
 HÖGSKOLAN I HALMSTAD • Box 823 • 301 18 Halmstad  • www.hh.se   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekter vid hållbar 
utveckling i Skåne 

      
 

Madeleine Nilsson  
 

Hållbar turismutveckling 3 
Examensarbete 15 hp 

Examinator: Göran Sahlen 
Handledare: Kristina Thorell 

2013-06-04 

      

 

EXAMENSARBETE | BACHELOR’S THESIS 



Hållbar turismutveckling 3  Madeleine Nilsson     

Examensarbete 15hp  2013-06-04 

 

2 

 

Sammanfattning 

Den globala turismen har ökat enormt de senaste åren och behovet av hållbar 

destinationsutveckling har ökat tillsammans med turismen. Med en bättre kunskap om hur 

destinationen kan påverkas, både positivt och negativt av turismen, har det blivit allt viktigare 

att ha en hållbar plan om hur destinationen ska bevaras och fortsätta vara tillgänglig för 

turism. 

Syftet med studien var att undersöka effekter av hållbar utveckling i Skåne då Tourism in 

Skåne har gått ut med att de vill att Skåne ska bli Sveriges mest hållbara destination. Några av 

Skånes kommuner har toppat listor över Sveriges mest hållbara kommuner och bland dessa 

hittar man Helsingborg och Malmö. Därav finns det ett underliggande syfte att undersöka hur 

Helsingborg och Malmö arbetar med hållbar utveckling idag och vad hållbar utveckling har 

för betydelse för besökare och lokalbefolkning vid de två destinationerna. För att kunna 

besvara syftet och frågeställningen har kvalitativa intervjuer och kvantitativa 

enkätundersökningar genomförts. Frågeställningarna har besvarats med hjälp av resultaten 

från intervjuerna, enkätundersökningen och tidigare forskning inom området hållbar 

utveckling. 

Hållbar utveckling medför en rad olika effekter, både positiva och negativa, på de två 

destinationerna Helsingborg och Malmö. De negativa effekterna är svåra att upptäcka och 

destinationerna vill inte gärna berätta om negativa effekter som uppstår vid utveckling av sin 

destination. I Helsingborg och Malmö har man börjat arbeta med hållbar utveckling för att det 

är en självklarhet och som destination blir man inte unik för att man arbetar med hållbar 

utveckling eftersom alla andra arbetar med det och det kan ses som en negativ effekt. En 

annan är att det finns en okunskap, förvirring och osäkerhet bland människorna när man pratar 

om hållbar utveckling. 

De positiva effekterna av hållbar utveckling är väldigt tydliga att upptäcka, som destination är 

det självklart att man vill visa och berätta om det. Arbetar man med hållbar utveckling är det 

viktigt att hållbarheten genomsyrar allt man gör och som åskådare av hållbarhetsarbetet 

upplever man också att det finns många positiva effekter. För dem är det viktigt att man 

arbetar med hållbar utveckling, att det syns och man lägger märke till arbetet som sker i sin 

hemstad. För att lyckas är det viktigt att hålla fast vid sin strategi och kontinuerligt arbeta 

tillsammans med alla aktörer på destinationen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemområde 

Den globala turismen har ökat enormt de senaste åren och behovet av hållbar 

destinationsutveckling har ökat tillsammans med turismen. Med en bättre kunskap om hur 

destinationen kan påverkas, både positivt och negativt av turismen, har det blivit allt viktigare 

att ha en hållbar plan om hur destinationen ska bevaras och fortsätta vara tillgänglig för 

turism. (Fors och Gustafsson, 2008) 

Både Skottland och Nya Zeeland har kommit långt inom hållbar destinationsutveckling och 

de startade tidigt med arbetet att skapa hållbara destinationer. Deras hårda arbete har gett 

positiva resultat och det är något som har inspirerat andra länder till att arbeta mer aktivt med 

hållbar destinationsutveckling. Bland dessa länder hittar vi bland annat Sverige som idag 

arbetar för en hållbar utveckling, redan 2001 framställdes en strategi av regeringen för hur en 

hållbar utveckling ska arbetas fram och i strategin som framtogs ingår miljömässiga, sociala, 

kulturella och ekonomiska prioriteringar för att kunna uppnå hållbar utveckling. 

(Miljödepartementet, 2002) 

Den ideella organisationen Swedish Welcome arbetar inom den svenska besöksnäringen för att 

ge konkret vägledning åt företag och organisationer för att på så sätt bidra till att Sverige får 

ett mer hållbart samhälle. Idén kommer från en metod som Nya Zeeland och Skottland redan 

arbetar utefter och istället för att starta om från början och utarbeta en egen metod bestämde 

sig Swedish Welcome för att använda sig av den metoden som redan används av Nya Zeeland 

och Skottland. Detta har medfört att de kan lägga mer tid åt att utveckla metoden och anpassa 

den till den svenska besöksnäringen. Swedish Welcome började testa metoden 2009 på sextio 

svenska företag och organisationer och sedan dess har allt fler företag och organisationer 

anslutit sig. Detta kan bero på att allt fler, både företag, organisationer och besökare blir mer 

uppmärksammade om vikten av en hållbar utveckling och det är något som allt fler arbetar för 

både nationellt och globalt. (swedishwelcome, 2013) 

Sveriges besöksnäring har utvecklats under de senaste femton åren men har stora potentialer 

till att utveckla sin besöksnäring ännu mer. För att kunna öka besöksnäringen har strategin 

2020 vuxit fram, den innebär att Sverige genom att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor och 
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framförallt arbeta mer systematiskt och offensivt med destinationsutveckling ska kunna 

dubbla den svenska besöksnäringen. Strategin 2020 har tagits fram utav Svensk Turism i 

samarbete med en rad olika aktörer inom det svenska näringslivet som bland annat 

VisitSweden, SHR och Tillväxtverket. (Nationell strategi för Svensk besöksnäring, 2010-2011) 

Tillväxtverket har valt ut fem destinationer som man anser har potential till att utvecklas till 

hållbara destinationer som dessutom är internationellt konkurrenskraftiga. De fem 

destinationerna är Stockholms skärgård, Kiruna, Åre, Bohuslän och Vimmerby och det har 

satsats sextio miljoner kronor på de fem destinationerna. Pengarna ska bland annat gå till att 

utveckla och stärka destinationerna, öka destinationernas kvalitet samt bli internationellt 

konkurrenskraftiga. Anledningen till att dessa fem destinationer har valts ut är att man anser 

att de har bäst förutsättningar att lyckas som helårsdestinationer och redan innan projektet 

startade hade dessa fem destinationer kommit en bit på vägen med deras arbete för att bli 

hållbara destinationer. (Tillväxtverket, 2012) 

Hållbar destinationsutveckling är något som blir allt viktigare bland destinationerna och 

Tourism in Skåne har tagit ett beslut om att bli Sveriges mest hållbara resmål. Det är ett stort 

projekt som kräver engagemang och samarbete mellan regionens 33 kommuner och 3500 

företag. Regionen har sedan tidigare tagit fram en innovationsstrategi som innebär att 

regionen ska skapa en hållbar energiförsörjning och en långsiktig hållbar miljö i regionen. 

(Skåne/press, 2011) 

För att etablera Skåne som en hållbar destination krävs det att så stor del som möjligt av 

Skånes besöksnäring är med på projektet och att de är villiga att investera mer pengar i 

projektet för att nå målet om att bli Sveriges mest hållbara resmål. Man har en lång väg att gå 

och just nu arbetar man med att inventera Skånes styrkor som en hållbar destination. Med ett 

uppsving av tågresandet inom regionen, de 220 naturreservaten och de över 150 

gårdsbutikerna som finns i Skåne tror man ska hjälpa till för att uppnå målet. Dessutom har tre 

av Skånes kommuner toppat listan över de bästa hållbarhetskommunerna i Sverige de senaste 

åren. 2009 låg Helsingborg i topp, 2010 låg Malmö i topp och 2011 låg Lund i topp på listan. 

(Skåne/press, 2011) 

Hållbar utveckling är något som destinationerna får arbeta kontinuerligt för att uppehålla och 

vad som är hållbart förändras med tiden. Utveckling av destinationer kan ibland påverka 
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destinationen negativt och det är därför viktigt att destinationerna har en plan för hur man ska 

minska de negativa effekterna och uppnå en hållbar destination. Det finns inte en mall som 

fungerar för alla destinationerna därför är det viktigt att destinationerna är medvetna om detta 

och utarbetar en plan som fungerar för just dem själva för att kunna bli hållbara destinationer. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka effekter av hållbar 

utveckling i Skåne. En underliggande målsättning är också att undersöka hur Malmö och 

Helsingborg arbetar med hållbar utveckling, undersöka eventuella skillnader mellan de två 

destinationerna och vad har hållbar utveckling för betydelse för besökarna och de boende på 

de två destinationerna. Utifrån syftet har tre frågeställningar utformats: 

 Vilken betydelse har hållbar utveckling för besökarna och de boende vid de två 

destinationerna Helsingborg och Malmö? 

 Hur viktigt är det för destinationerna att visa utåt att de arbetar med hållbar 

utveckling? 

 Har hållbar utveckling någon betydelse för människors val av destination vid resor? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie kommer att undersöka i stort vilka effekter av hållbar utveckling som har 

uppstått i Skåne. Studien kommer framförallt att undersöka två destinationer, Helsingborg och 

Malmö, närmare och undersöka hur de arbetar med hållbar utveckling och betydelsen av att 

marknadsföra deras arbete. Studien kommer också att undersöka hur besökare och boende i de 

två utvalda destinationerna Helsingborg och Malmö upplever destinationen som hållbara 

destinationer och om det har någon betydelse vid val av resedestination. 
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Inledning 

I detta kapitel kommer teori och tidigare forskning att behandlas. De områdena som kommer 

att tas upp här är hållbar destinationsutveckling, effekter vid destinationsutveckling, åtgärder 

för att minska negativa effekter, tre geografiska områden Skåne, Helsingborg och Malmö. 

Med hjälp av den tidigare forskningen och resultaten från intervjuerna och enkäterna kommer 

studiens frågeställning att besvaras. Detta kapitel är av stor vikt för att kunna få en djupare 

insikt i vad destinationsutveckling innebär och vikten av en hållbar destinationsutveckling för 

destinationers fortsatta framtid. 

