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Sammanfattning
Coronapandemin har haft en stor påverkan på turism och besöksnäringen både i Sverige och globalt. Även om vi succesivt återgår till
ett mer normalt läge så kommer det att ta tid att etablera ”det nya
normala” samtidigt som vissa förändringar kan bestå. Det kommer att
behövas löpande statistik och analys av situationen samt kunskap som
hjälper näringen att ställa om till en förändrad verklighet.
Genom våra många möten och dialoger med besöksnäringens aktörer i
alla delar av landet kan vi konstatera att det finns ett uttalat behov av
ett nationellt kunskapsstöd. Ett kunskapsstöd som tillhandahåller
kunskap för att såväl främjaraktörer som besöksnäringsföretag i hela
landet strategiskt och operativt ska kunna utveckla sin verksamhet.
Några resultat inom ramen för uppdraget är att vi har:
- genomfört en ökad kvalitetssäkring av den befintliga statistiken
- kartlagt möjligheten att ta fram turismräkenskaper på regional och
kommunal nivå
- lanserat en statistikportal med full tillgång till officiell statistik
- tagit fram en digital kunskapsbank där vi samlar kunskap från
Tillväxtverket och andra aktörer
- tagit fram kunskapsunderlag, bland annat om effekterna av
pandemin
- arrangerat seminarier med över 3000 deltagare
- samlat in och analyserat erfarenheter från arbete kring
uppföljningssystem av hållbar turism och besöksnäring
- identifierat bedömningsgrunder för att kunna följa upp det
turismpolitiska målet
Vi kan konstatera att det finns ett stort behov av kunskap inte minst
utifrån effekterna av pandemin. Turism och besöksnäringens aktörer
efterfrågar bland annat kunskap inom områden som statistik,
hållbarhet och omvärldsanalys och det finns ett stort intresse för vad
som sker internationellt. Ett väl utvecklat kunskapsstöd kan bidra till
en hållbar turism och besöksnäring men det krävs långsiktighet och
resurser för att göra skillnad. Med detta uppdrag har vi lagt en bra
grund för det fortsatta arbetet.
Den Nationella strategin för besöksnäringen pekar ut den långsiktiga
riktningen för utveckling av turism och besöksnäring fram till 2030. En
central del i strategin är att utveckla gemensam kunskap om turismens
förutsättningar och behov av anpassning till en föränderlig omvärld.
Tillväxtverkets rekommendation är att i kommande handlingsplan
prioritera ett långsiktigt finansierat kunskapsstöd som genom statistik,
analys, uppföljning och andra kunskapsfördjupningar kan bidra till att
skapa en både social, ekonomisk och miljömässig hållbar turism och
besöksnäring.

á

Innehåll
1.

Bakgrund ........................................................................................................................................................9

1.1 Uppdraget............................................................................................................................................................9
1.2 Syfte .......................................................................................................................................................................9
1.3 Mål ..........................................................................................................................................................................9
Långsiktiga mål......................................................................................................................................................10
1.4 Målgrupp för aktiviteterna........................................................................................................................10
1.5 Metod..................................................................................................................................................................10
2.

Slutsatser och rekommendationer ...................................................................................................11

2.1 Övergripande slutsatser för uppdraget ...............................................................................................11
2.2 Övergripande rekommendation .............................................................................................................11
2.3 Insatser för bättre statistik, analys och tillgänglighet ...................................................................12
2.4 Kunskapsstöd för besöksnäringen ........................................................................................................12
2.5 Uppföljning av hållbarhet i besöksnäringen......................................................................................13
3.

