande av den biologiska mångfalden. 
Användande av mediciner och bekämpningsmedel med precision.  

• Fristående kontroll genom oberoende kontrollorgan som utför såväl 
planerade kontroller som oplanerade stickprov.   

 

De kontrollorgan som utför de fristående kontrollerna är SEMKO-DEKRA 
Certification AB som är kontrollerade och godkända av det statliga SWEDAC. 
SEMKO-DEKRA kontrollerar att bondens egenkontroll och Lantmännens 
kontroll har varit till fylles men även att svenskt sigill som märkningssystem 
fungerar.  

Det som idag är märkt med svenskt sigill är bröd, mjöl, gryn, grönsaker, potatis, 
frukt, bär och prydnadsväxter. Tanken är att det i framtiden skall finnas alla 
former av basvaror märkta med svenskt sigill. Det som bromsar denna utveckling 
idag är att det inte finns framtagna kriterier ännu. (www.svensktsigill.com)  

2.11 Demeter 
Svenska Demeterförbundet bildades 1957 och är kontrollorganisation för 
Biodynamisk odling och står bakom Demetermärket i Sverige. Förbundet är en 
ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar växtodling, 
djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer. Svenska 
Demeterförbundet är en nationell avdelning till huvudförbundet som är stationerat 
i Tyskland och Holland. Det finns nationella förbund i över 20 länder. 
Demetermärkningen anses vara den strängaste märkningen som finns och 
märkningssystem som t.ex. KRAV har dessa som inspirationskälla och 
samarbetspartners. (awww.demeter.nu) 

Demeterförbundet har ett märkningssystem som av förbundet certifierade företag 
kan använda sig av för att märka sina produkter. Märkningen bygger inte på några 
särskilda huvudkategorier utan kopplar istället ett helhetsgrepp på hela 
verksamheten. Regelverket som märkningen bygger på är mycket omfattande och 
lämnar väldigt lite åt slumpen. Man måste som företag uppfylla det internationella 
Demeterförbundets regelverk samt Ministerrådets förordning 2092/91, om den 
ekologiska produktionen. Efter godkännande får företaget ett certifikat och 
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därmed rätten att använda ”Demetermärket” alternativt ”Under omläggning till 
Demeter”. Verksamheten måste sedan årligen ansöka om Demetercertifikatet. 
(bwww.demeter.nu) 

Grundavgiften för växtodlingar och djurhållare är 950 kr/år. För förädlare, butiker 
och importörer 1000-1500 kr/år, till detta kommer en rörlig avgift på 0,75-1,00 % 
beroende på rörelsens omsättning och art. (alla priser är ex.moms) 
(awww.demeter.nu) 
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3 Andra initiativ till miljöanpassning 

Nedan följer exempel på olika företags och organisationers miljöarbete. Detta 
avsnitt täcker på intet sätt in alla de initiativ som idag tas för miljöanpassning 
inom turistnäringen i Sverige.  

3.1 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 (se sid. 33), 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) 

Enligt Maria Engström på hushållningssällskapet, Jämtland är projektet 
Miljöstjärnan idag nedlagt. Anledningen till detta anses främst vara problem med 
konkurrensen och integrering emot de certifieringssystem som idag redan är 
etablerade, främst ISO 14001 och EMAS.  

Användningen av Miljöstjärnan som utvärdering i ”startblocket” har även det 
lagts ned. (Muntl. Engström) Emellertid uppger Karin Ahlberg-Eliasson på 
hushållningssällskapet, Västerbotten att man där skapat ett miljöledningssystem, 
kallat Miljösteg 1, som är en produkt som härrör ur Miljöstjärnan och startblocket. 
Miljösteg 1 är tänkt som en ”lightversion” av ISO och EMAS m.fl. I dagsläget 
använder ett 50-tal företag Miljösteg 1 varav ett 15-tal är turistföretag, ca 20 
livsmedelsföretag och resterande tillverkningsföretag m.m. Man har inom 
Miljösteg 1 jobbat med att försöka märka destinationen ”Tärnafjällen” och man 
jobbar med att få företag inom ”Lappland fishing” att använda sig av Miljösteg 1. 
(Muntl. Ahlberg-Eliasson)        

3.2 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 
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miljömärkningsarbete genomfördes för ett geografiskt område.1 (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; handlings- 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 

5. Avlopp 

6. Naturskydd 

7. Luft 

8. Särskilda krav på turistanläggningar 

9. Lokala produkter 

10. Information om miljömärket 
 

                                                 
1 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. 



 

Miljöarbete i svensk turistnäring 

 32

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, personal-
utbildning, miljöinformation/kommunikation och ett intyg utfärdas efter 
genomförd granskning. Granskningen och godkännande utförs av 
Miljökompassen AB. 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. Något pris för hela destinationen finns idag inte då systemet ännu 
inte är färdigutvecklat. (Mitt Sverige Turism, 2001) 

Vid kontakt med Erika Larsson, Mitt Sverige turism framkom att projektet lades 
ner i början av 2003. Man ansåg att engagemang saknades bland de företag som 
var tänkta att ingå i projektet och att risk för toppstyrning därför förelåg.  
Man har idag istället planer på att starta en seminarieserie om miljöarbete i 
turistnäringen där tanken är att få ett större engagemang hos deltagarna. Innehållet 
i denna seminarieserie kommer att bestå av information om allmänt miljöarbete 
samt de miljöcertifierings- och märkningssystem som idag är etablerade istället 
för att skapa sitt eget. (Muntl. Larsson) 

3.3 Vänerland 
Inom projektet Big Lakes som är ett samarbete mellan Sverige, Norge och Finland 
och de stora sjöarna Vänern, Mjøsa och södra delen av Päijänne, 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)  
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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 
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 mellan 1000-5000 kronor. 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)  

Ett nätverk har skapats mellan de 12 besöksmålen och det har uttryckts önskemål 
att fortsätta detta arbete. Enligt en ny EU-ansökan i ett Interreg projekt skulle 
projektet få fortsättning i projektet ”Lake networking” där det skulle ingå att 
bedriva fortsatt seminarieverksamhet och nätverksarbete. För att öka andelen 
hållbara besöksmål i Vänerlandregionen och skapa ett större nätverk kommer fler 
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besöksmål att bearbetas för att under projekttiden svara upp mot de ställda 
kriterierna. I nätverket ska det gemensamma arbetet vara i fokus och deltagande 
besöksmål ska kunna ta del av varandras kontaktnät. (Muntl. Jonsell) 

Projektet Big Lakes tog slut 2001 och med det avtog intresset av att driva arbetet 
vidare av de 12 besöksmålen, diplomeringen blev därmed nedlagd. Det nya EU-
projektet, Big Lakes 2, har sedan januari 2003 arbetat vidare med delvis samma 
material om hållbar utveckling. Big Lakes 2 är även det ett nätverksprojekt med 
viss fokus på de mindre företagen. (Muntl. bJonsell) 

3.4 Bussbranschens riksförbund 
Bussbranschens riksförbund (BR) har drygt 400 medlemmar, bussbolag inom 
linjetrafik och turisttrafik, som står för 85 % av den totala busstrafiken i Sverige. 
Enligt bussbranschens riksförbund är miljöfrågorna bland de viktigaste 
överlevnads- och utvecklingsfrågorna för bussbranschen. En av branschens 
huvudstrategier för att vinna framsteg på marknaden och för att vinna fler 
resenärer är att minimera busstrafikens miljöbelastning. Bussbranschens 
riksförbund skall verka för att alla medlemmar miljöprövar sin verksamhet enligt  
BR:s råd och med etablerade miljöledningssystems normer.  