2.2 Hållbar destinationsutveckling 

Hållbar destinationsutveckling är en process som kan ses som väldigt komplex, det är en 

process som involverar många olika aktörer och det finns många aspekter att ta med i 

planeringen för att få en hållbar utveckling. Destinationsutveckling är ett begrepp som 

används vid utveckling av ett samhälle för att öka attraktiviteten som ett turistmål. (Forss & 

Gustafsson, 2008) 

En turistdestination utgörs oftast av tre grundläggande saker, den första är attraktion och det 

är en utav de viktigaste delarna för att attrahera turister till destinationen. Attraktionen kan 

upplevas på olika sätt av olika personer och det kan vara olika beståndsdelar som bidrar till en 

attraktion av destinationen. Den andra saken är infrastruktur, destinationen behöver ett 

fungerande system och resurser i samhället för att turistens behov ska täckas. Den tredje är 

tjänster som gör det möjligt att vistas på destinationen. Utöver dessa tre grundläggande saker 

krävs det att turisten känner till destinationen för att destinationen ska få besökare. För att 

destinationen ska skilja sig från andra destinationer bör destinationen ha en image som styrks 

av turisterna som besökt destinationen, det är viktigt att ha en trovärdig bild av destinationen 

och en bild som inte ändras hela tiden då det tar tid att skapa en image. (Bohlin, Elbe, 2011) 

När det gäller utveckling av destinationen måste man ta ställning till en rad olika 

frågeställningar och det är många olika aktörer, både offentliga och privata, inblandade i 

processen.  Alla aktörer i processen har ett gemensamt intresse i att utveckla destinationen och 

man hjälps åt att ta beslut om vem som ska göra vad och vad som är viktigast att lägga 
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destinationens resurser på. Vad man är utefter vid destinationsutveckling är att få besökarna 

att uppleva en fulländad helhetsupplevelse. Det stora problemet är att alla besökare är olika 

och upplever saker på olika sätt. För att kunna lyckas med destinationsutveckling är det 

viktigt att destinationerna har kännedom om vilka besökare de lockar till sig och vad som är 

den stora dragningskraften till att besökarna kommer till destinationen för att kunna locka fler 

besökare. (Tillväxtanalys, 2012) 

Vid hållbar destinationsutveckling är resultatet inte enbart att öka attraktiviteten som ett 

turistmål, med hållbar destinationsutveckling är det önskade resultatet att uppnå en 

ekonomisk, social, kulturell och miljömässig hållbarhet inom destinationen (Rosenberg & 

Wahlberg, 2004). Den ekonomiska, den miljömässiga, den kulturella och den sociala aspekten 

hänger samman och påverkar varandra och för att uppnå en hållbar destinationsutveckling 

krävs det att man planerar utefter alla aspekterna.  Planerar man endast utefter en av 

aspekterna kommer det resultera i en ohållbar utveckling. Vid utveckling av destinationer där 

man endast har planerat utefter en av aspekterna har man märkt att det har haft stora 

konsekvenser på de andra aspekterna. Tillexempel om man enbart planerar utefter ett 

ekonomiskt resultat har det haft negativa konsekvenser på samhället och miljön. (Strange & 

Bayley, 2008) 

Vid hållbar destinationsutveckling måste man ta hänsyn till de tre aspekterna, ekonomi, 

samhälle och miljö. Att uppnå ekonomisk hållbarhet vid destinationsutveckling kan vara 

problematiskt, det stora problemet är att många destinationer är säsongsberoende. En 

destination som endast har badstränder som största attraktion har problem med att få besökare 

under de månader då det inte är badsäsong. Det samma gäller för en destination som livnär sig 

på skidåkare, de får inga besökare när det inte är vinter. För säsongsberoende destinationer är 

det viktigaste för att uppnå en hållbar ekonomiskutveckling att försöka skapa en 

helårsdestination, en destination som lockar besökare året runt. Andra problem vid hållbar 

ekonomiskutveckling är var i landet destinationen är belägen, transportmöjligheter, utbud av 

shopping, restauranger och logi. Trots problemen som kan uppstå vid hållbar 

destinationsutveckling är det viktigt att uppnå en ekonomisk hållbarhet för att de andra två 

aspekterna, miljö och samhälle, ska fungera. (Bohlin & Elbe, 2011) 

Att uppnå en hållbar miljömässigutveckling är en aspekt som har blivit allt mer viktig och 

idag måste alla företag i Sverige ha en miljöplan. Inom turistdestinationen gäller det att 
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utveckla en plan som både tillgodoser besökarens och turistens behov men som samtidigt inte 

påverkar naturen och djuren på ett negativt sätt. Till en början var det endast den 

miljömässiga hålbarheten på destinationen som man planerade, de avtryck som turisten och 

besökaren gör när den reser till och från destinationen och de avtryck den gör på hemorten har 

tidigare inte varit medräknad i planerna för en hållbar destinationsutveckling. Miljöaspekten 

har blivit allt viktigare att ta med i beräkningen och företag och destinationer har börjat tänka 

på miljön i ett bredare perspektiv. För att uppnå en hållbar utveckling inom miljön krävs det 

att alla arbetar i samma riktning för att uppnå en hållbarhet inom miljön. (Bohlin & Elbe, 

2011) 

Det största problemet med att uppnå en social hållbarhet är framförallt kulturkrockar mellan 

turisterna och lokalbefolkningen, för att undvika kulturkrockar är det viktigt att ha en 

förståelse för varandra och respektera olikheterna i samhället. De ekonomiska och 

miljömässiga aspekterna kan ses som de två viktigaste aspekterna men som tidigare nämnt är 

de beroende av varandra och en av de viktigare delarna i planeringen för en hållbar 

destination är att skapa en balans mellan de tre aspekterna för att uppnå en hållbar 

destinationsutveckling. (Bohlin & Elbe, 2011) 

Det finns många aspekter att ta med i hållbar destinationsutveckling och det är inte en lätt 

uppgift att klara av. Alla destinationer är olika och det finns inte en mall som man kan 

applicera på destinationen för att uppnå hållbar destinationsutveckling. Varje destination och 

företag måste skapa sin egen plan för hur de ska uppnå hållbar utveckling. Det viktigaste i 

utarbetande av planen är att ta med de tre aspekterna, samhälle, ekonomi och miljö, för att 

kunna ha en hållbar destinationsutveckling. Vad som är hållbart idag kanske inte kommer 

vara hållbart om några år därför är det viktigt att följa med i utvecklingen och vara 

uppmärksam på förändringar som kan hindra den hållbara utvecklingen. Att skapa en hållbar 

destination kräver konstant arbete och det är något som blir allt viktigare att arbeta för en 

hållbar utveckling med den globala utvecklingen som sker idag. (Strange & Bayley, 2008) 
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2.3 Effekter vid destinationsutveckling 

Turism skapar både fördelar och nackdelar inom samhället, kulturen och framför allt miljön. 

Många gånger är det inte vad turisterna gör utan mängden turister som besöker samma 

destination som skapar problem. De två faktorerna skapar stora problem tillsammans. Miljön 

tar skada både genom direkta och indirekta föroreningar från turistens sida och många gånger 

är det okunskap från både turisten och destinationens sida om vad som kan skada miljön som 

är den största anledningen till problem. Turisterna och turistdestinationen är beroende av 

varandra och utan föreskrifter och eget initiativ från destinationen om hur den ska kunna bli 

en hållbar destination finns det en risk att destinationen mister besökare om destinationen rent 

fysiskt blir utsliten. (Watctower, 2013) 

Problem som destinationen kan stå inför kan både vara ekonomiska, kulturella och 

miljömässiga. Ekonomiska problem kan vara att lokalbefolkningen inte får ta del av 

inkomsterna då hotell och resebolag är utländska. I framförallt utvecklingsländer kan 

lokalbefolkningen bli hänförda av de utländska turisternas livsstil som i deras ögon upplevs 

som lyxig. Detta kan påverka lokalbefolkningens i en negativ bemärkelse då de blir mer 

uppmärksammade om vad som skiljer deras livsstil åt turistens livsstil och detta kan leda till 

dundristiga beslut som i sin tur kan leda till sämre ekonomiskställning än tidigare. Kulturen 

påverkas också av tillströmningen av turister, destinationens kultur blir påverkad av 

turisternas kultur och tappar sina egna unika drag. Detta kan leda till konflikter inom 

samhället och göra destinationen mindre attraktiv som besöksmål. (Watctower, 2013) 

Turismen påverkar inte destinationen enbart på ett negativt sätt utan det finns en hel del 

positivt som turismen för med sig. Resandet för med sig förnyad kunskap om andra länder 

och även en ny förståelse för andra kulturer men man får också en bättre bild av hur ens egen 

kultur är (Watctower, 2013). Det blir allt vanligare med att destinationer har ett hållbart tänk 

och kunskapen om ett hållbart samhälle sprids och turisten blir mer medveten om vad som är 

rätt och fel att göra. På så sätt minskas de negativa effekterna på miljön, naturen, samhället 

och kulturen. Personalen inom turismsektorn har också bättre kunskap om hållbarhet idag och 

kan därför förhindra negativ påverkan av miljön direkt på plats och kan dessutom dela med 

sig av sin kunskap.     
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2.4 Åtgärder för att minska negativa effekter 

Som tidigare nämnt är det viktigt för destinationerna att ha en hållbar destinationsutveckling 

för att få en så positiv utveckling av destinationen som möjligt. I destinationernas plan för 

hållbar destinationsutveckling är det viktigt att skapa en balans mellan ekonomin, samhället 

och miljön för att uppnå bästa möjliga resultat. Det är inte en lätt uppgift och det är många 

olika intressenter som är inblandade i destinationens utveckling och alla har olika saker som 

de vill prioritera först. Trots problem som kan uppstå med meningsskillnader är det ändå 

viktigt att integrera olika intressenter i utvecklingen. De intressenter som bör vara med vid 

destinationsutveckling för att kunna uppnå bästa möjliga resultat är: lokalbefolkningen, 

näringslivet, den offentliga sektorn men också besökarna. (Bohlin & Elbe, 2011) 

Alla destinationer är olika och alla destinationer kräver en hållbar destinationsplan som är 

gjord utefter destinationens egna resurser och möjligheter. Det finns inte en mall som man kan 

arbeta efter utan man måste arbeta fram sin egen plan för hur man ska nå hållbar utveckling. 

Det samma gäller när det kommer till att minska de negativa effekterna vid 

destinationsutveckling, det uppstår olika effekter vid varje destination och det viktiga är att 

upptäcka de negativa effekterna och åtgärda dem på bästa möjliga sätt utan att förstöra 

balansen mellan ekonomin, samhället och miljön. En viktig del i processen är att alltid vara 

uppmärksam på förändringar som sker med tidens utveckling. (Schmandt & Alberts, 2000) 

Vad destinationerna har för negativa effekter och vad de gör för att minska negativa effekter 

är svårt att finna och en teori för detta är att många destinationer inte vill gå ut med deras 

misslyckanden för att få negativ publicitet. Går de ut med deras negativa effekter kan det vara 

svårt att hitta på grund utav att de går ut med informationen på deras egna språk och 

informationen kan vara svåråtkomlig för allmänheten (Rosenberg & Wahlberg, 2004). 

Skottland och Nya Zeeland är två ledande länder inom hållbar destinationsutveckling och ett 

exempel på en destination som tidigt startade arbeta för en hållbar destinationsutveckling är 

Kaikoura i Nya Zeeland. 

Kaikoura får varje år hundratusentals besökare vilket sätter stor press både på miljön och 

lokalbefolkningen. Kaikouras stadsråd uppmärksammade tidigt att turismen hade stor 

påverkan och bestämde sig för att gör något åt detta för att skapa en hållbar destination 

(Kaikoura, 2013). Destinationsutveckling kan ses som en komplex utveckling och hänger ofta 
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ihop med hur konkurrenskraftig destinationen är och det är oftast mer än en part som har 

något att säga till om destinationsutvecklingen. Det bör ligga ett gemensamt intresse för 

utveckling av en destination bland lokalbefolkningen men med ett stort intresse kan det skapa 

många tvister bland lokalbefolkningen.(Tillväxtanalys, 2012) 

Kaikouras ekonomi har fått ett uppsving med hjälp av utvecklingen. I Kaikoura var 

befolkningen överens om att något behövde göras åt den höga arbetslösheten och deras 

resurser var det rika marina livet utanför staden. Whale Watch Kaikoura är den enskilt största 

anledningen till att Kaikoura har fått så många besökare och tack vare det hjälper de till 

ekonomiskt vid stadens tillbyggnader och ombyggnader (New Zealand tourism guide, 2013). 