Genomförande – aktiviteter och resultat.......................................................................................14

3.1

Insatser för bättre statistik, analys och tillgänglighet..............................................................14
3.1.1 Kvalitetssäkrad statistik.............................................................................................................14
3.1.2 Insatser för att bättre tillgängliggöra statistik .................................................................15
3.1.3 Regionala turismeffekter ...........................................................................................................16
3.1.4 Möjligheter med Big data...........................................................................................................16
3.1.5 Miljö- och turismräkenskaper .................................................................................................17

3.2

Kunskapsstöd för besöksnäringen ...................................................................................................17
3.2.1 Dialog med näringen om kunskapsbehov ..........................................................................17
3.2.2 En digital kunskapsbank............................................................................................................18
3.2.3 Arenor för kunskapsutbyte.......................................................................................................18
3.2.4 Kunskapsunderlag........................................................................................................................19

3.3 Uppföljning av hållbarhet i besöksnäring...........................................................................................20
3.3.1 Kunskapsinventering ..................................................................................................................20
3.3.2 Förankring .......................................................................................................................................20
3.3.3 Bedömningsgrunder....................................................................................................................20
Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport ................................................................................23

á

1.

Bakgrund

1.1 Uppdraget
Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att förbättra statistik, analys och
kunskap till nytta för besöksnäringens aktörer. Tillväxtverket ska utveckla
långsiktiga, effektiva och kvalitetssäkrade metoder för att ta fram, bearbeta,
analysera och tillgängliggöra statistik om turism och besöksnäring. Statistik ska
göras mer jämförbar och tillförlitlig och bli mer användbar. Det finns ett stort behov
av och efterfrågan på ett utökat statistikinnehåll samt regionalt och lokalt
nedbrytbar statistik runt om i landet, vilket kräver nya eller utvecklade modeller
och metoder. Ytterligare ska Tillväxtverket utifrån sin roll följa upp utvecklingen av
ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i besöksnäringen och utforma
förslag till bedömningsgrunder.
Tillväxtverket ska även bygga upp ett nationellt kunskapsstöd som möjliggör ett
systematiskt lärande mellan bland annat myndigheter, regioner, företag och civila
samhällets organisationer till nytta för besöksnäringens utveckling. Kunskapsstödet
innebär att Tillväxtverket ska utveckla, samla och sprida kunskap till
besöksnäringens aktörer baserat på erfarenheter och slutsatser från bland annat
projekt, rapporter och utredningar från både Tillväxtverket och andra aktörer.
Kunskaperna ska kunna användas strategiskt och operativt av olika aktörer i hela
landet. Kunskapsstödet omfattar allt arbete som ingår i uppdraget från att utveckla,
samla och paketera kunskap, tillgängliggöra och förbättra statistik såväl som att följa
upp hållbarhet i besöksnäringen.

1.2 Syfte
Syftet med kunskapsstödet är enligt uppdraget att både främjande aktörer och
företag ska använda kunskap strategiskt och operativt för att utveckla
besöksnäringen och enskilda företag.
Insatser som finansieras av offentliga medel ska leda till bättre resultat, effekter och
ökad nytta för företag, aktörer och besöksnäringen i sin helhet. De insatser som görs
behöver underbyggas med kunskap och synkas mellan nationell och regional nivå.
Kunskap hos myndigheter behöver nå ut till regional/kommunal nivå och vice versa.
Insatsen med uppföljning av hållbarhet i besöksnäringen ser vi syftar till att
identifiera och prioritera de hållbarhetsaspekter som är mest relevanta för svensk
turism och besöksnäring samt att utforma bedömningsgrunder som möjliggör en
robust och ändamålsenlig uppföljning av ökad hållbarhet i svensk besöksnäring.