1996 bildades en arbetsgrupp för miljöfrågor som tog fram en miljöplan och 
miljöpolicy utifrån principerna i ISO 14001 och EMAS. Bland miljömålen finns 
krav på att minska utsläppen av reglerade emissioner från bussar i yrkesmässig 
trafik. Busstrafiken ska vidare ingå som en naturlig del i ett kretsloppsanpassat 
samhälle vilket innebär att fossila bränslen på sikt skall fasas ut och förnyelsebara 
drivmedel bli den huvudsakliga energikällan.  

Bussbranschens riksförbund introducerade 2001 en handbok för kvalitets- och 
miljöcertifiering av bussföretag. Handboken bygger på ISO 9001 och ISO 14001 
och belyser de viktiga processerna i ett busstrafikföretag som ska ingå i ett 
certifieringssystem. Boken ger företagen information om hur de ska bygga sitt 
ledningssystem. Exempel ges på vad som ska mätas, dokumenteras, korrigeras 
m.m. och hur det ska göras. BR ger även ut en mer allmän ”Miljöhandbok” som 
en hjälp i medlemmarnas miljöarbete. (www.bussbranschen.se) 

Ett nytt omfattande miljöprogram skall lanseras under våren 2004 där bl.a. 
miljöplan och miljöpolicy skall vara uppdaterade. Ett nätverk för certifierade 
företag inom förbundet finns idag i ett uppstartsskede där man skall kunna utbyta 
erfarenheter m.m. (Muntl. bVesterlund) 

3.5 Sjöfartsforum 
Den del av sjöfarten som vi till vardags kallar färjorna är ett begrepp som förutom 
fartyg, som fraktar turister och andra resande fram och tillbaka, även innehåller 
kryssningspassagerare, pendlare, lastbilschaufförer mm. Sjöfartsforum instiftade 
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1996 ett miljödiplom för att uppmuntra förtjänstfulla insatser, som minskar 
sjöfartens miljöbelastning. Sjöfartsforums styrelse beslutar om vem som skall 
uppmärksammas för genomförda och förtjänstfulla insatser, som minskar 
sjöfartens miljöbelastning. Medlemmar och styrelse uppmanas att rapportera till 
kansliet om lämpliga åtgärder som bör premieras. Diplomet utdelas en gång per år 
och mottagaren kan vara enskild person, organisation, myndighet, företag eller 
förening. (Muntl. Jessing) 

Som exempel nämner Jessing att priset år 2000 tillföll M/S Birka Princess som är 
utrustad med en effektiv katalysator, vilket medför att hon är det fartyg som har 
lägst utsläpp av kväveoxider i gram per kilowattimme i trafik på Sverige 
(0,54g/kWh).  År 2002 gick miljödiplomet till Kaj Jansson på Viking line som 
drivit igenom en installation av en ”humid air”-motor (HAM) på deras ms 
Mariella. Detta har gjort att utsläppen av kväveoxider reducerats med ca 80 %. 
För övrigt är Viking Lines Cinderella i november 2003 världens renaste fartyg. 
Det har med katalytisk avgasrening fått ner kväveoxidutsläppen med 97 % till 
0,4g/kWh (www.vikingline.se). (Muntl. bJessing) 

1996 träffade Sveriges Redareförening, Sveriges Hamnar och Sjöfartsverket en 
överenskommelse om miljödifferentierade avgifter som mötte positiv respons hos 
från färjerederierna. I och med detta fick det miljöarbete som hade inletts fart 
framåt och majoriteten av de färjerederier som seglar på Sverige gör numera detta 
med lågsvavligt bränsle. Det pågår en revidering som skall stå klar under 2004.  
(Muntl. Jessing) 

3.6 Luftfartsverket 
Regeringen har givit Luftfartsverket (LFV) och 23 andra sektormyndigheter ett 
särskilt ansvar för ekologiskt hållbar utveckling inom sitt område. Luftfartsverkets 
miljöansvar rör inte bara flyget och flygplatserna utan även transporter till och 
från flygplatsen. Man arbetar nationellt med miljö men LFV skall också vara en 
förebild för ett internationellt miljöarbete inom flygbranschen.  

”Det övergripande målet är att flygtransportsystemets utformning och funktion 
anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och 
kulturmiljö skyddas mot skador samt att en god hushållning med mark, vatten, 
energi och andra naturresurser främjas.”  

LFV använder sig av ekonomiska styrmedel vid sina flygplatser där man får 
straffavgifter som beräknas på vilka miljöprestanda, buller, utsläpp m.m., 
flygplanen som startar och landar har. Dessa läggs som en pålaga på ordinarie 
trafikavgifter. LFV har på sin hemsida, www.lfv.se, modeller för att beräkna hur 
din flygresa påverkar miljön m.a.p. utsläpp, bränsleåtgång m.m. (www.lfv.se)  
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3.7 SAS  
Flygverksamheten svarar för 86 % av SAS koncernens totala miljöpåverkan där 
SAS Airlines står för merparten. Flygets miljöpåverkan kan i stort likställas med 
användandet av fossila bränslen och det är CO2, NOx och buller som utgör den 
största miljöbelastningen. Då de fossila bränslena bidrar till en stor del av 
verksamhetens miljöpåverkan ger miljöinitiativ inom verksamhetens andra delar 
relativt sett små vinster. Enligt miljödirektör Niels Eirik Nertun är den viktigaste 
åtgärden vid nyinvesteringar att prioritera bästa tillgängliga teknik och att byta ut 
gamla flygplan mot nya och bränslesnålare modeller. SAS Airlines har tagit fram 
ett miljöindex för att mäta utvecklingen av miljöprestanda. Detta miljöindex 
bygger på tre delindex: flyg, mark och kabin och utvärderas två gånger per år. 
Målet är att klara en förbättring med i genomsnitt tre enheter per år. SAS har valt 
att arbeta med ett miljöledningssystem som har alla element ifrån ISO 14001 men 
har haft som mål att bygga upp det systemet utan krav på framtida certifiering av 
verksamheten. Orsaken till att SAS har valt att inte certifiera hela sin verksamhet 
är att man inte anser att det ger dem ett mervärde. Kunderna anses inte efterfråga 
en certifierad produkt på passagerarsidan på samma sätt som på godstrafiksidan.  
(Muntl. Nertun) 

Under 2002 klarade SAS sina miljömål, men tillstår att det blir svårare under 
2003. Ekonomiska bekymmer i branschen har gjort att vid halvårsskiftet 2003 var 
läget oförändrat ifrån årsskiftet. SAS Cargo kommer dock att ISO 14001 certifiera 
sin verksamhet den 5 december 2003 och Jetpack, som är SAS Cargos 
markdistributionsföretag, kommer att certifiera sin verksamhet under 2004. 
(Muntl. bNertun) 

3.8 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 på ekologiska gårdar. 
Sedan starten 1993 har ECEAT byggt upp ett nätverk med gårdar i 23 länder för 
att erbjuda turisterna ett alternativ till massturismen. Det finns idag 53 svenska 
gårdar i en svensk guide av vilka minst 70 % är certifierade ekologiska eller 
biodynamiska. Ett utvärderingssystem håller på att översättas och anpassas till 
svenska förhållanden. Genom systemet kan gårdarna arbeta med kriterier på 
miljöarbete, naturvård, barnvänlighet, säkerhetstänkande och lokal kultur som 
sedan aktivt kan föras vidare till gästerna. (Sveriges gröna semesterkatalog, 2002) 
Idag ställs inga krav på de gårdar som är medlemmar i ECEAT utan ambitionen är 
att bygga en relation till medlemmarna och att i katalogen beskriva gårdarna 
ingående så att konsumenten vet vilken typ av gård de kommer att besöka. 
(Muntl. Palmcrantz) 