Detta har skapat arbetstillfälle åt stora mängder av befolkningen och utvecklingen har gått 

snabbt, det fanns en stor efterfrågan om att få åka ut och beskåda valarna. Det har inte bara 

skapat arbetstillfälle åt de som arbetar med Whale Watch Kaikoura utan har också skapat 

arbeten inom boendesektorn, restauranger, caféer och även inom byggnadsbranschen. Detta 

har lett till en ökad ekonomisk inkomst dock är det inte jämn beläggning året runt och vissa 

företag påverkas mer än andra. (New Zealand tourism guide, 2013) 

Kaikoura är beroende av den stora mängden besökare men den stora mängden besökare kan 

också orsaka problem. Den största anledningen till att de åker till Kaikoura är för att beskåda 

dess rika marinadjurliv. För många besökare med liten kunskap hur de ska agera när de 

upplever djurlivet kan orsaka stor skada genom att de stör djurens naturliga habitat och djuren 

kan då söka sig till andra ställen för föda och reproducering. I Kaikoura har man inte sett 

några stora förändringar i djurens levnadsvanor eller minskningar av flockar än så länge men 

man måste hela tiden sträva efter djurens bästa och hitta en balans mellan människan och 

djuren.  I en turistdestination som Kaikoura är dessa två beroende av varandra. (Svensson, 

2003) 

Kaikouras invånare är medvetna om att det krävs ett hållbart tillvägagångssätt för att fortsätta 

att vara en attraktiv destination och för att kunna fortsätta erbjuda turisterna turer ut för att 

beskåda valarna, delfinerna, sälarna och deras övriga rika marina djurliv. För att kunna bli en 

hållbar destination har Kaikoura gjort många åtgärder för att värna om staden och miljön. De 

har tagit fram ett initiativ med tolv punkter som de följer för ett hållbarare Kaikoura. 

(Kaikoura, 2013) 

http://www.tillvaxtanalys.se/
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Bland de tolv punkterna hittar man förslag som minimal nedskräpning, de har satt ut 

återvinningsstationer, gratis upphämtning av soporna och mätningar har visat att allt fler 

återvinner sina sopor. Kaikoura har gjort en plan över hur de ska minska koldioxidutsläpp i 

staden genom bland annat lågenergilampor i gatlyktorna, användning av solenergi och de 

förespråkar att man ska gå eller ta cykeln för att minska användning av motordrivna fordon. 

Som besökare kan man plantera ett träd. De har en grupp av lokala fiskare och andra 

intresserade som arbetar för att förbättra kusten, bevara den marina miljön och förhindra att 

man fiskar ut havet vid staden.  Kaikouras invånare och arbetare ska också arbeta för en 

hållbar framtid och detta ska de bland annat uppnå genom att arbeta efter internationell 

standard när det gäller miljön. (Kaikoura, 2013) 

Kaikoura har gjort många förändringar sedan Whale Watch Kaikoura uppstod och de har 

redan från början varit medvetna om att man måste själva delta och vara aktiva i utvecklingen 

för att inte minska den biologiska mångfalden. De är beroende av den biologiska mångfalden 

för att kunna fortsätta att vara en attraktiv destination därför är det viktigt att alla parter är 

med och arbetar för en hållbar destinationsutveckling. (Sundberg och Ilhan, 2008) De har 

genomfört undersökningar på hur valarna påverkas av den stora mängden turister men man 

har inte upptäckt att valarna direkt påverkas av turisterna. Då de inte vet speciellt mycket om 

hur valarna påverkas har man tagit det säkra före det osäkra och använder sig av den så 

kallade försiktighetsprincipen. Denna innebär att det man inte vet så mycket om ska man vara 

särskilt varsam med . Statsrådet har satt upp regler om hur nära företagen får komma valarna 

när de är ute och beskådar dem. (Svensson, 2003) 

I Kaikoura vill man inte att turismen ska öka mera, de sätter den biologiska mångfalden före 

ytterligare utveckling av turismen. För att kontrollera detta har det kommit upp bestämmelser 

om att företag måste ansöka om tillstånd för att kunna starta. Detta görs av The Departement 

of Conservation, på nationell nivå som arbetar med frågor om miljö- och naturvård. På det 

sättet kan de kontrollera så att tillstånd inte ges ut till verksamheter som berör 

turismbranschen det minsta. Kaikoura hoppas att de på det sättet har situationen under 

kontroll och att den biologiska mångfalden inte hotas (Svensson, 2003). Trots det hårda 

arbetet hittills vet Kaikoura att de är långt kvar innan de är en helt hållbar destination, det 

krävs kontinuerligt arbete får att uppnå målet att bli en hållbar destination men det är de 
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medvetna om och arbetar varje dag för att komma närmare målet (Kaikoura District Council, 

2013) 

Som tidigare nämnt ligger Nya Zeeland och Skottland långt fram när det gäller hållbar 

utveckling och Kaikoura är ett bra exempel på en destinations som har stor tillströmning av 

turister och tidigt uppmärksammat vikten av hållbar utveckling. I Malmö och Helsingborg har 

man inte fullt så många besökare varje år men det är minst lika viktigt att arbeta med hållbar 

utveckling och det finns ett intresse att skapa hållbara destinationer även i Skåne. 

2.5 Geografiskt område 

2.5.1 Skåne 

Skåne är beläget i södra Sverige i Öresundsregionen och det är ett kort avstånd till Danmark 

och övriga Europa. I Skåne finner man både storstadsliv, småstäder, vackra landskap och ett 

rikt djur- och naturliv, det är städerna tillsammans med det rika naturlivet som gör Skåne 

unikt. Här hittar du storstäder som Malmö, Helsingborg och Lund och tillsammans med 

Kristianstad bildar dessa fyra städer en region som består av kunskap, kultur och innovation 

(Region Skåne, 2013). I Skåne finner du tre nationalparker (Dalby Söderskog, Stenshuvud 

och Söderåsen) och över 220 naturreservat och man behöver inte välja på storstad och natur, 

allt ligger på korta avstånd till varandra. (Länsstyrelsen, 2013) 

Företaget Tourism in Skåne har tagit ett beslut om att göra Skåne till den mest hållbara 

destinationen i Sverige. Beslutet är baserat på önskemål från aktörer inom besöksnäringen i 

Skåne att skapa en hållbar destinationsutveckling. Besöksnäringen tillsammans med Tourism 

in Skåne är beredda att investera i projektet, besöksnäringen är en av de större näringarna och 

omsätter runt 18 miljarder kronor varje år. (Skåne/press, 2013) 

Region Skåne har sedan tidigare en innovationsstrategi som innebär att de vill skapa en 

hållbar energiförsörjning, effektiv integration och en mer långsiktig hållbar miljö. Med det 

nya projektet att skapa Sveriges mest hållbara destination sätter de stor press på sig själva och 

för att nå upp till deras mål är det viktigt att allt de gör genomsyras av hållbarhet och att det 

syns utåt att deras arbete ger resultat. Det är inte enbart för att locka fler besökare som man 

har startat upp projektet utan för att skapa ett varumärke som är internationellt 
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konkurrenskraftigt.  Tourism in Skåne hoppas på att med hjälp av projektet få skåningar att 

stanna kvar i Skåne för att kunna skapa en innovativ region som i sin tur kan locka till sig 

investerare, entreprenörer och andra intressenter som vill vara med i skapandet av region 

Skåne.  Tourism in Skåne har arbetat fram en strategi för hur de ska uppnå målet att bli 

Sveriges hålbaraste destination, de kommer att arbeta utefter tre steg: produkt- och 

destinationsutveckling, kommunikation och varumärke samt tjänsteinnovation och 

tillgänglighet. För att gå vidare med projektet kommer Skånes särdrag att inventeras för att 

kartlägga vad som kommer att behövas göras för att bli en hållbar destination. (Region Skåne, 

2013) 

 

2.5.2 Helsingborg 

Helsingborg är Skånes näst största stad med 140000 invånare. Helsingborg är beläget vid 

kusten i nordvästra Skåne, det är ett kort avstånd till Malmö och Danmark. Helsingborg har 

ett brett utbud av aktiviteter som friluftsliv, kulturliv och shopping. (Helsingborg, 2013). År 

2011 hade Helsingborg över 720 000 kommersiella gästnätter och man förväntar sig att den 

siffran kommer att stiga. Det finns planer på att utveckla Helsingborgs stad och det ger 

möjlighet till en mer attraktiv destination som kommer att locka fler besökare än tidigare. 

(Familjen Helsingborg, 2013) 

2009 toppade Helsingborg listan för de mest hållbara kommunerna i Sverige och arbetet med 

att skapa en hållbar destinationsutveckling pågår fortfarande. Helsingborg har arbetat fram en 

plan för hur de ska uppnå hållbar utveckling. Bland annat har de valt ut sju områden som ska 

förbättras och som är en del i den hållbara utvecklingsplanen. De sju områdena man har valt 

ut och ska förbättra är: 

 Boende och stadsutveckling 

 Trygghet och säkerhet 

 Barn och ungas uppväxtvillkor 

 Arbete och utbildning 

 Hälsa och levnadsvanor 

 Hälsosamt åldrande 
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 Miljökvalitet (Helsingborg, 2013) 

Inom de sju olika områden har man utarbetat målsättningar som man följer upp för att se så 

deras arbete fortgår enligt planerna. Alla sju områden berör varandra och är framtagna för att 

skapa hållbar utveckling i Helsingborg. Inom de sju områdena finns alla tre hållbarhets 

aspekter med och detta medför en samverkan mellan alla som berörs av utvecklingen i 

Helsingborg och det i sin tur medför att alla har ansvar och kan påverka utvecklingen som 

sker. (Plan för hållbar utveckling i Helsingborg 2011, 2011) 

Helsingborgs stad arbetar inte enbart för att skapa en hållbar destinationsutveckling åt turister, 

planen är att alla i regionen ska gynnas av en hållbar utveckling. Familjen Helsingborg är en 

organisation som har skapats av tio olika samarbetskommuner och grund idén med 

organisationen är att stimulera näringslivet och turismen. Familjen Helsingborg arbetar 

tillsammans för att skapa en hållbar utveckling och nya möjligheter för de företag som arbetar 

inom besöksnäringen och för själva besökarna. (Familjen Helsingborg, 2013) 

Helsingborgs vision är att de 2035 ska vara en attraktiv, livskraftig och energineutral stad som 

tillsammans med naturen och människorna lever i balans med varandra. De har utarbetat ett 

program som har som syfte att stärka miljöarbetet som pågår och utveckla en miljömässigt 

hållbar stad. (Miljöprogram för Helsingborgs stad, 2010) 

 

2.5.3 Malmö 

Malmö är Sveriges tredje största stad och även Skånes största stad med 300000 invånare. 

