
VÄGAR TILL HÅLLBAR BESÖKSNÄRING
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• Vi kommer att uppleva stora klimatförändringar.
• Vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10-

20 år.
• Människans utsläpp av fossilgaser är huvudorsaken 

som driver på extremvädret.
• Vi närmar oss tröskeleffekter med större risker och 

oåterkalleliga effekter. Det kan förstärka 
klimatförändringarna ytterligare.

• Kraftiga, snabba utsläppsminskningar behövs nu för att 
minimera temperaturökningen och är avgörande för 
miljön, biologisk mångfald, liv på 
jorden och luftkvaliteten.

IPCC: Läget är mycket allvarligt
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Lägesrapport agenda 2030

Källa: scb.se, sdgindex.org

http://www.scb.se/


• Sverige har en positivt utveckling och ligger 

mycket bra till på de mål som har med 

fattigdom, jämställdhet, energi och 

infrastruktur att göra.

• Däremot har vi stora utmaningar inom de mål 

som har med klimat och konsumtion att göra. 

• Vår importerade konsumtion ger stora 

avtryck i andra delar av världen

• Vår totala CO2 utsläpp fortsätter att öka

• Våra hav mår fortsatt dåligt

• Den biologiska mångfalden är fortsatt 

lika hotad
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SVERIGE GÖR STORA AVTRYCK
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Allt fler i näringslivet, finansiella 
och offentliga aktörer i samhället 
förväntar sig hållbara 
produkter/tjänster.
• Konsumenter vill göra hållbara val
• Hållbara investeringar mer säkra 
• Lägre utlåningsräntor
• Högre krav och lagar skärps
• Uppmuntran till olika initiativ

Fler efterfrågar mer
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Yngre generationer ställer krav
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Hållbar turism i mångas fokus 
(redan innan pandemin)
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De främsta associationerna till 
Sverige som land

Källa: Visit Sweden
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De främsta associationerna till 
Sverige som semesterdestination 

Källa: Visit Sweden
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Pandemin verkar förändra våra 
beteenden



Pandemin 
verkar 
förändra våra 
beteenden
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• Nationell strategi för de kommande 10 
åren

• 2030 är Sverige världens mest hållbara 
och attraktiva resmål byggt på innovation

Strategi för hållbar turism och växande 
besöksnäring



UTBLICK
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Västerbotten Experience
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Västerbotten Experience
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Västerbotten Experience
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Västerbotten Experience
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Stärka Världsarvet Falun
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Stärka Världsarvet Falun
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Stärka Världsarvet Falun



HÅLLBARHETSSTÖD TILL 
GOTLANDS BESÖKSNÄRING

Pågående uppdrag



HÅLLBARHETSSTÖD TILL 
GOTLANDS BESÖKSNÄRING



Förstå platsen &
turismen

Nuläges- & behovsanalys

Arbeta strategiskt

Gemensam strategi & handlingsplan

Uppnå hållbar
turism

Implementerad plan

Följa upp

Indikatorer & sammanvägda analyser

Exempel på aktiviteter:

• Intervjuer 

• Platsanalys

• Väsentlighetsanalys

• Målgruppsanalys

• Dialog & delaktighet

Exempel på aktiviteter:

• Visions- och målformulering

• Scenarioplanering

• Prioritering åtgärder

• Utveckla ansvar & roller

• Processledning

• Definiera ansvar & roller

Exempel på aktiviteter:

• Projektera

• Vård, underhåll & restaurering

• Tillgänglighetsanpassning

• Lagtillämpning

• Fysisk planering

• Dialog & delaktighet

Exempel på aktiviteter:

• Samla in data

• Lagra data

• Analysera data

• Kommunicera data 

• Ompröva/förändra

TYRÉNS EGEN MODELL DESTINATION 2030



Känner du dig motiverad att bidra till en hållbar omställning av turism-
och besöksnäringen på Gotland?

Ja Nej Vet ej

” Vi behöver en sund 
blandning ö-bor, besökare 
och jobba mot samma mål 
när det gäller öns framtid. Vi 
behöver hitta vägen från ord 
till handling”

”ett måste att jobba med hållbarhet”

”Som en del av världsarvet vill vi också vara drivande att 
bevara världsarvet”

”Hela vår anläggning har en hållbar 
miljömärkt ambition. är med i Sustainable
speis - vi tänker fortsätta med det här”

”Alla måste bidra på sitt sätt för att Gotland ska fortsätta vara ett populärt resmål. Det finns ett stort krav 
från framtidens besökare att destinationen ska jobba mer med hållbarhet”

”vi har inget annat val. och det vore så fantastiskt om 
vi vågade ge oss ut på resan att bli bäst i hållbarhet. vi 
får börja i det lilla och jobba tillsammans”

”Vi kan gärna t ex dela kunskap om hur vi arbetar med 
vattenbesparing (ex regnvattendrivna toaletter o bevattning)”