Internationellt tas idag gemensamma hållbarhetskriterier fram som anger en 
miniminivå för dem som vill vara med och som ev. kan kompletteras med 
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landsvisa krav. Hållbarhetskriterierna skall vara lanserade i januari 2004. Planer 
finns också på att ta fram en gemensam hemsida som även skall fungera som en 
marknadsföringskanal för medlemsföretagen. Kostnaden för att vara värdgård är 
300 kronor per år samt en kostnad på 600 kronor om man även vill vara med på 
hemsidan. (Muntl. bPalmcrantz) 

3.9 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 SHR:s Miljöprogram, ett dataprogram för uppföljning av 
det egna miljöarbetet. En handbok och mall för att arbeta med miljöredovisning 
och miljökommunikation till bl a kunder och anställda ingår också (www.shr.se). 
Med programmet kan företaget lägga 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 
mätperioder. SHR:s Miljönyckeltal har Svanens gränsvärden inlagda i databasen i 
nyckeltalsprogrammet vilket underlättar arbetet mot att närma sig 
Svanenmärkningens gränsvärden. (SHR, 1999) Som komplement till 
miljöprogrammet finns även ett webbaserat användarforum där medlemmarna kan 
utbyta erfarenheter, få onlinesupport och komplettera sitt material (www.shr.se).    

3.10 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) 

Scandic har idag 9500 miljörum och 7 rena ”miljöhotell”. Scandic strävar efter 
Svanenmärkta hotell och i januari 2003 var fem Scandic i Norden miljömärkta 
med Svanen. Målet är att Svanmärka samtliga svenska Scandic hotell före 
utgången av 2004. (www1.scandic.se/default1.asp) 

1999 fick Scandic, ”The European Design and Development Award,” för 
Miljörummen som går att återvinna till 97 %. År 2002 fick man International 
Hotel & Restaurant Associations miljöpris, ”Environmental Award 2002” för sitt 
miljöarbete. (www1.scandic.se/default1.asp) 
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3.11 Miljödiplomering- Håll Sverige Rent 
Stiftelsen Håll Sverige Rents (HSR) uppdrag är att stärka människors 
miljömedvetande, motverka nedskräpning och främja återvinning. Förutom 
kampanjen Blå Flagg, som är en internationell service- och miljöutmärkelse för 
hamnar och stränder, miljödiplomerar HSR arrangemang av olika slag. 
Miljödiplomering är en utmärkelse för festivaler, mässor och andra evenemang 
som aktivt vill arbeta med miljöfrågor, minska sin miljöbelastning och få ett 
synligt bevis för sitt engagemang. (www.hsr.se) 

Arrangemang som är intresserade av att miljödiplomeras anmäler sig hos Håll 
Sverige Rent. Arrangören går därefter igenom sin verksamhet steg för steg enlig 
en kriterielista och miljöanpassar på så sätt arrangemanget. Kriteriedokumentet 
fylls i och skickas till HSR. En jurygrupp från HSR gör en bedömning av 
kriteriedokumentet. Bedömningen ligger sedan till grund för en eventuell 
diplomering. Av 25 kriterier ska minst 15 uppfyllas av vilka 10 är obligatoriska. 
Kriterierna behandlar bland annat områden som inköp, avfallshantering och 
internt miljöarbete. (www.hsr.se) 

Vid diplomeringen av arrangemanget tilldelas arrangören Håll Sverige Rents 
diplom och flagga. Detta sker före arrangemangsstarten, vid invigningen av 
arrangemanget eller under dess första dagar. Väljer arrangörerna att 
miljödiplomera arrangemanget även nästföljande år ställs krav på ytterligare 
förbättringar. HSR gör stickprovskontroller av de arrangemang som diplomerats, 
för att säkerställa att kriterierna uppfylls. Arrangemang som inte uppfyller 
kriterierna fråntas sin diplomeringsstatus. (www.hsr.se) 

Som exempel på miljödiplomerade arrangemang år 2003 kan nämnas: 
Världscupen i Åre, Hultsfredsfestivalen, O-ringen och Vätternrundan. 
(www.hsr.se) 

3.12 Sveriges Campingvärdars Riksförbund 
Sveriges Campingvärdars Riksförbund, SCR, har tagit fram en miljöplan för 
campingnäringen. Målet för miljöplanen, där det sägs att: ”Svensk Camping skall 
sträva efter att verksamheten anpassas till det naturliga kretsloppet, d v s använda 
medel och metoder i verksamheten som är långsiktigt miljöriktiga.” är att 
miljöanpassa campingplatser.  Campingplatserna ska därför välja medel, material 
och metoder som inte i onödan tär på de naturresurser som finns tillgängliga eller 
som skapar problem i form av miljöförstöring. Syftet är också att ge Svensk 
Camping ett starkt marknadsföringsargument. (Muntl. Gusteus) 
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En åtgärdsplan har tagits fram som uppmanar till åtgärder inom sex 
huvudgrupper:  

• Varor- miljömärkta kemikalier, storförpackningar före mindre eller 
engångsförpackningar etc. 

• Energi- snålspolande duschar, lågenergilampor, närvarostyrd belysning 
etc. 

• Teknik- välja miljöriktiga alternativ vid inköp av maskiner etc. 

• Miljö- minimera användning av rengöringsmedel och 
förbrukningsmaterial som WC- och kontorspapper etc. 

• Avfall- anordna avfallssortering. 

• Mjuka krav- information gäster och personal, rökfria lokaler, blå flagg 
för badstränder etc. 

SCR ställer inga krav på campingvärdarna att arbeta enligt miljöplanen, och 
kontrollerar heller inte måluppfyllelsen, men uppmanar alla att följa miljöplanen 
som också skickas till alla medlemmar. Ett framtida mål är att arbeta med ett 
klassificeringssystem där miljöcertifiering ingår vilket skulle göra miljöfrågorna 
obligatoriska. (Muntl. Gusteus) 

Miljöplanen har under 2003 reviderats och fungerar idag som ett policydokument. 
En uppskattning är att ett 50-tal medlemmar använder planen aktivt och att resten 
på något sätt använder den. Någon miljöcertifiering har man inte enats om. 
Problemen är att hitta rätt certifieringssystem för campingarnas verksamheter och 
därigenom få acceptans i de egna leden. Det har bildats ett nytt driftsråd där 
engagemanget för miljöcertifiering är stort. (Muntl. bGusteus) 

3.13 Rent av roligt- Åre  
Rent av roligt är ett samarbete mellan Jämtkraft, SJ, Åre kommun, Skistar AB och 
Åreföretagarna. Projektet presenterar tio steg som ska leda till att ”Åre ska var den 
mest attraktiva vinterdestinationen med en ren och harmonisk fjällmiljö, dit 
människor alltid längtar och ständigt återkommer.” 