Även Malmö har ett brett utbud på aktiviteter som passar de flesta besökare.  2011 hade 

Malmö över sju miljoner besökare och en omsättning på 6,8 miljarder enbart inom 

turismnäringen. (Malmö stad, 2013) 

2010 låg Malmö i topp på listan över de mest hållbar kommunerna i Sverige. Malmö stad 

arbetar med att skapa en hållbar utveckling och arbetet har gett resultat, Malmö anses idag 

vara en av världens grönaste städer. Idag arbetar Malmö framförallt med hållbar 

stadsutveckling och man har olika projekt på gång. Bland annat arbetar man med Västra 

Hamnen, Hyllie, Sege park och Ekostaden Augustenborg. (Malmö stad, 2013) 

http://www.familjenhelsingborg.se/
http://www.malmo.se/
http://www.malmo.se/
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Hållbar stadsutveckling är inte det enda projektet Malmö stad arbetar med när det gäller 

hållbar utveckling. De arbetar med att förbättra kollektivtrafiken och Malmö är redan en 

etablerad cykelstad. Malmö stad arbetar också med miljöfrågor och då framförallt med att 

bygga anläggningar som är klimatsmarta och de vill använda sig av förnybar energi för att 

kunna skapa en mer hållbar livsstil. (Malmö stad, 2013) 

2006 togs det fram en plan för internationellt arbete i Malmö stad, syftet med planen är att 

vara en grund för allt internationellt arbete som sker i kommunen och fördela arbetet jämnt 

mellan alla instanser i kommunen. Genom att skapa en plattform för internationellt arbete 

hoppas man kunna effektivisera arbetet och skapa bra förutsättningar för att möta Malmö 

stads behov. Med hjälp av det internationella arbetet ska Malmö kunna uppfylla de mål som 

kommunen har satt upp och genom det internationella arbetet vill man öka möjligheterna för 

att kunna utveckla Malmö. (Ohlsson, 2006) 

 

De mål som Malmö stad har berör följande områden: 

 Arbete och näringsliv 

 Barn och ungdomars livsvillkor 

 Social hållbarhet 

 Vård och omsorg 

 Jämställdhet och antidiskriminering 

 Ekologiskt hållbar stad 

 Kultur och fritid 

 Malmö i sin omgivning 

 Ett föredöme som arbetsgivare (Bredin, 2012) 

 

Det internationella arbetet ska främja verksamhetsutvecklingen och på så sätt skapa högre 

kompetens inom kommunen och ge invånarna en bättre service än tidigare. Med hjälp av det 

internationella arbetet syns Malmö stad på den internationella marknaden och detta bidrar till 

att Malmö stärks som en internationell aktör och kan ses som en attraktiv stad att leva och bo 

i. (Bredin, 2012) 

 

http://www.malmo.se/
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Utveckling av besöksnäringen är väldigt viktigt för Malmö stad, både ur en tillväxtsyn och 

arbetsmarknadssyn. Malmö arbetar framför allt med att skapa en destinations som är attraktiv 

för både besökare och lokalbefolkningen. Malmö stad tar varje år fram en plan som innehåller 

aktiviteter och målsättningar som ska få Malmö att bli en mer attraktiv stad och locka fler 

besökare. Att skapa en hållbar utveckling är en viktig del i arbetet inom besöksnäringen, 

Malmö stad har redan tagit många beslut för att skapa en bättre miljö i Malmö och de arbetar 

aktivt för att alltid ta beslut som främjar miljön och den hållbara utvecklingen. (Malmö 

Turism & Malmö stad, 2012) 
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3. Metod 

3.1 Inledning 

Detta kapitel behandlar vilka metoder som har använts för att besvara syftet och 

frågeställningen för denna studie. Det tar också upp vilket urval som har gjorts samt styrkor 

och svagheter med de metoder som valts. 

 

3.2 Forskningsdesign 

De metoder som har använts i denna studie är en kvalitativ metod och en kvantitativ metod. 

För att få fram ett resultat på studien och svar på frågeställningarna har det genomförts 

kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkätundersökningar. Detta för att först få en ökad och 

djupare kunskap av de två destinationerna och deras arbete för en hållbar 

destinationsutveckling och sedan för att undersöka hur besökare och boende upplever 

destinationernas arbete med hållbar utveckling. 

3.2.1 Kvantitativ metod 

Syftet med en kvantitativ metod är att samla in data som är empirisk och kvantifierbar. Med 

en kvantitativ metod besvarar man frågor som ”hur stor andel” och ”hur mycket”. För att 

samla in data använder man sig framförallt av enkäter men också register och experiment. De 

svarande på enkäterna är slumpmässigt utvalda men bör ha anknytning till frågeställningens 

område.  Datan sammanställs i statistisk form och därefter kan man bearbeta datan och 

analysera den för att få fram resultat och teorier. Datan som analyseras ger generella slutsatser 

men det är svårt att få en djupare kunskap inom området. Kvantitativa metoder är lämpliga att 

använda när syftet är att belysa omfattningen inom ett specifikt område. (Alvesson & Deetz, 

2000) 

3.2.2 Kvalitativ metod 

Syftet med en kvalitativ metod är att beskriva, förstå och se samband i fakta. En kvalitativ 

metod besvarar ofta frågor som ”hur” eller ”vad” och svaren baseras på upplevelser, 
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erfarenheter och uppfattningar. För att samla in kvalitativ data använder man sig oftast av 

intervjuer, observationer, deltagande, enkät med fritextsvar men också dagböcker. Vid 

insamling av data väljer man noggrant ut vilka som ska intervjuas eller vad som ska 

observeras (ebookbrowse.com, 2013). En kvalitativ metod ger ofta en fördjupad kunskap 

inom området och en bättre förståelse för området. När man tolkar datan som man har samlat 

in genom de olika metoderna använder man sig av ett mer tolkande synsätt för att 

sammanställa datan. Datan som tolkas vid användning av en kvalitativ metod är oftast mer 

subjektiv då det är upp till författaren själv att tolka datan. 

 

3.3 Urval 

I föreliggande studie har region Skåne valts ut för att undersöka hur de arbetar med hållbar 

destinationsutveckling då de har gått ut med att de vill bli Sveriges mest hållbara turistmål. Ett 

underliggande syfte är att undersöka destinationerna Malmö stad och Helsingborgs då de har 

blivit utnämnda till Sveriges mest hållbara kommuner 2010 respektive 2009. De kvalitativa 

intervjuerna (för intervjumall, se bilaga 7.1) har genomförts via telefon under maj månad 

2013 med tre personer som arbetar med hållbar utveckling på ett eller annat sätt inom 

besöksnäringen. De tre personer som har blivit intervjuade är Vd:n för Tourism in Skåne, 

turistchefen i Helsingborgs stad och turistchefen i Malmö stad. Intervjuerna har genomförts 

för att uppnå en bättre kunskap om vilka effekter som har uppstått vid utvecklingen av 

destinationerna. För att alla frågor ska kunna besvaras har även en kvantitativ 

enkätundersökning genomförts (för enkätmall, se bilaga 7.2). 30 enkäter på vardera 

destination har lämnats ut till slumpmässigt utvalda personer på destinationerna under maj 

månad 2013. Enkätinsamlingen skedde i centrala Malmö och Helsingborg vid bland annat 

centralstationerna, stadsbiblioteken och stadscentrumen och utväljningsprocessen gick till så 

att det skulle vara ungefär lika många män som kvinnor, vara i alla åldersgrupper och både 

besökare och lokalbefolkning. De svarande på enkätundersökningen valdes ut slumpmässigt 

för att få en bred ram av svarande då det är viktigt att få allmänhetens bild av destinationen 

och inte enbart lokalbefolkningens uppfattning om destinationen. 
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3.4 Datainsamling 

De metoder som har använts i denna studie är kvalitativa intervjuer och kvantitativ 

enkätundersökning. Insamling av enkätsvaren har ägt rum i Helsingborg och Malmö och 

enkätundersökningen har bestått av både lokalbefolkning och besökare för att ta reda på hur 

de upplever destinationerna. De kvalitativa intervjuerna har skett utifrån en semistrukurerad 

intervjumall via telefon, samtalen har spelats in och sedan transkriberats för att lättare kunna 

sammanställa ett resultat. 

 

3.5 Tolkning, bearbetning, analys 

Svaren från de tre olika intervjuerna har att sammanställts i studien i kategorier utifrån 

intervjumallen. Detta har gjorts då de tydligare visar skillnader och/eller sammanhang i svaren 

från de tre intervjuerna och det blir lättare att jämföra de tre intervjuerna med varandra.  

Resultaten från enkätundersökningen har sammanställas i diagram, de två olika 

destinationerna i samma diagram för att tydligare visa eventuella skillnader. I en del av 

frågorna har man fått eniga svar vilket leder till att man kan generalisera svaren och visa vad 

en majoritet anser. 

3.6 Giltighet 

I föreliggande studie har olika metoder använts för att sammanställa ett resultat för att kunna 

besvara frågeställningen. De olika metoderna och metodteknikerna har olika styrkor och 

svagheter men tillsammans kompletterar de varandra och kan tillsammans resultera i ett 

trovärdigt resultat. 

Styrkor: 

En enkät är relativt enkel att framställa och fungerar utmärkt för att hitta ett resultat på ett 

problem. Det är inga höga kostnader eller för tidskrävande med en enkätundersökning. 

Tanken med en enkät är att upptäcka brister och svagheter inom till exempel en organisation 

eller ett företag. En enkät är oftast anonym och det resulterar oftast till ett mer ärligt svar utav 

svarspersonen. Problemen blir snabbt identifierade och framkommer ofta väldigt tydligt i 
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svaret. Resultatet ger en tydlig bild av vad majoriteten anser inom området och resultatet från 

en enkät är oftast mer objektiv än många andra sätt. 

En intervju ger en djupare kunskap inom området och man för en dialog med den intervjuade. 

På så sätt har man möjlighet att ställa följdfrågor och få kunskap inom det området man 

behöver mer kunskap inom. De svarande på intervjuundersökningen är oftast noggrant 

utvalda då de är kunniga inom det området man undersöker och man kan förvänta sig att 

resultaten är trovärdiga och med en intervju får man svar på det man vill mäta direkt. 

(Jacobsen, 2002) 

Svagheter: 

En enkät går oftast inte in tillräckligt på djupet för att täcka alla frågor som finns och 

dessutom räcker inte ett Ja- och Nej-svar så långt. Många faktorer påverka och skalan är inte 

enbart svart/vit. Stora frågor i en enkät bör därför undvikas eftersom det inte finns tillräckligt 

många svarsalternativ. Man kan förutsätta att svaren är trovärdiga men det finns inget sätt att 

garantera att svaren är det.  Vid slumpmässigt val av svarande på enkäten kan det visa sig att 

man inte får en tillräkligt bred svarsgrupp och det kan påverka det slutliga resultatet till att 

inte vara trovärdigt. (Jacobsen, 2002) 

Vid en intervju så sammanställs svaren av undersökaren själv och det kan vara svårt att inte 

vara subjektiv och styra resultaten till det man själv vill att det ska vara för resultat. Problem 

med att få ett bra resultat kan uppstå när den intervjuade inte själv är tillräkligt kunnig inom 

området men svarar det den tror att intervjuaren vill höra eller svara något som låter bättre än 

sanningen. (Alvesson & Deetz, 2000) 
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4. Resultatredovisning 

4.1 Inledning 

I detta kapitel redovisas svaren från enkätundersökningarna i Helsingborg och Malmö och 

även resultaten från de tre intervjuerna som är genomförda. Resultaten från enkäterna på de 

två destinationerna redovisas tillsammans i diagram med en förklarande beskrivning och efter 

enkätresultaten redovisas svaren från intervjuerna utifrån intervjumallen. 