1.3 Mål
Det övergripande målet vi formulerat utifrån uppdraget är att den kunskap som tas
fram ska nyttjas effektivt. Att kunskapen ska användas för att utveckla näringen och
att den används för att fatta välgrundade beslut.
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Långsiktiga mål








Att besöksnäringens aktörer tar del av kunskap till nytta för strategisk och
operativ utveckling.
Skapa förutsättningar för att öka spridning av kunskap mellan bland annat
näringsliv, främjande aktörer och akademi.
Bättre tillvarata resultat och erfarenheter och omsätta dessa i handling.
Tillgängliggöra ny kunskap där det idag finns luckor.
Se en utvecklad samverkan och samspel mellan aktörer i systemet på
nationell och regional nivån.
Möjliggöra att bättre ta tillvara synergier mellan insatser geografiskt,
tematiskt och mellan den nationella och regionala nivån som inkluderar EUfinansierade projekt
Ta fram ett system med bedömningsgrunder och indikatorer som möjliggör
uppföljning av utvecklingen inom ett antal områden som är centrala för
uppfyllelse av det turismpolitiska målet.

Kortsiktiga mål






Mer kvalitetssäkrad statistik om turism och besöksnäring finns tillgänglig på
både nationell, regional och kommunal nivå.
En statistikportal med full tillgång till myndighetens officiella turismstatistik
är på plats.
Tillväxtverket har genomfört en serie av seminarier med kunskap till nytta
för besöksnäringens aktörer.
En kunskapsbank finns på plats med kunskap från Tillväxtverket och andra
aktörer.
Ett förslag till bedömningsgrunder för att följa upp hållbarhet inom turism
och besöksnäring presenteras.

1.4 Målgrupp för aktiviteterna
Målgrupp för aktiviteterna är besöksnäringens alla aktörer. Det omfattar både de
som arbetar för att främja besöksnäringens utveckling och hjälper företagen såsom
myndigheter, regioner, kommuner, branschorganisationer samt företag inom turism
och besöksnäringen.

1.5 Metod
Vi har fokuserat på att skapa en inkluderande och interaktiv process som ökar
Tillväxtverkets insikter och som leder till en högre acceptans hos besöksnäringens
aktörer. Vi genomför bland annat intervjuer, gör enkäter och andra undersökningar
samt har dialogmöten med olika intressenter inom näringen.
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2.

Slutsatser och rekommendationer

2.1 Övergripande slutsatser för uppdraget
Uppdragets målgrupp och intressenter efterfrågar det som görs. Det finns ett
stort behov av kunskap inte minst utifrån effekterna av pandemin. Efterfrågan är
stor och ligger i huvudsak inom de områden som Tillväxtverket fokuserar på idag,
det vill säga användbar och tillgänglig statistik, utveckling av kunskap och
möjligheten att kunna följa utveckling av hållbarhet i näringen. Målgrupperna ser
fram emot lösningar på kända statistikutmaningar, önskar kunskap inom många
olika kunskapsområden och efterlyser även mer kunskap från forskningssamhället
och internationellt.
God måluppfyllelse – men det behövs mer tid. Måluppfyllelsen för uppdraget är
god. Tillväxtverket har till exempel lagt en grund för att få fram metoder för
uppföljning av hållbarhet och för att kunna samla och sprida kunskap. Inom
statistikområdet har fokus varit på att kvalitetssäkra den statistik som finns för
att kunna bygga mer tillförlitliga underlag. Ett väl utvecklat kunskapsstöd kan bidra
till en hållbar turism och besöksnäring men det krävs långsiktighet och resurser för
att göra skillnad.
Vi har lagt en bra grund för det fortsatta arbetet. Ett stort fokus har varit
att skapa angreppsätt och målsättningar, förstå behov och att arbeta med
samordning vilket har tagit tid sin tid. Det innebär att vi i och med det nya uppdraget
redan har en bra grund att stå på.
Tillväxtverkets roll är uppskattad och det finns bra former för samverkan. Det
uppskattas att Tillväxtverket är nationell samordnare, sammankallande och
drivande i att lyfta besöksnäringens perspektiv í breda sammanhang. De
grupperingar för samarbeten som initierats är uppskattade och förväntas skapa
värde framöver.