De tio stegen innefattar bl a införande av källsortering, utbildning av personalen, 
information till skolelever, att arbeta för att företag i Åre stödjer projektet, att 
företag involverade i bygg och renoveringsverksamhet uppmanas till att använda 
återvinningsbara material samt att ställa större miljökrav på underleverantörer. Ett 
fördjupat samarbete med SJ planeras för att kunna öka andelen tågresenärer till 
Åre och i ett samarbetsprojekt med Jämtkraft ska företag erbjudas hjälp att minska 
sina energikostnader och uppmanas välja Bra Miljöval- el. Ett resultat av projektet 
är att det byggts en damm på fjället som ska användas vid produktion av konstsnö 
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och vatten behöver inte längre pumpas från Indalsälven vilket ger både 
ekonomiska och miljömässiga vinster. (www.jamtkraft.se) 

Arbetet med Rent av roligt fortsätter och hittills har viss fokus legat på 
renhållningen på orten. Detta är en av grundpelarna i projektet och Åreföretagarna 
är de som aktivt arbetar med detta. Det finns vissa planer att försöka 
miljömärka/certifiera de deltagande företagen eller destinationen. Ökningen av 
andelen kollektivresande med SJ ökade med 2 procentenheter 2001-2002, för 
2003 ser det ut att bli en betydligt större ökning. (Muntl. Aspman) 
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4 Utländska exempel 

4.1 Blue Swallow 
Blue Swallow etablerades i Europa 1990 och vänder sig till spahotell, 
lägenhetshotell och konferensanläggningar i Tyskland, Österrike, Schweiz, 
Italien, Sverige och Finland. Systemet har kriterier för mat och dryck, transport, 
energi, vatten, avfall, rengöringsprodukter och trädgårdar. Den huvudsakliga 
kostnaden för märkningen är annonskostnader för att finnas med i tidningen 
”Verträglich Reisen”. För att få ansöka måste företaget rätta sig efter krav som 
ställs i en checklista, men ingen kontroll utförs. Godkännandet gäller ett år 
varefter företaget måste ansöka på nytt. Mellan 1990 och 1998 blev ca 120 företag 
godkända. 

Grövelsjöns fjällstation annonserade under några år i tidningen Verträglich 
Reisen. Syftet var att nå målgrupper i Tyskland som var intresserade av hållbar 
turism. Enligt Charlie Ekberg vid Grövelsjön var det i ett kommersiellt syfte då 
tidningen/katalogen presenteras på olika mässor. Grövelsjöns fjällstation valde 
dock att inte fortsätta annonsera då de inte ansåg att marknadsföringen gav 
förväntat resultat. (Muntl. Ekberg) Enligt Bodil Frey, svensk representant och 
säljare av annonser i tidningen Verträglich Reisen, har det varit svårt att sälja 
annonser i Sverige. En förklaring till det skulle kunna vara att tyskarna ställer krav 
som inte alltid kan uppfyllas av de svenska företagen. Exempelvis godkänns inte 
el-uppvärmda hus eller stugor. (Muntl. Frey) På tidningen Verträglich Reisens 
hemsida finns idag inte Sverige representerat (www.verträglichreisen.de). 

4.2 Committed to Green 
Committed to Green är ett miljöcertifieringssystem för golfbanor som utvidgats 
till att även innefatta andra sportfaciliteter och arrangemang i Europa. 
Programmet har funnits sen 1997 och drivs sedan mars 2000 som en oberoende, 
ideell stiftelse. Committed to Green arbetar utifrån ett nivåsystem. Ingångsnivån 
är att förbinda sig med en miljömässig framtoning. Följande nivå nås genom att 
införa ett miljöledningssystem och högsta nivån med internationellt erkännande 
baseras på ett fullföljt och integrerat miljöledningssystem som har granskats av en 
oberoende part. Committed to Green handhar bara den högsta nivån medan de två 
första handhas av nationella miljösportförbund. Kriterier för Committed to Green 
är uppdelade i följande 12 sektioner: 

1. Miljöplan  
2. Bevarande av natur 
3. Landskap och kulturarv 
4. Vattenresurser 
5. Föroreningar 
6. Avfall  
7. Energi 
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8. Transporter 
9. Inköp 
10. Utbildning och arbetsmiljö 
11. Information och kommunikation 
12. Miljöinnovationer  

 
I dagsläget kostar det inget att ansöka om Committed to Green. Organisationen 
medger att det skulle medföra alltför stora kostnader för deltagande företag att 
själva finansiera en certifiering av oberoende granskare. Istället föreslås att 
personer på nationell nivå skulle utbildas för att kunna genomföra revisioner som 
kompletteras med stickprovskontroller av oberoende revisorer. Av 5500 golfbanor 
i Europa har 150 ansökt om märkningen. (Font et al. 2001) I dagsläget finns minst 
en golfbana i Sverige som är certifierad enligt Committed to Green, ytterligare 
fyra har påbörjat arbetet. De flesta golfbanor som arbetar med miljö använder sig 
av Svenska Golfförbundets miljödiplom (Muntl. Strandberg). 
  
4.3 PAN Parks 
PAN (Protected Area Network) startades av WWF och det tyska företaget 
Molecaten Group för fem år sen. Tanken är att förena bevarande av natur med 
turism i Europa. Genom att skapa ett ekonomiskt värde på naturen inbringas 
medel till att bevara den och på så sätt kan turismen utgöra en möjlighet i stället 
för hot. För att åstadkomma detta arbetar PAN Parks enligt fem principer:  

1. Naturliga värden 
PAN Parks är stora skyddade naturområden representativa för Europas 
naturliga arv och för internationell betydelse för ekosystemet och naturliga 
eller delvis påverkade landskap.  
2. Bevarande 
PAN Parks upprätthåller och skapar förutsättningar för områdets ekologiska 
fortlevnad och för dess biodiversitet. 
3. Besökare 
Regler för besökare borgar för att säkra de naturliga resurserna och samtidigt 
ge besökaren en vistelse med kvalitet baserad på förståelse för naturen.  
4. Hållbar turismutvecklingsstrategi 
Naturvårdsmyndigheter och relevanta aktörer i området eftersträvar att uppnå 
en synergieffekt mellan bevarande av natur och hållbar turism genom att 
utveckla och gemensamt införa en utvecklingsstrategi för hållbar turism 
5. Samarbete 
PAN Parks samarbetspartners skall följa målen för det skyddade området i 
regionen, PAN Parks organisation och arbetar aktivt med andra intressenter 
för att effektivt införa den utvecklingsstrategi för hållbar turism som tagits 
fram.  
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PAN-parks begreppet bygger också på att gynna lokala intressen och lokal 
tillväxt. En styrelse med representanter från lokala samarbetspartners ska bildas 
och ha en dialog med nationalparkens förvaltare. PAN Park arbetar för att finna 
investerare där satsningar behövs i form av exempelvis utökade 
boendemöjligheter. Att ingå i nätverket innebär fördelar för både nationalparken 
och omlandet, dvs. området och bygden runt om nationalparken. 
Erfarenhetsutbyte med andra förvaltare i PAN Parks-nätverket, ökad nationell och 
internationell uppmärksamhet, nya möjligheter för en hållbar turism och ökad 
lokal förankring är några exempel. (awww.panparks.org)  

Fulufjällets nationalpark är idag ett av fyra PAN Park områden i Europa, och 
idéerna bakom PAN Parks stämmer väl överens med det arbete som pågått i 
Fulufjället med att skapa nationalparken med lokal medverkan och för ett hållbart 
nyttjande. Förutom de fyra PAN Park områdena finns det i Europa åtta kandidater 
till att bli godkända PAN Parkområden, alla dessa ligger på kontinenten 
(bwww.panparks.org).  