4.2 Enkätresultat Helsingborg och Malmö 

I Helsingborg och Malmö genomfördes 30 enkätundersökningar på vardera destination. Det 

var 10 män och 20 kvinnor i åldrar från under 20 år till över 70 år som svarade i Helsingborg 

och bland de svarande var 43 % bosatta där medan de resterande 57 % bara var på besök. I 

Malmö var det 15 män och 15 kvinnor i åldrar från 21 år till över 70 år som svarade och bland 

de svarande var 43 % bosatta där medans de resterande 57 % bara var på besök. 

 

 

 

Figur 1 Hur miljömedveten skulle du säga att du är? 

I figur 1 redovisas resultaten från fråga 1 där frågan var hur miljömedvetna de själva upplever 

att de är. I Helsingborg svarade 17 % att de är mycket miljömedvetna, 53 % svarade att de är 

ganska miljömedvetna, 30 % svarade att de är lite miljömedvetna och ingen upplevde att de 

inte alls är miljömedvetna. I Malmö svarade 23 % att de är mycket miljömedvetna, 70 % 
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svarade att de är ganska miljömedvetna, 7 % svarade att de är lite miljömedvetna och ingen 

upplevde att de inte alls är miljömedvetna. 

 

 

Figur 2 Vet du om vad hållbar utveckling innebär? 

I figur 2 redovisas resultaten från fråga 2, där fick de svarande frågan om de visste vad hållbar 

utveckling innebär. I Helsingborg svarade 80 % att de visste innebörden av vad hållbar 

utveckling betyder medans 20 % av de svarande att de inte visste vad hållbar utveckling 

innebär. I Malmö svarade 77 % att de visste innebörden av vad hållbar utveckling betyder, 20 

% av de svarande inte visste vad hållbar utveckling innebär och 3 % svarade att de vet ej. 

 

 

 

Figur 3 Hur viktigt är det för dig att din stad/kommun arbetar med hållbar utveckling? 
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I figur 3 redovisas resultaten från fråga 3 där de svarande fick besvara frågan om hur viktigt 

det är för dem att deras stad/kommun arbetar med hållbar utveckling. I Helsingborg svarade 

63 % att de tycker det är mycket viktigt, 27 % att det är ganska viktigt, 10 % att det är lite 

viktigt att deras stad/kommun arbetar med hållbar utveckling och det var inte någon som 

svarade att det inte alls är viktigt för dem. I Malmö svarade 80 % att de tycker det är mycket 

viktigt, 20 % att det är ganska viktigt och det var ingen som valde alternativen ”lite viktigt” 

och ”inte alls viktigt”. 

 

 

Figur 4 När du är ute och reser, är det viktigt för dig att välja en stad som arbetar med hållbar utveckling? 

I figur 4 redovisas resultaten från fråga 4 där de svarande fick frågan om det är viktigt för dem 

att välja en stad som arbetar med hållbar utveckling när de är ute och reser. I Helsingborg 

svarade 90 % att det inte alls är viktigt för dem, 7 % svarade att det är lite viktigt för dem, 3 % 

svarade att det är ganska viktigt och det var inte någon som svarade att det är mycket viktigt 

för dem att välja en stad som arbetar med hållbar utveckling när de är ute och reser. I Malmö 

svarade 57 % att det inte alls är viktigt för dem, 27 % svarade att det är lite viktigt för dem, 17 

% svarade att det är ganska viktigt och det var inte någon som svarade att det är mycket 

viktigt för dem att välja en stad som arbetar med hållbar utveckling när de är ute och reser. 
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Figur 5 Idag arbetar de flesta kommuner/städer med hållbar utveckling och även Helsingborg arbetar med det, är det 

något du upplever märks på staden? 

I figur 5 redovisas svaren från fråga 5 där de svarande fick svara på frågan om de upplever att 

Helsingborgs arbete med hållbar utveckling märks på staden. I Helsingborg svarade 60 % att 

de tycker att det märks, 17 % svarade att de inte tycker att det märks och 23 % svarade att de 

inte vet om det märks på staden. I Malmö svarade 57 % att de tycker att det märks, 13 % 

svarade att det inte tycker att det märks och 30 % svarade att de inte vet om det märks på 

staden. 

 

I fråga 5a fick de som svarat ja på fråga 5 svara hur de tycker att det märks på staden. I 

Helsingborgs svarade man att det är rent i staden, sopsortering, det skrivs mycket om det, man 

mäter utsläpp, det ser rent ur, politikerna pratar mycket om det, det finns biogasbussar, man 

kämpar med det, cykelvägar, cykelpumpar, att det syns lite smått överallt, försöker minska 

trafiken i centrum, återvinning, man gör reklam för hållbar utveckling, man gör skolorna 

medvetna om hållbar utveckling och det kan göras mer för att synas. I Malmö svarade man att 

det syns på kollektivtrafik, källsortering, renhållning, miljövänligt bränsle, sopsortering, 

evenemang, pant, vatten, syns på små detaljer, förebyggande på förskolorna, matavfall, läser 

om det, mycket grönska, rent i staden, satsar på nytt, cykelställ, el och vind kraft, 

gatubelysningen använder lågenergilampor. 
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Figur 6 Om nej eller vet ej på fråga 5, vad beror det på? 

I figur 6 redovisas resultatet från fråga 5b där de som svarade nej eller vet ej på fråga 5 fick 

svara vad det beror på att de inte tycker det märks att staden arbetar med hållbar utveckling. I 

Helsingborg svarade 50 % att de inte hade någon kunskap om stadens arbeta för hållbar 

utveckling och det är därför de inte märker av arbetet. 25 % svarade att de inte har något 

intresse för stadens arbete för hållbar utveckling och det är därför de inte lägger märke till 

arbetet. 8 % svarade att de har intresse men upplever att stadens arbete inte märks av. 8 % 

svarade att de har kunskap men upplever ändå att det inte märks att de arbetar med hållbar 

utveckling och 8 % svarade att de har både intresse och kunskap men ändå inte upplever att 

det märks att Helsingborg arbetar med hållbar utveckling. I Malmö svarade 69 % att de inte 

hade någon kunskap om stadens arbeta för hållbar utveckling och det är därför de inte märker 

av arbetet. 23 % svarade att de har intresse men upplever att stadens arbete inte märks av. 8 % 

svarade att det berodde på annat men inte specifikt vad det berodde på. 
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Figur 7 Hur viktigt är det för dig att din stads arbete för en hållbar utveckling syns på staden? 

I figur 7 redovisas resultatet från fråga 6 där de svarande fick besvara frågan om de tycker det 

är viktigt att ens stads arbete för en hållbar utveckling syns på staden. I Helsingborg svarade 

40 % att det är mycket viktigt för dem att det syns, 47 % svarade att det är ganska viktigt att 

det syns, 13 % svarade att det är lite viktigt att det syns och det var inte någon som tyckte att 

det inte alls är viktigt att det syns att staden arbetar med hållbar utveckling. I Malmö svarade 

47 % svarade att det är mycket viktigt för dem att det syns, 43 % svarade att det är ganska 

viktigt att det syns, 10 % svarade att det är lite viktigt att det syns och det var inte någon som 

tyckte att det inte alls är viktigt att det syns att staden arbetar med hållbar utveckling. 

 

 

 

Figur 8 Är det viktigt för dig att städerna tydligt marknadsför att de arbetar med hållbar utveckling? 
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I figur 8 redovisas resultatet från fråga 7 där de svarande fick besvara frågan om det är viktigt 

för dem att städerna tydligt marknadsför att de arbetar med hållbar utveckling. I Helsingborg 

svarade 80 % att de tycker att det är viktigt att städerna marknadsför att de arbetar med hållbar 

utveckling. 20 % svarade att de inte tycker att det är viktigt att städerna marknadsför att de 

arbetar med hållbar utveckling. I Malmö svarade 77 % att de tycker att det är viktigt att 

städerna marknadsför att de arbetar med hållbar utveckling. 13 % svarade att de inte tycker att 

det är viktigt att städerna marknadsför att de arbetar med hållbar utveckling och 10 % svarade 

att de inte vet om de tycker det är viktigt att städerna marknadsför deras arbete. 

 

4.3 Intervju resultat 

De tre personerna som har blivit intervjuade har fått samma frågor att besvara, nedan kommer 

resultaten att redovisas utifrån de frågor som har ställts. 

 

 Hur arbetar ni med hållbar utveckling? 

VD:n för Tourism in Skåne svarade att de arbetar med hållbar utveckling på många olika sätt. 

Hållbarhet finns med i allt de gör och finns det inte något hållbarhetsperspektiv så gör dem 

inte det. Det är en del av deras dagliga arbete. 

Turistchefen i Malmö svarade att de arbetar med hållbar utveckling på många sätt, på många 

olika plan i många olika områden. De arbetar bland annat tillsammans med miljöförvaltningen 

som arbetar mycket med hållbarhet. Tillsammans arbetar de med olika projekt så som hållbara 

evenemang och hållbar stadsutveckling. 

Turistchefen i Helsingborg svarade att de arbetar med ett stort projekt som heter 

exportmognadsprojektet tillsammans med elva kommuner i nordvästra Skåne. Projektet 

handlar om alla hållbarhetsaspekter, de ekonomiska, sociala och miljömässiga. De tittar på ett 

område för att hitta/skapa produkter som de kan ta med sig ut på utlandsmarknaden för att 

kunna få fler utländska besökare. De arbetar också med kompetensutveckling inom 

besöksnäringen och till hösten kommer de att lansera ett program som de kallar för Family 

Academy där man kommer att arbeta med värdskap, destinationskunskap, marknadsföring och 

miljömässiga utmaningar. I Family Academy kommer de att arbeta tillsammans med Naturens 
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Bästa, Ekoturismföreningen, Swedish Welcome och Visit Sweden. Anledningen till att de 

startar Family Academy är att det finns många småföretagare inom besöksnäringen som 

behöver hjälp med bland annat hur de ska marknadsföra sig och vad de ska investera i. 

Grundtanken är att kompetenshöja näringslivet i nordvästra Skåne genom Family Academy. 

De arbetar också med kvalitetssäkring i olika produkter så att de är både ekonomiskt och 

miljömässigt hållbara, de arbetar med hållbarhet ur ett brett perspektiv. De vill ha ekonomiskt 

slitkraftiga och duktiga företag som tjänar pengar, de vill vara miljövänliga och miljömässigt 

hållbara då kunderna förväntar sig det idag. Det är en självklarhet för dem att allt arbete ska 

vara hållbart. 

 

 Hur kommer det sig att ni har börjat arbeta med hållbar utveckling? 

VD:n för Tourism in Skåne menade att det är en grundförutsättning i all typ av verksamhet 

idag att man arbetar hållbart för att kunna överlev på sikt, omvärlden ställer krav på att man 

ska tänka hållbart och det är en del av allas liv att tänka hållbart. 

Turistchefen i Malmö svarade att det är en del utav Malmös grundområden och för att kunna 

växa som stad måste man tänka hållbart, det måste vara en grundförutsättning. 