2.2 Övergripande rekommendation
Den Nationella strategin för besöksnäringen pekar ut den långsiktiga riktningen för
utveckling av turism och besöksnäring fram till 2030. En central del i strategin är att
utveckla gemensam kunskap om turismens förutsättningar och behov av anpassning
till en föränderlig omvärld. Tillväxtverkets rekommendation är att i kommande
handlingsplan prioritera ett långsiktigt finansierat kunskapsstöd som genom
statistik, analys, uppföljning och andra kunskapsfördjupningar kan bidra till att
skapa en både social, ekonomisk och miljömässig hållbar turism och besöksnäring.
Ett långsiktigt finansierat kunskapsstöd kan bidra till att höja kunskapsnivån i hela
besöksnäringen. Att utveckla, samla och sprida kunskap som bidrar till att höja
näringens kunskap är ett arbete som behöver göras löpande. Kortsiktiga insatser
har svårt att ge en långsiktig effekt. Det är viktigt att skapa en långsiktig plan för att
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säkerställa att målsättningarna uppnås. Det bör vara mer fokus på att arbetet är
kvalitetssäkrat över tid och ger så stor nytta som möjligt, än att det görs fort.

2.3 Insatser för bättre statistik, analys och tillgänglighet
Övergripande har arbetet mot bättre statistik haft en långsiktig inriktning att
förbättra kvalitén och att tillgängliggöra statistiken på ett bättre sätt. Det har även
varit ett arbete inriktat mot att hitta nya datakällor och minska
uppgiftslämnarbördan. Vissa effekter syns redan i år, men den fulla effekten ligger 1
till 2 år framåt i tiden.
Under 2021 publicerades en studie som visar att det behövs bättre indata på
regional och kommunal nivå för att kunna ta fram bra regionala/kommunala
turisträkenskaper. Som en följd har ett arbete påbörjats med att inhämta Big Data på
turism från betalkort och mobiltelefoner. Detta ses som den sannolikt mest effektiva
vägen framåt för bättre data om antal turister och turistkonsumtion på regional och
kommunal nivå i Sverige. Att mäta antalet turister i ett område via Big data är
utmanande och här behövs det ett långsiktigare arbete tillsammans med
mobiloperatörerna för att utveckla metoder och data. Om det lyckas, vill
Tillväxtverket ta fram regionala och kommunala turisträkenskaper på årlig basis. Ett
sådant projekt skulle emellertid kräva ett formellt regeringsuppdrag tillsammans
med ökad finansiering för att vara genomförbart resursmässigt.
Tillväxtverket ser att statistik om turismens klimatpåverkan är ett viktigt område att
arbeta med. Det kommer bli allt viktigare med bra faktaunderlag i arbetet med de
globala hållbarhetsmålen och EU:s nya gröna giv med tillkommande
klimatlagstiftning och reglering. Vi har påbörjat arbete med att sprida samt
diskutera resultat och metoder i olika nationella och internationella forum, vilket är
ett arbete som bör fortsätta.
Rekommendation avseende bättre statistik, analys och tillgänglighet
Regeringsuppdraget har gett Tillväxtverket möjlighet att under året intensifiera
arbetet med att säkerställa kvalitet, utöka regional och lokal nedbrytbarhet i
statistiken samt att arbeta för att bättre tillgängliggöra statistik samt mer analys av
resultat. För att utveckla och förvalta turismstatistiken i linje med det utökade
ägarskapet framöver ser Tillväxtverket ett behov av en mer långsiktig personell
resursförstärkning.