4.4 Destination 21 

Danmarks turistråd, i samarbete med Friluftsrådet och Turismens Udvicklings 
Center (TUC), började 1997 utvecklingen av ett miljömärkningssystem för att 
främja hållbar utveckling på destinationsnivå. Förutom ett samarbete med Den 
Gröna Nyckeln drivs Destination 21 av:  

• Friluftsrådet  

• Destination 21-regionerne  

• Campingrådet  

• Danmarks Turistråd  

• HORESTA  

• HK/Service  

• Samvirket mellem Danske Turistforeninger og Turistbureauer  

• Kommunernes Landsforening  

• Danmarks Restauranter & Caféer  

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 Flagg2 under det första driftsåret), 
                                                 
2 Märkningssystem för stränder och hamnar. Administreras i Sverige av ”Håll Sverige Rent”. 
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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. 
(http://www.destination21.dk) 

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

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 turistföreningen 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. 
(http://www.destination21.dk) 

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. 
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. (http://www.destination21.dk)  
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5 Forskning i Sverige - en översikt 3 

Detta avsnitt baseras på en forskningssammanställning som ETOUR tidigare tagit 
fram. Vid kompletteringsarbetet har kontakt tagits med högskolor, universitet, 
myndigheter och organisationer. Material har även samlats in via webbsidor och 
bibliotek. Sammanställningen belyser forskning som bedrivs i Sverige och en 
avgränsning har gjorts till forskningsprojekt som handlar om turismens påverkan 
på miljön och hur den negativa påverkan kan minskas. Studentuppsatser i 
ämnesområdet har inte redovisats men under rubriken åtgärder redovisas en del 
utredningar. Referenser till projekt som beskrivs finns i Bilaga 1. 

5.1 Turismens påverkan på miljön 
Konflikter mellan olika grupper av turister förekommer på flera håll, men inom 
fjällområdet är det framför allt konflikten mellan snöskoteråkare och turskidåkare 
som har uppmärksammats. Resultat från programområde Natur och Turism visar 
att utförsåkning och snöskoteråkning ökar kraftigt och att det är en asymmetrisk 
konflikt, d v s att skidåkarna är mer störda av skoteråkarna än tvärtom. Vidare 
framkom att det är buller och lukt från snöskotrarna som stör mest. 39 

Vid Högskolan Dalarna bedrivs ett ramprojekt med inriktningen ekonomiskt 
hållbar naturturism i skogslän. En del behandlar markanvändning och naturvård 
där konflikter mellan olika rekreationsutövare (exempelvis skoteråkare och 
turåkare) och andra näringar (exempelvis rennäring) studeras. En andra delfråga 
gäller i vilken mån det finns långsiktigt bindande restriktioner för utvecklingen av 
svensk naturturism som härrör från de ekologiska systemens bärförmåga. Är t ex 
tillgång till kanotleder i södra Sverige eller fjällvattnens fiskeproduktionsförmåga 
begränsningar som kan komma att väsentligt begränsa detta slag av turism? En 
tredje delfråga gäller användningen av olika slag av styrmedel som kan användas 
för att reglera nyttjandet av naturen. (Muntl. Heldt) En arbetsrapport som 
redovisar en studie kring hur turskidåkare i ett svenskt fjällområde störs av 
skotertrafiken finns utarbetad. Rapporten innehåller även en beräkning av ett 
monetärt värde på den upplevda störningen. 33  

Kjellin (1977) 37 har studerat olika terrängmotorfordons inverkan på vegetationen. 
Körskadeförsök utfördes med snöskoter, snövessla och sexhjulig allterrängskoter 
för att studera återväxten på barmark. Resultat visar att återhämtningen är 
beroende av såväl artfördelning som produktion av växtmassa. Där vedartade 
växtarter, t ex bärris, dominerade fältskiktet noterades måttliga skador och svag 
till måttlig återväxt. Starrmyrar och högörtssamhällen som trafikerats under 
vegetationsperioden hade svåra skador men visade också på god återhämtning. 
Körskadeförsök på snö visar att vid körning med skoter på ojämn mark med 
                                                 
3 Detta avsnitt är ej uppdaterat i november 2003 utan härrör från den ursprungliga rapporten som 
publicerades under våren 2002. 
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poröst snötäcke hade bottenskiktet skadats medan körning på plant underlag 
endast gav skador vid tunnare snötäcke. Indirekta effekter av enbart maskinens 
snöpackning kunde inte registreras.  

Enligt SOU 1994:16 där snöskoterkörning på jordbruks och skogsmark utretts 
visar beräkningar att de totala kostnaderna för skador för skogsbruket på grund av 
körning med snöskoter ligger kring 1-2 miljoner kronor per år. Denna kostnad har 
dock inte någon större betydelse för näringen som helhet trots att skadorna från 
skogsbruket i det enskilda fallen kan vara till betydande ekonomisk skada för den 
markägare som drabbas. Inom jordbruket kan den snöpackning som skoterkörning 
ger upphov till leda till ett ökat tjäldjup vilket i sin tur leder till att vårsådden 
försenas. Skadorna har uppskattats till ca 1 % av skördevärdet på omkring 10 
miljoner i Norrland. Skadorna är dock ojämnt fördelade och kan som skadorna på 
skogsbruket vara betydligt större i det enskilda fallet. 50 

Kardell (1978)35 har studerat vegetationsslitage på undervegetationen i våra 
skogar. Resultat visar att den typ av engångsslitage som uppstår vid exempelvis 
orienteringstävlingar kan vara ganska betydande. Dessa skador läker dock snabbt. 
Vid studier av kontinuerlig nötning konstateras att tidigare uppodlad mark har god 
läkförmåga medan slitageeffekterna på skogssamhällen tycks vara mer svårläkta 
än efter en engångsnötning. Kardell bedömer dock vegetationsslitage är ett 
marginellt problem och att det endast i undantagsfall finns anledning att vidta 
aktiva åtgärder för att minska slitageriskerna.  

Skador och störningar i fjällområdet till följd av att terränghjulingar används i 
större utsträckning har uppmärksammats i en rapport från Naturvårdsverket. 
Merparten av terrängfordon utgörs av motorcyklar men även terränghjulingar 
används vid ex alpina anläggningar och fjällhotell. Enligt rapporten har frekvent 
körning med terränghjulingar destruktiv påverkan på alla vegetationstyper i 
fjällen. Den mest omfattande körningen pågår i den lågalpina regionen där också 
de slitsvagaste vegetationstyperna har stor utbredning. Förslag för att komma till 
rätta med problemet är bl a att förbjuda all körning eller göra inskränkningar i 
rätten att färdas med terränghjulingar.(Renman, 1989)47 

Emanuelsson (1984)29 har i sitt avhandlingsarbete studerat den ekologiska 
effekten av betning och vandring på fjällvegetationen i norra Sverige. Elva olika 
vegetationstyper studerades varefter det kunde konstateras att myr och kärrmark 
var känsligast för vandringsslitage. Olika typer av hedvegetation var också 
lättstörd medan ängsväxter var mer tåliga.  