Turistchefen i Helsingborg svarade det är en ”hel och ren”-faktor för dem och det förväntas av 

en att man arbetar hållbart. 

 

 Hur upplever du att er region/kommun/stad prioriterar att ni arbetar med hållbar 

utveckling? 

VD:n för Tourism in Skåne ansåg att det berodde på vem man ställde frågan till och att det 

inte går att få ett generellt svar på den frågan. 

Turistchefen i Malmö svarade att de upplever det väldigt positivt och att Malmö är en av 

världens mer hållbara städer. 

Turistchefen i Helsingborg svarade att i Helsingborg har de haft en kommitté med politiker 

och tjänstemän som arbetat väldigt aktivt med hållbar utveckling så det är väldigt aktuellt att 

arbeta med hållbar utveckling.   
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 Hur visar ni utåt att ni arbetar med hållbar utveckling? 

VD:n för Tourism in Skåne svarade att det gör de på många sätt bland annat genom att 

samarbeta med andra, det är hållbart för dem att kunna dra nytta av varandra och hjälpas åt. 

De arbetar för besökaren och vill matcha deras beteende och allt beror på vad det gäller. De 

arbetar med så hållbara metoder som möjligt för att ta fram produkter som matchar den 

målgrupp de arbetar mot. De tittar in i sin egen verksamhet för att se vad de kan göra för att 

bli mer hållbara och varje år presenterar de en hållbarhetsredovisning som de har gjort inom 

verksamheten. 

Turistchefen i Malmö svarade att i allt de gör berättar de att de arbetar med hållbar utveckling 

och det är en utav deras nyckelinsatser så det är väldigt viktigt att tydligt visa att de arbetar 

med hållbarhet i olika sammanhang. 

Turistchefen i Helsingborg svarade att de visar det igenom att prata om det i olika 

sammanhang. När de marknadsför sig utomlands arbetar de mycket med produkter som man 

förknippar med hållbarhet. Och inom företaget pratar man också väldigt mycket om det. 

 

 Hur marknadsför ni er som att er region/kommun/stad arbetar med hållbar utveckling? 

VD:n för Tourism in Skåne svarade att det gör de genom att hela tiden plocka fram produkter 

som representerar deras varumärke och det Tourism in Skåne står för. Det är viktigt att hela 

tiden ta fram produkter som stärker varumärket 

Turistchefen i Malmö svarade att det visar de i samband med kampanjer och att de gör 

aktiviteter som är hållbara och de testar alltid att det är hållbara aktiviteter innan de genomför 

dem. Sedan berättar de hur de har gjort analyser på ett visst sätt för att komma fram till 

hållbarheten. 

Turistchefen i Helsingborg svarade som i tidigare fråga att de pratar väldigt mycket om det 

och tycker att de tydligt marknadsför att de arbetar med hållbar utveckling. 
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 Är det viktigt för er att visa utåt att ni arbetar för hållbar utveckling? 

VD:n för Tourism in Skåne svarade att det inte är viktigt för dem att visa utåt att de arbetar 

med hållbar utveckling utan att det är något man får känna när man kommer dit. 

Turistchefen i Malmö svarade att det är väldigt viktigt för dem att visa utåt att de arbetar med 

hållbar utveckling. 

Turistchefen i Helsingborg svarade att de inte tycker det är viktigt då de anser att det är en 

förutsättning idag. Det är klart det kan vara viktigt att visa det men det gör dem inte unika 

idag att de arbetar med hållbar utveckling, det är bara viktigt att arbeta med hållbar utveckling 

och inte så viktigt att marknadsföra det som allra tydligast mot näringen. 

 

 Har ni upplevt några negativa effekter av utvecklingen? Och om ni har det, hur arbetar 

ni för att motverka negativa effekter? 

VD:n för Tourism in Skåne upplever att det finns negativa effekter, människor är väldigt 

osäkra när man ställer frågor om hållbar utveckling. Det offentliga systemet kör mest 

tillfälliga projekt och det är inte hållbart i längden, kunder och besökare är inte beredda på att 

betala mer för produkter som är hållbara. Människor känner sig lite förvirrade då de inte har 

så stor kunskap om hållbarhet och det är inte lätt att vara helt påläst heller. Det finns många 

hinder på vägen så det viktiga är att hålla fast vid sin strategi för att kunna lyckas. 

Turistchefen i Malmö svarade att det har de inte gjort, snarare tvärtom. 

Turistchefen i Helsingborg svarade att de inte tycker att de har upplevt det, det enda är att alla 

andra också arbetar med hållbar utveckling så de kan inte vara unika med deras arbete. 

 

 Upplever ni att någon motarbetar er i arbetet för en hållbar utveckling? 

VD:n för Tourism in Skåne svarade samma som i tidigare fråga. 

Turistchefen i Malmö svarade att de inte upplever det utan tvärtom. 

Turistchefen i Helsingborg svarade också att de inte upplever att någon motarbetar dem. 
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5. Analys och slutsatser 

5.1 Analys 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka effekter av hållbar 

utveckling i Skåne. En underliggande målsättning är också att undersöka hur Malmö och 

Helsingborg arbetar med hållbar utveckling och vad det har för betydelse för besökarna och 

de boende vid de två destinationerna. Utifrån syftet har tre frågeställningar utformats: 

 Vilken betydelse har hållbar utveckling för besökarna och de boende vid de två 

destinationerna Helsingborg och Malmö? 

Utifrån de kvalitativa enkätundersökningarna i Helsingborg och Malmö kan man utläsa att en 

majoritet tycker att de är ganska miljömedvetna och här var de både destinationerna överens 

om att det är viktigt att deras hemstäder och kommuner arbetar med hållbar utveckling. 

En majoritet av de tillfrågade har hört talas om hållbar utveckling och vet i stort sätt vad 

hållbar utveckling innebär men detta emotsätter sig vad VD:n för Tourism in Skåne säger ”att 

människor är väldigt osäkra när man ställer frågor om hållbar utveckling” och ”människor 

känner sig lite förvirrade då de inte har så stor kunskap om hållbarhet och det är inte lätt att 

vara helt påläst heller”. En anledning till att det upplevs så olika kan vara att hållbar 

destinationsutveckling är en process som kan ses som väldigt komplex, det är en process som 

involverar många olika aktörer och det finns många olika aspekter att ta med i sin planering 

för att få en hållbar utveckling (Forss & Gustafsson, 2008). 

I Sverige har man arbetat aktivt med hållbar utveckling sedan 2001 då det framställdes en 

strategi av regeringen för hur en hållbar utveckling ska arbetas fram och i strategin som 

framtogs ingår miljömässiga, sociala, kulturella och ekonomiska prioriteringar för att kunna 

uppnå hållbar utveckling (Miljödepartementet, 2002). Detta kan ha gjort att många av de 

tillfrågade i Helsingborg och Malmö vet om att man idag arbetar med hållbar utveckling och 

därför anser de att det är viktigt att ens egen hemstad eller kommun arbetar med hållbar 

utveckling. Utifrån de genomförda intervjuerna kan man också utläsa att de tycker att de får 

positiv respons från andra på deras arbete med hållbar utveckling och turistchefen i 

Helsingborg säger ”i Helsingborg har vi haft en kommitté med politiker och tjänstemän som 

arbetat väldigt aktivt med hållbar utveckling så det är väldigt aktuellt att arbeta med hållbar 
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utveckling”. Detta kan i sin tur leda till att besökare och befolkningen blir mer 

uppmärksammade om att det pågår hållbar utveckling men det behöver inte betyda att de vet 

hur man arbetar med hållbar utveckling. I en tidigare studie av Svensson (2012) framgår det 

att man eftersöker fler miljövänliga alternativ men att det inte får kosta för mycket att ta fram 

dessa alternativ och detta tyder på att det finns en okunskap om hur man arbetar med 

hållbarhet. 

Många i enkätundersökningen associerar troligtvis hållbar utveckling bara med den 

miljömässiga utvecklingen och det märks om man tittar på svaren från hur de tycker att det 

märks på staden att man arbetar med hållbar utveckling. Många svarade att det märks genom 

att man arbetar mycket med käll- och sopsortering, man förespråkar kollektivtrafiken, 

stadsbussar körs på biogas, man gör det lättare för människor att ta cykeln genom att göra 

cykelvägar och sätta ut cykelpumpar och fler cykelställ, det är rent och grönt i städerna och 

man gör skolor medvetna om hållbar utveckling. Att en majoritet associerar hållbar utveckling 

med bara den miljömässiga utvecklingen är kanske inte så konstigt då det är den som syns 

tydligast och den har blivit en allt viktigare aspekt i hållbar utveckling och idag måste alla 

företag i Sverige ha en miljöplan och man har börjat tänka på miljön ur ett bredare perspektiv 

än tidigare (Bohlin & Elbe, 2011). 

Att alla städer och kommuner idag arbetar med hållbar utveckling är en självklarhet och det 

tycker de intervjuade med. De började arbeta med hållbar utveckling för att det idag är en 

förutsättning i Sverige att man ska arbeta med hållbar utveckling. VD:n för Tourism in Skåne 

säger att ”det är en grundförutsättning i all typ av verksamhet idag att man arbetar hållbart 

för att kunna överlev på sikt, omvärlden ställer krav på att man ska tänka hållbart och det är 

en del av allas liv att tänka hållbart”. 

Även om det idag är en grundförutsättning så krävs det att man arbetar konstant för att skapa 

en hållbar destination och det är något som blir allt viktigare att arbeta för en hållbar 

utveckling med den globala utvecklingen som sker idag. Vad som är hållbart idag kanske inte 

kommer vara hållbart om några år därför är det viktigt att följa med i utvecklingen och vara 

uppmärksam på förändringar som kan hindra den hållbara utvecklingen. (Strange & Bayley, 

2008) 
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 Hur viktigt är det för destinationerna att visa utåt att de arbetar med hållbar 

utveckling? 

På båda destinationerna tycker både lokalbefolkningen och besökarnas att det är mycket 

viktigt att deras hemstad eller kommun arbetar med hållbar utveckling och en majoritet tycker 

att det är lika viktigt att det syns att de arbetar med hållbar utveckling. Bland de intervjuade 

var det inte lika självklart att visa utåt att de arbetar med hållbar utveckling, det var bara 

turistchefen i Malmö som ansåg att det är mycket viktigt för dem att visa utåt att de arbetar 

med hållbar utveckling. 

Både VD:n för Tourism in Skåne och turistchefen i Helsingborg ansåg att det inte är viktigt 

för dem att visa utåt att de arbetar med hållbar utveckling. Turistchefen i Helsingborg anser 

att det inte är viktigt då de anser att det är en förutsättning idag. ”Det är klart det kan vara 

viktigt att visa det men det gör oss inte unika idag att vi arbetar med hållbar utveckling, det är 

bara viktigt att arbeta med hållbar utveckling och inte så viktigt att marknadsföra det som 

allra tydligast mot näringen.” Även om de ser det som en förutsättning idag och inte tycker 

att de behöver visa utåt att de arbetar med hållbar utveckling anser de ändå att det är viktigt att 

marknadsföra att de arbetar med hållbar utveckling. 