”Alla bör hjälpas åt - men hur ska det stödjas, 
dessa marginaler i ekonomin har ju inte vi”

”Vi kan inte ha alla på besök på Gotland samtidigt, och som 
dessutom vill besöka och vara på samma platser samtidigt. 
Det är inte hållbart. Vi behöver jobba aktivt med 
målgrupper och se vilka målgrupper vi kan få hit vår och 
höst, kanske även vinter. Mitt företags överlevnad hänger 
ihop med att vi får ett jämnare flöde besökare till Gotland”

”Vet ej hur, har för dålig kunskap och 
kompetens på området”

”Hur lockar vi rätt kompetenser till Gotland? Och vart ska de bo under sommaren! 
Samordning av hållbarhetsinsatserna organisationerna mellan behövs, nu är det 
väldigt spretigt, många gör mycket men pratar man med varandra? Börja med 
stråkarbetet för att öppna upp Gotland lite i taget. Börja med några pilotorter och 
testa! Tänk brett kring vilka som är besöksnäringen - tex matproducenter och 
gårdsbutiker ska också vara med”

”Ligger inte på prio 1 för oss men självklart vill 
vi bidra i den mån vi kan”

”gemensamma utveckling - kommer tappa besökare om vi inte 
jobbar för en hållbar destination - annars åker de någon 
annanstans” 
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Agenda 2030 för turism

www.tourism4sdgs.org

http://www.tourism4sdgs.org/
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• Förenta Nationerna (FN)
• Tourism for SDG (tourism4sdgs.org/)
• United Nations Development 

Programme (UNDP) 
• Internationella arbetsorganisationen

(ILO)
• World Tourism Organization (UNWTO)
• United Nations Educational
• Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO)
• The United Nations Global Compact
• Business Call to Action (BCtA) 

Global inspiration

Källa: www.tourism4sdgs.org
www.globalamalen.se/material/logotyper/

http://www.globalamalen.se/wp-content/uploads/2016/12/Numbers-in-Action.mp4?_=2
http://www.tourism4sdgs.org/
http://www.globalamalen.se/material/logotyper/
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• Riksdag och regering 
• Globalamålen.se 
• Sveriges Kommuner och Regioner
• Tillväxtverket
• Visit Sweden
• Visita
• Svensk turism AB 
• Naturvårdsverket
• Studiefrämjandet
• Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete (SIDA) 

Nationell källor
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• Tillväxtverket har 
beviljat åtta projekt för 
att öka kunskapen om 
hur turism- och 
besöksnäringen har 
påverkats och kan 
utvecklas i spåren av 
coronakrisen.

• Kan vara av intresse att 
följa dessa projekt 
framåt

Projekt om coronapandemins effekt på 
besöksnäringen



Besöksnäringen stod stark före pandemin. Tillväxten i förädlingsvärde och sysselsättning  var extra stor 2010-2018 inom 
Restaurang och Logi. I absoluta volymer dominerar Breda resmål (storstäderna) och Möte/Event i täta regioner längs 
kustlinjen.
Besöksnäringens betydelse är tydligast i Aktivitetsbaserade fjällkommuner, Handel längs gränsen mot Norge, i Storstäder 
samt kommuner med Flygplats/Hamn.

Våra första slutsatser
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Under pandemin kan vi se att besöksnäringen drabbas hårdare av arbetslöshet och konkurser jämfört med övrigt näringsliv, 
med störst påverkan inom de personalintensiva sektorerna Restaurang och Aktiviteter. Arbetslösheten ser ut att öka mest för 
Breda resmål i våra storstäder, samtidigt som kommuner med Aktivitets- och Säsongsbaserade destinationer som helhet ser 
ut att ha klarat pandemin med mindre påverkan än övriga.

Besöksnäringen i våra storstäder plus orter med betydande affärsturism och event, våra största transportnoder samt 
gränsbaserad handel ser speciellt utsatta ut i vår analys. Individuella variationer förekommer, där mer lokala analyser kan 
belysa destinationsspecifika detaljer.
Kompetenser som lämnat besöksnäringen för andra branscher kan hämma återhämtningsförmågan. Nyvunnen kunskap om 
digitalisering, ompaketering och ökad samverkan ger nya möjligheter.

Distansarbete och hemester – nya vanor som är här för att stanna?

Våra första slutsatser

35



• Hållbara destinationer 
utvecklas märkbart starkare 
än resten av besöksnäringen

• Tydliga destinationer med 
tydlig hållbarhetsprofil ger 
tydligare konkurrensfördel?

• 1,5 procentenheter starkare 
värdetillväxt per år för våra 
hållbara destinationer som 
helhet – motsvarar ett 
vinsttillskott på 5-10 %
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Vad är Hållbarhet värt?

Utveckling 2010-2019



TACK!

Johan Wahlgren, Geograf och samhällsplanerare

Johan.wahlgren@tyréns.se

Destination 2030 | Tyréns (tyrens.se)

https://www.tyrens.se/sv/projekt/fou-projekt/destination2030/