En sammanställning av vegetationsförändringar på fjällen i västra Härjedalen 
framtagen av Fjällforskningsinstitutet, FFI, (1999)13 behandlar problematiken 
kring störning på ren från turism som orsak till ökat slitage. Bland flertalet 
utländska studier finns även två svenska redovisade. Enligt Bäck et al. (1992)26 
utgjorde inte turismen något problem för renskötseln fram till 1940- talet då 
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turismen började öka. Genom den teknikutveckling som varit av friluftsutrustning 
(ex lättviktstält och sovsäckar) samt anläggandet av vandringsleder har ökat 
tillgängligheten till fjällen. Otillräcklig information och kunskap om turisternas 
vandringsmönster medför dock problem vid studerande av hur turismen påverkar 
rennäringen. Vid byggandet av väg 98 Kiruna Riksgränsen genomfördes studier 
(Bäck et al., 1990)25 för att dokumentera miljöeffekterna, dels under 
vägbyggnadstiden men även att titta på vägens direkta och indirekta 
miljöpåverkan efter det att vägen öppnats. Markslitage i området hade i huvudsak 
tre orsaker; ökat utnyttjande av vägnära områden/ökat vandringstryck, ökad 
terrängkörning med fordon i vägnära områden samt anläggningar för friluftsliv. 
Det konstaterades att den markförstöring som uppstått var av liten areell 
täckningsgrad och snarare kunde ses som ett estetiskt problem i de områden som 
besöks av flest turister. En inventering av en naturrastplats visade att området var 
”tämligen nedskräpat” och att risk fanns att nya områden längs vägen skulle tas i 
anspråk för liknande verksamhet.  

Lars Aronsson drev under mitten av 1990-talet ett projekt kallat "Hållbar 
turismutveckling"7 vid dåvarande Karlstads Högskola. Projektet behandlade tre 
aspekter av hållbar turismutveckling: 1. Livsstilen vid turism- och 
fritidsaktiviteter. 2. Turism och fritidsresandet. 3. Turismens påverkan i 
besöksområdet. Grundfrågan i studien var hur dessa aspekter sammanhänger med 
hållbar utveckling där det konstateras att vi idag har en ”högrörlig” livsstil och 
frågan ställs om det är miljömässigt möjligt att fortsätta den livsstilen under 
fritiden. Angående turismens påverkan på besöksområdet handlar hållbar 
turismutveckling om att ha ett långsiktigt perspektiv på resursanvändning, sträva 
efter jämlikhet och välfärd i det lokala samhället samt eftersträva en utveckling 
som är ekologiskt sund. Projektet har resulterat i ett flertal rapporter och 
artiklar3,4,5,6,9,11. (Muntl. Aronsson) 

Emmelin har i rapporten Turism – friluftsliv – naturvård – ett triangeldrama 
(1997)30 givit en överblick över problem inom planering och förvaltning i 
skärningen naturvård – friluftsliv – turism. Under rubriken Turism – 
miljöförstörare eller miljövårdare? belyses plankonflikter, d v s hur anläggningar 
för turism kan ha miljöpåverkan genom sin effekt i landskapet. Även friluftslivets 
naturpåverkan som slitage på mark, störning av djurliv, nedskräpning och 
förorening, påverkan på annan markanvändning och konflikter med andra brukare 
diskuteras.  

Ett forskningsprogram som rör hållbar turismutveckling i ett 
mångbrukarperspektiv d v s hur turismen kan utvecklas i konflikt och samverkan 
med andra intressen som riktas mot en viss mark- eller vattenresurs bedrivs vid 
Mitthögskolan av Lennart Bäck. Rumsligt är dessa studier fokuserade på delar av 
fjällen, skogslandet respektive kusterna. Områden som studeras är Laponia och 
Torneträskområdet i Lapplandsfjällen, Torsåkersbygden i Gästrikland samt norra 
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Roslagskusten.21,22,23,24 Fler områden kan bli aktuella. Ett annat forskningsprogram 
handlar om infrastrukturens roll för turism och rörligt friluftsliv. Tanken är att 
studera hur långt turisterna är benägna att resa för att uppleva olika 
rekreationsaktiviteter, vilka hinder som kan föreligga för turismen med särskild 
hänsyn till kommunikationerna och vilken roll tillgängligheten kan spela för olika 
aktiviteter och regioner. I ett tredje forskningsprogram vill Lennart Bäck fokusera 
olika rekreationsaktiviteters roll för turistnäringen och människornas 
välbefinnande. Fritidsfisket är ett exempel på en sådan aktivitet som dels kan 
innebära en betydande inkomstkälla för turistnäringen, dels kan påverka utövarna 
mentalt. (Muntl. Bäck)  

En enkätundersökning genomfördes 1994 av Ingemar Ahlström på 
Naturvårdsverkets uppdrag.1 Enkäten syftade till att få fram de faktiska 
förekomster av händelser som inneburit problem eller konflikter till följd av 
turisters uppträdande i naturen. Den största påverkan härstammade från eldning, 
nedskräpning och skadegörelse på natur. Lösdrivande hundar och terrängkörning 
hade också hög frekvens. Enligt naturvårdsverket kan man inte dra några 
långtgående slutsatser av resultaten men studien visar att övertrampen mot 
allemansrätten är lokala, att de ställer till stor skada där de förekommer samt att 
övertrampen förorsakar markägare förluster och olägenheter. 

Sören Svensson, docent vid Lunds universitet diskuterar i artikeln Turism och 
fågelskydd hur turismen påverkar fågellivet.20 Han konstaterar att turism och 
fritidsaktiviteter inte utgör något väsentligt hot mot fågellivet utan tvärtom i 
allmänhet kan friluftslivet främja fågelskyddets utveckling. I speciella miljöer kan 
dock arter påverkas negativt. Miljöer som är känsliga för turism är 
skärgårdsområden med kolonier av häckande sjöfåglar, i vissa fall även öar i 
insjöar, stränder med särkilt rikt fågelliv samt områden kring känsliga arters 
boplatser. Svensson påpekar också att sett i relation till andra näringars påverkan 
(skogsbruket, jordbruket) är i de flesta fall turismens effekter marginella.  

I en artikel diskuterar Kardell (1990)36 störande effekt i nationalparker där 
massturismen utpekas som en. Även om alla större nationalparker zoneras 
kommer man inte ifrån att turismen är störande och tärande, hävdar han. Det är 
främst det högre djurlivet som påverkas då det störs av att konfronteras med 
turister. Kardell anser vidare att turisterna vid transporten till avlägsna 
nationalparker förbrukar mer energi än parken genererar genom solenergi vilket 
medför att turismen torde utgöra ett långsiktigt hot mot nationalparkerna eftersom 
den tär på jordens energiresurser.  

En rapport från Femundsmarka, Rogen och Långfjället, där resultat från studier av 
nedskräpning och slitage i slutet på 80-talet jämförs med studier från slutet på 90-
talet, håller på att tas fram. Rapporten ska uppdatera tidigare utgåvor med den 
utveckling som skett i området. (Muntl. Emmelin) 
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Tuomas Vuorios pågående licenciatarbete på ETOUR handlar om att utveckla 
metoder för att skaffa tillförlitlig kunskap om besöksmönster i naturområden samt 
turisters attityder och upplevelser. Projektet studerar även konsekvenserna av 
olika förvaltningsåtgärder inom fjällområden, speciellt i avvägning mellan 
utveckling av turism/friluftsliv, naturskydd och hänsyn till andra näringar bland 
annat rennäring. Projektet lägger grund för fortsatt arbete med metodik för 
miljökonsekvensanalys och planering för projektet ”Planning for Sustainable 
development in the Mountains” inom Fjällmistra. (Muntl. Vuorio)56 