Turistchefen i Malmö berättar i intervjun att de visar att de arbetar med hållbar utveckling i 

samband med kampanjer och de ser till så att allt de tar fram är hållbart genom att alltid testa 

så de är hållbara. Turistchefen i Helsingborg berättar att de alltid pratar väldigt mycket om 

deras arbete och anser att de tydligt marknadsför att de arbetar med hållbar utveckling. För 

VD:n för Tourism in Skåne är det viktigt att hela tiden ta fram produkter som representerar 

deras varumärke och det Tourism in Skåne står för. 

Dock finns det olika perspektiv i frågan och för dem som arbetar med hållbar utveckling är 

det som tidigare nämnt en självklarhet att arbeta med hållbar utveckling idag. Eftersom det är 

en självklarhet tycker de intervjuade inte att det är viktigt att visa utåt att de arbetar med 

hållbar utveckling men bland lokalbefolkning och besökare är uppfattningen en annan. Både i 

Helsingborg och Malmö tycker en majoritet av de tillfrågade att det är viktigt att ens hemstad 

visar utåt att de arbetar med hållbar utveckling och de tycker att det är viktigt att de tydligt 

marknadsföra att de arbetar med hållbar utveckling. 
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Av de tillfrågade i Malmö och Helsingborg upplever en del att det inte märks att man arbetar 

med hållbar utveckling och detta beror framförallt på att de upplever att de inte har någon 

kunskap om städernas arbete för hållbar utveckling. En del svarade också att de har intresse 

men upplever att städernas arbete inte märks, har kunskap men upplever att stadens arbete inte 

märks och att det berodde på andra anledningar. I Helsingborg var det dock några som 

svarade att de inte hade intresse för stadens arbete med hållbar utveckling vilket går emot 

många andra svar i enkätundersökningen och detta skiljer sig också från svaren från Malmö 

där det inte var någon som svarade att de inte hade intresse för stadens arbete. 

Bland de tillfrågade i Helsingborg och Malmö tyckte ändå en majoritet att det märks på 

städerna att man arbetar med hållbar utveckling och det man märker det på är: rent i centrum, 

sopsortering, skriver mycket om det, mäter utsläpp, det kan göras mer, politikerna pratar 

mycket om det, biogasbussar, kämpar med det, cykelvägar och cykelpumpar, det syns lite 

smått överallt, försöker minska trafiken i centrum, gör reklam för hållbar utveckling, gör 

skolorna medvetna om hållbar utveckling, kollektivtrafik, källsortering, renhållning, 

miljövänligt bränsle, evenemang, pant, vatten, förebyggande på förskolorna, matavfall, läser 

om det, mycket grönska, satsar på nytt, cykelställ, el och vind kraft, gatubelysningen har 

lågenergilampor. 

Vid hållbar destinationsutveckling är det önskade resultatet att uppnå en ekonomisk, social, 

kulturell och miljömässig hållbarhet inom destinationen och inte enbart öka attraktiviteten 

som ett turistmål (Rosenberg & Wahlberg, 2004). Den ekonomiska, den miljömässiga, den 

kulturella och den sociala aspekten hänger samman och påverkar varandra och för att uppnå 

en hållbar destinationsutveckling krävs det att man planerar utefter alla aspekterna (Strange & 

Bayley, 2008). Men i dagens samhälle är det en självklarhet att man arbetar med hållbar 

utveckling och då är det kanske inte lika viktigt för de som arbetar med hållbar utveckling att 

visa det utåt men bland besökare och lokalbefolkning finns det en efterfrågan om att det ska 

synas att man arbetar med hållbar utveckling. Idag är marknadsföring en stor del av 

utvecklingen av en destination och det är viktigt för destinationerna att ha en tydlig image och 

varumärke för att kunna förmedla budskapet och visar destinationerna inte tydligt utåt att de 

arbetar med hållbar utveckling blir det svårare att marknadsföra deras arbete (Dröschmeister 

& Kumpula, 2008). 
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 Har hållbar utveckling någon betydelse för människors val av destination vid resor? 

Utifrån de kvantitativa enkätundersökningarna i Helsingborg och Malmö kan man utläsa att 

nästan alla som har blivit tillfrågade tycker att det är viktigt att ens stad eller kommun arbetar 

med hållbar utveckling. Dock tycker majoriteten av de tillfrågade att det inte är viktigt att 

välja en stad som arbetar med hållbar utveckling när de är ute och reser. 

Att det inte är viktigt att välja en stad som arbetar med hållbar utveckling motsätter sig de 

andra svaren i enkätundersökningen där man tycker det är viktigt att städer arbetar med 

hållbar utveckling, att det ska synas utåt på städerna och att det tydligt ska marknadsföras att 

man arbetar med hållbar utveckling. Vad detta kan bero på kan vara att det idag är en 

självklarhet i Sverige att man arbetar med hållbar utveckling och därför lägger man inte så 

mycket eftertanke på om det är en destination som arbetar med hållbar utveckling. En annan 

anledning kan vara att man väljer destination efter vart man vill åka och inte vart det är mest 

hållbart att åka. En annan aspekt kan vara att de tillfrågade upplever att det är lättare att var 

miljömedveten och tänka hållbart när de är hemma då de vet hur det fungerar på hemmaplan. 

(Svensson, 2012) 

De tre intervjuade berättar i intervjuerna hur de arbetar med hållbar utveckling och alla 

arbetar med hållbar utveckling på många sätt. VD:n för Tourism in Skåne berättade att 

hållbarhet finns med i allt de gör och finns det inte något hållbarhetsperspektiv så gör dem 

inte det, det är en del av deras dagliga arbete. Både turistchefen i Malmö och Helsingborg 

berättar att de samarbetar med andra aktörer som miljöförvaltningen i Malmö, Naturens 

Bästa, Visit Sweden, Swedish Welcome och Ekoturismföreningen i olika projekt som berör 

alla hållbarhetsaspekter. 

I Helsingborg arbetar de tillsammans med andra aktörer för att kunna ta fram hållbara 

produkter som de kan ta med sig ut på utlandsmarknaden för att kunna få fler utländska 

besökare men turistchefen i Helsingborg upplever att man idag inte är unik för att man arbetar 

med hållbar utveckling eftersom så många andra arbetar med hållbar utveckling. VD:n för 

Tourism in Skåne upplever att det finns en okunskap bland människor när det gäller hållbar 

utveckling och många besökare är inte beredda på att betala mer för hållbara produkter men 

för att bäst lyckas med bör man hålla fast vid sin strategi. 
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Det finns olika uppfattningar om okunskapen och hur mycket man är beredd på att betala för 

hållbara produkter, en uppfattning är att resandet kan komma att minska då det skulle kunna 

bli dyrare att resa och människor överlag kommer att ta ett större ansvar när det gäller 

hållbarhet och miljön. Samtidigt finns det andra uppfattningar som säger att man inte kommer 

att sluta resa utan att det kommer finnas andra alternativ som är mer hållbara. En anledning 

till att man idag väljer att åka dit man vill idag och inte till den mest hållbara destinationen 

kan bero på att man inte ser konsekvenser av sitt resande och påverkan av resandet inte är 

tillräckligt påtagligt för att man ska ändra sitt beteende. (Svensson, 2012) 

Alla destinationer är olika och det finns inte en mall som man kan applicera på destinationen 

för att uppnå hållbar destinationsutveckling. Varje destination och företag måste skapa sin 

egen plan för hur de ska uppnå hållbar utveckling. Det viktigaste i utarbetande av planen är att 

ta med de tre aspekterna, samhälle, ekonomi och miljö, för att kunna ha en hållbar 

destinationsutveckling (Strange & Bayley, 2008). Det finns många aktörer med i processen 

och det är viktigt att hjälps åt vid beslutstagande. Vid destinationsutveckling är man utefter att 

få besökarna att uppleva en fulländad helhetsupplevelse men ett stort problem är att alla 

besökare är olika och upplever saker på olika sätt. För att kunna lyckas med 

destinationsutveckling är det viktigt att destinationerna har kännedom om vilka besökare de 

lockar till sig och vad som är den stora dragningskraften till att besökarna kommer till 

destinationen för att kunna locka fler besökare (Tillväxtanalys, 2012). 

Utifrån enkätundersökningen kan man utläsa att en majoritet tycker det är viktigt med hållbar 

utveckling även om de inte väljer en destination på grund utav deras arbete med hållbar 

utveckling. Det är en självklarhet i Sverige att man arbetar med hållbar utveckling och de tre 

intervjuade är eniga om att det är viktigt att arbete bör synas i allt de gör. Syns det tydligt att 

destinationerna arbetar med hållbar utveckling blir besökare mer uppmärksamma om arbetet 

som pågår och det kan leda till ändrade resvanor därför bör destinationerna hålla fast vid deras 

strategier för att kunna locka fler besökare i framtiden. 
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5.2 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka effekter av hållbar utveckling i Skåne då Tourism in 

Skåne har gått ut med att de vill att Skåne ska bli Sveriges mest hållbara destination. Några av 

Skånes kommuner har toppat listor över Sveriges mest hållbara kommuner och bland dessa 

kommuner hittar man Helsingborg och Malmö. Därav finns det ett underliggande syfte att 

undersöka hur Helsingborg och Malmö arbetar med hållbar utveckling idag och vad har 

hållbar utveckling för betydelse för besökare och lokalbefolkning vid de två destinationerna. 

Utifrån syftet har tre frågeställningar utformats och som har besvarats med hjälp av tidigare 

forskning och de intervjuer och enkäter som har genomförts. De tre frågeställningarna som 

har utformats och besvarats är följande: 

 Vilken betydelse har hållbar utveckling för besökarna och de boende vid de två 

destinationerna Helsingborg och Malmö? 

 Hur viktigt är det för destinationerna att visa utåt att de arbetar med hållbar 

utveckling? 

 Har hållbar utveckling någon betydelse för människors val av destination vid resor? 

Betydelsen hållbar utveckling har för besökare och lokalbefolkning är delad, det beror på vem 

man ställer frågan till. Enligt de tillfrågade i enkätundersökningen säger en majoritet att de är 

ganska miljömedvetna och de vet vad hållbar utveckling innebär och tycker det är viktigt att 

man arbetar med hållbar utveckling i sina hemstäder. Samtidigt säger VD:n för Tourism in 

Skåne att människor känner sig väldigt osäkra och förvirrade när man ställer frågor om hållbar 

utveckling och många har inte så stor kunskap om vad hållbar utveckling innebär. Det 

stämmer kanske till en viss del, idag är det en självklarhet att man ska arbeta med hållbar 

utveckling i Sverige och många vet säkert om det men de vet kanske inte vad det innebär helt 

och hållet. Många associerar troligen hållbar utveckling med endast den miljömässiga 

aspekten, i enkätundersökningen fick de tillfrågade svara på hur de märker att de två 

destinationerna arbetar med hållbar utveckling. Det de märker arbetet på är ytliga saker i 

staden och endast miljörelaterade, tillexempel svarade de tillfrågade att de märkte det på att 

det är rent i staden, källsortering och bussarna körs på biogas. 

Även om det stämmer som VD:n för Tourism in Skåne säger att många är osäkra och 

förvirrade när det gäller hållbar utveckling är det något som de tillfrågade tycker är viktigt att 

städer och kommuner ska arbeta med och en majoritet tycker också att det är mycket viktigt 
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att städerna visar att de arbetar med hållbar utveckling. Här skiljer sig svaret från de 

tillfrågade och de intervjuade, bland de intervjuade tycker man inte att det är så viktigt att visa 

utåt att man arbetar med hållbar utveckling eftersom det idag är en självklarhet. När det gäller 

att marknadsföra sig tycker de intervjuade dock att det är viktigt att marknadsför sig som att 

de arbetar med hållbar utveckling vilket går emot deras tidigare svar att det inte är viktigt att 

visa utåt att de arbetar med hållbar utveckling. För de intervjuade är det kanske ingen 

självklarhet att deras arbete måste synas så länge de själva vet att de gör det men för besökare 

och lokalbefolkning är det viktigt. Lägger man ner mycket tid och arbete på att skapa en 

destination med hållbar utveckling bör man visa det så att besökare och lokalbefolkning blir 

uppmärksammade om arbetet som görs för en hållbar utveckling av destinationen. På så sätt 

skulle man kunna minska osäkerheten och förvirringen bland besökare och lokalbefolkning 

och det blir lättare att marknadsföra arbetet med hållbar utveckling om det syns tydligt på 

destinationerna att man arbetar med hållbar utveckling. 

Som tidigare nämnt är det viktigt med hållbar utveckling för besökare och lokalbefolkning i 

Helsingborg och Malmö men bland de tillfrågade svarade en majoritet att det inte alls är 

viktigt för dem att välja en stad som arbetar med hållbar utveckling när de är ute och reser. 

Detta svaret motsätter sig de tidigare svaren där de tillfrågade har svarat att de är 

miljömedvetna och att det är mycket viktigt med hållbar utveckling men sedan när det 

kommer till sitt eget resande är det inte längre viktigt. Varför det är så kan bero på många 

saker men idag reser människor dit de vill resa och har inte i åtanke om de arbetar med hållbar 

utveckling eller ej dit de ska resa. VD:n för Tourism in Skåne uttrycker att människor inte är 

beredda att betala mer för hållbara produkter idag och det är troligtvis en del av svaret till 

varför det inte är viktigt att välja en destination som arbetar med hållbar utveckling. Idag 

pressar flyg- och resebolagen priserna och ska man ut och resa kan man komma över en resa 

väldigt billigt och då är man troligtvis inte beredd att betala lite mer även om det går till en 

bra sak. 

Hållbar utveckling medför en rad olika effekter, både positiva och negativa, på de två 

destinationerna Helsingborg och Malmö. De positiva effekterna av hållbar utveckling är 

väldigt tydliga att upptäcka, som destination är det självklart att man vill visa och berätta om 

det. De intervjuade berättar att det är viktigt att hållbarheten genomsyrar allt de gör och finns 

det inte någon hållbarhetsfaktor gör de inte det. Bland de tillfrågade upplever man också att 
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det finns många positiva effekter som medföljer den hållbara utvecklingen. Det är viktigt för 

de tillfrågade att man arbetar med hållbar utveckling, att det syns och att man lägger märke till 

det arbetet som sker i sin hemstad. 

De negativa effekterna är svårare att upptäcka och destinationerna vill inte gärna berätta om 

negativa effekter som uppstår vid utveckling av sin destination. Idag är det en självklarhet att 

man arbetar med hållbar utveckling i Sverige men det är en komplex process och alla 

destinationer måste skapa sin egen plan för hur de ska arbeta med hållbar utveckling. Det är 

ingen lätt uppgift och det är många olika aktörer som är med i beslutsprocessen som kan göra 

det svårare att enas om vad man ska lägga sina resurser på. I både Helsingborg och Malmö 

har man börjat arbeta med hållbar utveckling för att det är något man ska göra och som 

destination blir man inte unik bara för att man arbetar med hållbar utveckling och turistchefen 

i Helsingborg upplever att det är en negativ effekt att de inte är unika för att de arbetar med 

hållbar utveckling. VD:n för Tourism in Skåne upplever att den största negativa effekten är att 

det finns en okunskap, förvirring och osäkerhet bland människorna när man pratar om hållbar 

utveckling. VD:n för Tourism in Skåne upplever också att det offentliga systemet mest kör 

tillfälliga projekt och i längden blir inte det hållbart och det finns många hinder på vägen och 

för att kunna lyckas bör man hålla fast vid sin strategi. 

Kanske finns det en okunskap bland människor idag om vad hållbar utveckling innebär och 

den komplexa processen kanske bidrar till okunskapen bland människor. Att det finns en liten 

okunskap kan man utläsa från enkätundersökningen där de tillfrågade fick svara på varför de 

inte upplever att de två destinationerna arbetar med hållbar utveckling. En majoritet svarade 

att man inte hade kunskap om stadens arbete med hållbar utveckling samtidigt svarade en 

majoritet av de tillfrågade både i Malmö och Helsingborg att de tycker det är viktigt att ens 

hemstad arbetar med hållbar utveckling och att de ska synas på staden att man arbetar med 

hållbar utveckling. 

Vad som kan förvåna är att alla intervjuade har svarat att de har börjat arbeta med hållbar 

utveckling då det är något som krävs av dem och hållbarheten genomsyrar allt de gör. De har 

inte börjat för att de själva har tyckt att de är en viktig del och något man bör göra för att 

överleva som destination. I tidigare avsnitt togs ett exempel upp om Kaikoura, en destination 

som arbetar med hållbar utveckling för att de ansåg att de måste arbeta med hållbar utveckling 

för att kunna fortsätta att vara en attraktiv destination. I Kaikoura är det en självklarhet för att 
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det är viktigt för dem och deras framtid, i Skåne är det en självklarhet att arbeta med hållbar 

utveckling för att det finns lagar om att man måste arbeta med hållbar utveckling. 

Överlag skilde inte de två enkätundersökningarna sig åt, de hade överensstämmande svar på 

nästan alla frågor. Det fanns en liten skillnad på några av svaren, det ena var att 10 % i 

Helsingborg tyckte att det endast var lite viktigt att man arbetar med hållbar utveckling medan 

alla i Malmö svarade att det var mycket viktigt eller ganska viktigt. I Helsingborg svarade 25 

% av de som inte tyckte att det märks att man arbetar med hållbar utveckling i Helsingborg att 

det berodde på att de inte hade något intresse för arbetet. Det är svårt att dra en generell 

slutsats till varför det ser ut så i Helsingborg och inte i Malmö men Malmö är en större stad 

och är sedan tidigare utnämnd till en av världens grönaste städer och detta påverkar kanske 

besökare och lokalbefolkning på så sätt att de blir mer uppmärksammade om hållbar 

utveckling. Den andra skillnaden var att i Helsingborg svarade 90 % att det inte alls är viktigt 

att välja en stad som arbetar med hållbar utveckling när de reser men i Malmö svarade 17 % 

att det är ganska viktigt och 27 % att det är lite viktigt. Detta tyder på att det finns intresse och 

en kunskap om vad hållbar utveckling innebär och att arbetet inte bara bör ske på hemmaplan. 

Att en majoritet i både Helsingborg och Malmö svarade att det inte alls är viktigt att välja en 

stad som arbetar med hållbar utveckling är motsägelsefullt till de andra svaren i 

enkätundersökningen och det var inte helt oväntat att många skulle välja det svarsalternativet 

men det förvånar ändå att det var en så stor andel. Hela 90 % i Helsingborg svarade att det 

inte alls är viktigt och det får en att undra varför det är en så stor andel, om det beror på 

okunskap eller brist på intresse. 

Som tidigare nämnt är det en komplex process och det finns inga svar på hur man bäst arbetar 

med hållbar utveckling. Även om det idag är en självklarhet bör man varken som aktör i 

processen, lokalbefolkning eller besökare ta det förgivet och man kan hoppas att i framtiden 

har det även blivit en självklarhet att välja en destination som arbetar med hållbar utveckling 

när man är ute och reser. I Helsingborg och Malmö pågår det hållbar utveckling och detta 

genererar i en klar och tydlig effekt av hållbar utveckling som framgår i studien, det finns ett 

intresse, kunskap och en medvetenhet bland besökare och lokalbefolkning och detta bör man 

ta med sig i processen för att effektivare kunna arbeta med hållbar utveckling vid 

destinationerna. 
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7. Bilagor 

7.1 Intervjufrågor 

Intervjufrågor: 

 Hur arbetar ni med hållbar utveckling? 

 Hur kommer det sig att ni har börjat med hållbar destinationsutveckling? 

 Hur upplever du att region/kommun/stad arbetar/prioritera med hållbar 

destinationsutveckling? 

 Hur visar ni utåt att ni arbetar med hållbar utveckling? 

 Hur marknadsför ni er som att er region/kommun/stad arbetar med hållbar 

destinationsutveckling? 

 Är det viktigt för er att visa utåt att ni arbetar för hållbar destinationsutveckling? 

 Har ni upplevt några negativa effekter av utvecklingen? 

 Om ni har det, hur arbetar ni för att motverka negativa effekter? 

 Upplever ni att någon motarbetar er i arbetet för en hållbar destinationsutveckling? 
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7.2 Enkät Helsingborg/Malmö 

Hållbar destinationsutveckling. 

Idagens utveckling har det blivit allt viktigare att ha en hållbarutvecklingsplan. Idag arbetar de 

flesta kommuner och städer med hållbar utveckling men hur stor betydelse har det för boende 

och besökare på destinationen? 

Kvinna:   Man: 

Ålder: …-20   21-30  31-40  

41-50  51-60  61-70  71-… 

Boende:   Besökare: 

1. Hur miljömedveten skulle du säga att du är? 

Mycket miljömedveten   Ganska miljömedveten   

Lite miljömedveten   Inte alls miljömedveten 

2. I kort betyder hållbar utveckling att ekonomins, miljöns och samhällets utveckling ska 

vara hållbar, visste du sedan tidigare vad hållbar utveckling innebär? 

Ja:   Nej: 

3. Hur viktigt är det för dig om din stad/kommun arbetar med hållbar utveckling? 

Mycket viktigt:  Ganska viktigt: 

Lite viktigt:   Inte alls viktigt: 

4. När du är ute och reser, är det viktigt för dig att välja en stad som arbetar med hållbar 

utveckling? 

Mycket viktigt:  Ganska viktigt: 

Lite viktigt:  Inte alls viktigt: 
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5. Idag arbetar de flesta kommuner/städer redan med hållbar utveckling och även 

Helsingborg/Malmö arbetar med det, är det något du upplever märks på staden? 

Ja:   Nej: 

5a. Om Ja på fråga 5, hur har du märkt det? 

5b. om nej på fråga 5, vad beror det på? 

Ingen kunskap om stadens arbete för hållbar utveckling:  

Inget intresse för stadens arbete för hållbar utveckling: 

Har intresse men upplever att stadens arbete inte märks av: 

Har kunskap men upplever att stadens arbete inte märks av: 

Har kunskap och intresse men upplever att stadens arbete inte märks av: 

Annat: 

6. Hur viktigt är det för dig att din stads arbete för en hållbar utveckling syns på staden? 

Mycket viktigt:  Ganska viktigt: 

Lite viktigt:  Inte alls viktigt: 

7. Är det viktigt för dig att städerna tydligt marknadsför att de arbetar med hållbar 

utveckling? 

Ja:   Nej: 

 

Tack för hjälpen! 