Staffan Öhrling, docent vid Mitthögskolan, håller i tre pågående projekt som 
behandlar tre destinationer inom ett och samma forskningsprojekt. Hela 
forskningsprogrammet omfattar tre destinationer; Södra Kerala (Indien), Kreta 
och Höga Kusten. Gemensam nämnare är turismens påverkan på miljö och 
ekonomi. Ett antal lokala destinationer och/eller attraktioner på var och en av 
destinationerna har delats in i tre kategorier: A) Highly sensitive environments; B) 
Fairly less sensitive environments; C) Less sensitive environments. För Höga 
Kusten har exempelvis nationalparken plus tre naturreservat, fyra fiskelägen med 
flera platser valts ut. Utöver detta avses även miljömärkning att ingå i Höga 
Kusten- projektet. Öhrling har utvecklat en modell för praktisk tillämpning som 
skall värdera positiva och negativa effekter av turism utifrån begreppen 
centripetal impact och centrifugal impact. (Muntl. Öhrling)57 

Vid Lunds universitet bedriver Johan Hultman ett projekt som studerar den 
ökande graden av rörlighet och dess påverkan på landskapet. Fokus ligger på hur 
landskapets gamla betydelsebärare definieras om till att bli arenor för konsumtion. 
Målet är att beskriva hur landskapet förändras med vårat nya sätt att vara och hur 
det står i relation till vår samhällsutveckling mot en ekologisk hållbarhet. (Muntl. 
O´Dell)34 

5.2 En hållbar turismutveckling 
I ett betänkande av Miljövårdsberedningen (SOU 1995:100)51 görs en samlad 
analys av miljösituationen i landets fjällområden där det även lämnas förslag till 
åtgärder för hållbar utveckling. Turism och friluftsliv behandlas i ett kapitel och 
där bedömningar och förslag på åtgärder för minskning av skador på natur i 
samband med friluftsliv och turism liksom en hållbar utveckling av fjällregionen 
belyses.  

Fjällforskningsinstitutet (FFI) gjorde 1998 en översiktlig miljöutredning vid 
turistanläggningar i Sälenfjällen. 43 Enligt denna är de fyra mest framträdande 
miljöaspekterna som anläggningarna bör prioritera åtgärder inom är osorterat 
avfall, transporter, energianvändning och vattenförbrukning. Även aspekter som 
kontroll, rutiner, kommunikation och organisation är viktiga komponenter för det 
fortsatta miljöarbetet på anläggningarna.  
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I ett slutbetänkande av utredningen om åtgärder mot buller i fjällområden och 
skärgårdar m m, (SOU 1993:051)49, föreslås bl a åtgärder som ska minska bullret 
från snöskotrar och motorbåtar, vilka är de dominerande störningskällorna i fjäll- 
respektive skärgårdsområden. En av åtgärderna är hastighetsbegränsning. 
Snöskotertrafikens effekter på naturmiljön har studerats av Länsstyrelsen i 
Västerbottens län (Ds 1994:036)27. Här föreslås bl a att beslut om vinterns sista 
dag för snöskotrar införs, förbud i vissa områden utmed kusten och i skärgårdar, 
regler om hänsyn till naturmiljön i terrängkörningslagen, ökade befogenheter för 
naturvårdsvakter och införandet av katalytisk avgasrening och miljömärkning för 
snöskotrar. 

I SOU 1996:17053, Fritidsbåten och samhället, finns en allmän beskrivning av 
miljöpåverkan från fritidsbåtar. Utredningen innehåller även förslag på åtgärder 
för att minska den negativa påverkan. Även i SOU 1974:9548 Båtliv, Samhälle och 
fritidsbåtarna, belyses båtlivets negativa miljöpåverkan åtföljt av åtgärdsförslag. 
Ett betänkande av Miljövårdsberedningen angående hållbar utveckling i Sveriges 
skärgårdsområden presenterar en rad förslag för att skydda och bevara en levande 
skärgård. Förslagen gäller bl.a. vattenmiljön, yrkessjöfarten, fritidsbåtarna, fisket 
och jordbruket, försvaret och strandskyddet (SOU 1996:153)52. I SOU 2000:06754 
redovisas och utvärderas de regionala miljö- och hushållningsprogram som 
utarbetats av sju länsstyrelser för vissa av Sveriges skärgårdsområden. 
Utredningen innehåller förslag om bl a fiske och vattenbruk, vattenförsörjning, 
stränderna samt natur- och kulturmiljön.  

Naturvårdsverket (1998)40 har tagit fram förslag till åtgärder för att minska 
markskador orsakade av barmarkskörning på kalfjäll. Bland dessa kan nämnas en 
ökad tillsyn för att motverka olaglig barmarkskörning för jakt, fiske och 
bärplockning i fjällen, information om förbudet mot barmarkskörning och att 
miljöövervakning bör ingå som en del av länsstyrelsernas övervakning av fjällen.  

Fjällagendan (2000)2 är en slutrapport från ett FOU projekt om hållbart nyttjande 
av naturresurser i fjällen. Syftet med projektet har bl a varit att utveckla former för 
bättre samordnad markanvändning, åstadkomma bättre kanalisering av turism och 
friluftsliv och hitta former för direktdialog mellan olika aktörer i fjällområdet. 
Fallstudier har bedrivits i tre delområden; Västra Härjedalen, Tärna- Hemavan 
och södra Jämtlandsfjällen. Det i projektet tillämpade arbetssättet med 
partsammansatta arbetsgrupper där de olika intressenterna i området tillsammans 
med kommun, länsstyrelse och forskare arbetar gemensamt med utarbetande av 
gemensamma förslag till åtgärder har visat sig vara en bra plattform för dialog. 
Projektet är genomfört av Länsstyrelsen i Jämtlands län tillsammans med 
Länsstyrelsen i Västerbottens län samt Härjedalen, Berg, Åre och Storumans 
kommuner. 

Nordiska ministerrådet (1998)42 tillsatte 1994 en projektgrupp med uppgiften att 
redogöra för ekoturism i Norden och utarbeta gemensamma nordiska 
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rekommendationer för hur den bör utvecklas i Norden. I projektgruppen ingick 
Gunnar Zettersten, Naturvårdsverket, som representant för Sverige. Turismens 
inverkan på miljön beskrivs översiktligt i ett kapitel i rapporten. En av slutsatserna 
är att märkningssystem för ekoturism måste kompletteras med en helhetssyn på 
turismtrycket i området eftersom summan av miljöbelastningen av flera 
turistföretag i samma område kan överskrida områdets bärkraft även om ett 
enskilt företag uppfyller kraven på ekoturism. Projektgruppen föreslår vidare att 
det utarbetas etiska regler för hur en resenär ska uppträda för att få kallas ekoturist 
då det utan en respektfull attityd från turistens sida inte hjälper att arrangören 
uppfyller övriga villkor.  

Nordic Councils of Ministers (2001)41 har i rapporten Towards a sustainable 
Nordic Tourism konstaterat att framtagande av en gemensam nordisk strategi för 
hållbar turism skulle utgöra en stor utmaning. Enligt studien är det stor variation 
inom de olika nordiska länderna i deras initiativ för en hållbar turismutveckling 
och få utredningar har gjorts för att studera om arbetet ger positivt utfall. 
Slutsatsen är ändå att ett gemensamt nordiskt initiativ skulle ge maximal effekt, 
jämfört med att alla länder jobbar på egen hand, och störst effekt i att påverka 
Europeisk och internationell utveckling på området.  

ETOUR har tagit fram en översikt av aktuella miljölednings- och 
miljömärkningssystem inom turistnäringen och genomfört dessa för att visa på 
skillnader och likheter.38 I en fortsättning kommer turisternas (konsumenternas) 
inställning till miljöanpassning inom turism att studeras. Här söks svar på frågorna 
om en destination eller ett företag blir mer attraktivt för konsumenten om de är 
miljömärkta och om miljömärkning har någon betydelse för turisters upplevelse 
och val. 

Banverkets skrift Konsekvenser för friluftsliv syftar till att bidra till att 
friluftslivets intressen bättre beaktas i samband med planering och projektering av 
väg- och järnvägsprojekt. Boverket har utarbetat en skrift i samarbete med 
Turistdelegationen som belyser sambanden mellan turismen, värnandet om miljön 
och den kommunala planeringen med syftet att få till stånd ett ökat samarbete 
mellan planerare och turismens företrädare.12  

Att det finns ett samband mellan kommuners översiktsplanering, värnandet om 
miljön och förutsättningarna för turismutveckling diskuteras i en skrift utgiven av 
Boverket och Turistdelegationen (1997). Syftet är att få till stånd ett ökat 
samarbete mellan planerare och turismens företrädare.17  

Vid Karlstad universitet pågår ett projekt med syftet att kartlägga strukturen på 
turismen i Värmland samt att studera hur en miljöanpassning kan åstadkommas 
och utvecklas inom turistnäringen. Detta sker dels genom att studera 
möjligheterna för miljömärkning inom turistnäringens olika sektorer och inom 
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geografiska områden. Dels avses att studera hur lokala partnerskap kan utvecklas 
där en lokal samverkan och lokal anpassning är viktiga faktorer.14 (Muntl. Blom) 

För att finna innovativa metoder för att uppnå hållbar utveckling i skogsområden 
bedrivs ett projekt som är samfinansierat mellan olika parter i Värmland, bl a 
Länsstyrelsen och Karlstads universitet, och EU (RECITE II). Övriga deltagande 
regioner är: Kaino i Finland, Jura i Frankrike samt Extremadura och Galicien i 
Spanien. I Värmland är området avgränsat till Hovfjället. Inom detta område och 
genom utbyte med andra deltagande regioner handlar projektet om att uppnå ett 
hållbart mångbruk mellan skogsbruk, skogen som bioenergiråvara och turism.15 
(Muntl. Blom) 

Vid Baltic Business School (BBS) bedriver Lars Aronsson ett projekt som 
studerar hur de globala förändringarna hänger samman med och påverkar det 
lokala, och vice versa, samt handlingsutrymmet för platser i den globala 
ekonomin och kulturen. En artikel har publicerats som handlar om i vilken 
utsträckning turism och fritid i ett modernt samhälle uppmuntrar en hållbar 
relation mellan människa, plats och natur.8 Projektet har även resulterat i 
publicerade artiklar inom andra ämnesområden.10 (Muntl. Aronsson) 

Gössling (2000)32 hävdar i sin avhandling att turismen, sett som resurs för arbetet 
mot hållbar utveckling, är överdrivet positiv. Tre orsaker till detta redovisas där 
Gössling för det första påpekar att den miljöförstöring som turismen ger upphov 
till inte har kartlagts och integrerats i diskursen om hållbar turismutveckling. 
Vidar visar fältarbete i Zanzibar, Tanzania att relationen människa- natur 
förändras som resultat av turism. Fältarbete visar också att turismutvecklingen är 
komplex och att turism ses som en fördelaktig utvecklingsstrategi mest för att det 
i analyser är möjligt att påvisa kortsiktiga ekonomiska effekter.  

Per Pettersson-Löfquist vid Högskolan i Kalmar bedriver tillsammans med 
Staffan Lindberg vid Lunds Universitet ett projekt som studerar konflikten över 
rätten till att använda stränder och dricksvatten som finns mellan lokalbefolkning 
och turister i Zanzibar. Syftet med studien är att studera hur dessa konflikter 
upplevs och hanteras av lokalbefolkningen men även hur internationella aktörer är 
involverade. Studien belyser pågående försök att lösa dessa konflikter och söker 
nya sätt att försäkra en social och miljömässigt hållbar utveckling.44, 45, 46 (Muntl. 
Pettersson) 

Samspelet mellan hotellbranschen och externa intressenter, när det gäller 
miljöarbete, studeras i ett pågående projekt vid BBS. Genom att använda 
intressentmodeller kan både företagets relationer till olika intressenter, och 
informationsspridningen till dem, förbättras. Projektet väntas resultera i ett 
working paper i början på hösten.18 (Muntl. Bredmar) 
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I ett pågående projekt vid Högskolan Dalarna är huvudfrågan metodorienterad och 
gäller i vilken mån som geografiska informationssystem med fördel lånar sig till 
frågeställningar som rör miljöcertifiering av hela områden. Flera anläggningar i 
Särna- Idre- Grövelsjön- området har arbetat med miljöcertifiering och frågan har 
rests om man inte borde eftersträva en certifiering av hela området. Syftet är att 
undersöka om GIS är ett bra verktyg för miljöstyrning/miljöövervakning och om 
det kan vara ett bra hjälpmedel då man vill arbeta med frågor som rör certifiering 
av ett helt område.16 (Muntl. Bohlin) 

Vid institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, har det skrivits en del 
uppsatser och projekt rörande turism och destinationsplanering i stort. I projektet 
har konflikter kring markanvändning i Östergötland studerats där lantbruk, med 
alternativa verksamheter som golf, jakt o s v konkurrerar med kommunernas och 
industrin behov samt behovet av mark för flygplatser, vägar, järnvägar och 
kraftledningar. Med hjälp av GIS har analyser kunnat utföras om var i tid och rum 
dessa konflikter hindrar en hållbar utveckling. I samverkan med kommunernas 
övriga aktörer kan man använda geoinformationen i GIS för att säkra områden för 
friluftsliv och rekreation och åstadkomma förutsättningar för en hållbar 
turismutveckling. Även turisminformation kopplad till digitala kartor kan utgöra 
ett kraftfullt medie att marknadsföra olika regioner. Något som används är mobila 
GIS att ha med sig i fordon eller i en handdator tillsammans med GPS - för 
fjällturister men även för räddningstjänsten - och digitala sjökort som kan 
användas för att navigera i svåra vatten.28 (Muntl. Sivertun) 

Vid International Institute for Industrial Environmental Economics, IIIEE, bedrivs 
projekt som handlar om hållbar turism. Projektet Lessons from Ecotourism and 
Alternative Tourism for Sustainable Tourism Development” har inriktats på de 
faktorer som kan bidra till mer hållbara system för turism- 
produktion/konsumtion. Identifikationen av dessa faktorer stöds av ett teoretiskt 
nätverk som utvecklats på IIIEE.55 Ett pågående projekt om ekoturism initierat 
med stöd av Turistdelegationen värderar kritiskt ekoturismoperatörers 
handlingssätt jämfört med de teoretiska principer som ekoturism baseras på. Ett 
annat projekt som har syftet att skapa djupare förståelse för turismnätverk för 
hållbar turism och deras förmåga att åstadkomma förändring inom detta område. 
Tanken är att studera både lyckade och misslyckade försök för miljöarbete. 
Nätverk inkluderar turist och andra företag såväl som andra aktörer som bidrar till 
hållbarhetsprestationer.31 Ett tredje projekt ska söka svar på hur turistoperatörer 
kan bidra till att introducera hållbarhetstanken bland massturismens aktiviteter.19 
(Muntl. Backman) 
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