2.4 Kunskapsstöd för besöksnäringen
Det finns ett uttalat behov av ett nationellt kunskapsstöd som tillhandahåller
kunskap både för det främjande systemet och företagen inom besöksnäringen.
Utgångspunkten för uppdraget har varit att det saknas kunskap hos både företag
och främjande aktörer vilket stämmer med våra slutsatser i arbetet med att
kartlägga kunskapsbehoven i näringen. Behoven sträcker sig från allt från
turismstatistik, omvärldsanalyser och trender, hållbar turism till affärs- och
produktutveckling. Här behöver vi göra ett grundligare arbete med att kartlägga
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behov av kunskap. Det saknas även en systematik i att utveckla, samla in och sprida
den kunskap som finns.
Kunskapen behövs för att besöksnäringsföretag i hela landet strategiskt och
operativt ska kunna utveckla sin verksamhet och för att främjande aktörer ska
kunna bidra till att bygga upp hållbara och konkurrenskraftiga destinationer och
platser. Detta är en näring i kris som står inför återuppbyggnad, omställning och
behov av varaktiga förändringar. Ett långsiktigt kunskapsstöd har även
förutsättningar att bidra till bättre resultat och effekter av offentliga insatser genom
att vi gör rätt saker till nytta för företagen i besöksnäringen. De insatser som görs
behöver underbyggas med kunskap.
Kunskapsstödet innebär bland annat en digital plattform för kunskap, att ta fram
kunskapsunderlag samt att tillhandahålla olika kunskapsarenor i form av
seminarier, erfarenhetsträffar och andra mötesplatser för besöksnäringens aktörer.
Rekommendation för kunskapsstöd
Det behövs ett långsiktigt arbete med att utveckla, samla och sprida kunskap. Det
handlar om att öka kunskapen om behov, resultat, fungerande modeller men även ta
fram gemensamma omvärldsanalyser och kunskapssammanställningar samt om
systematisk kunskapsspridning. Vi behöver säkerställa både en långsiktig
finansiering av resurser och ett långsiktigt samarbete med besöksnäringens aktörer.

2.5 Uppföljning av hållbarhet i besöksnäringen
Förankring och acceptans kräver långsiktighet. Tillväxtverket har initierat en dialog
med representanter från destinationer, branschen samt från turismforskningen.
Arbetet med samverkansprocessen för uppföljning av hållbarhet som Tillväxtverket
initierat bör fortsätta under 2022 för att skapa ökad samsyn och samdrift.
Samarbete med andra myndigheter kring datatillgänglighet samt samverkan med
representanter från viktiga sektorer, som till exempel transportsektorn, är
avgörande för att kunna förankra uppföljning av hållbar turism och besöksnäring i
Sverige. Arbetet för att operationalisera indikatorsystem bör påbörjas så att delar av
uppföljningssystemet kan var i drift under 2023.
Rekommendation för uppföljning av hållbarhet
Uppdraget bör förlängas i takt med implementering av besöksnäringsstrategin samt
inkludera insamling och bearbetning av indikatorer. Ökade resurser behövs för att
utreda de tekniska lösningar som krävs för att utveckla en uppföljningsportal. Mer
detaljerade rekommendationer på kort och lång sikt finns i bifogat promemoria till
denna slutrapport.
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3.

Genomförande – aktiviteter och resultat

3.1 Insatser för bättre statistik, analys och tillgänglighet
Tillväxtverket har arbetat för att förbättra och säkerställa kvalitet i befintliga
statistikprodukter men har även utökat analysen av dessa. En statistikportal har
lanserats som visar inkvarteringsstatistiken. Vi utreder nu möjligheterna att
utveckla regionala och/eller kommunala turismräkenskaper i Sverige genom Big
data. Statistik om turismens klimatpåverkan blir allt viktigare där det behövs bra
faktaunderlag i arbetet med de globala hållbarhetsmålen och EU:s nya gröna giv
med tillkommande klimatlagstiftning och reglering. Under 2022 kommer arbete
med att sprida samt diskutera resultat och metoder i olika nationella och
internationella forum vara prioriterat.
3.1.1 Kvalitetssäkrad statistik
Målet är att mer kvalitetssäkrad statistik om turism och besöksnäring ska finnas
tillgänglig för besöksnäringens olika aktörer och intressenter. Tillväxtverkets
löpande statistikprodukter är:





Konsumentundersökningen Svenskars resande
Inkvarteringsstatistik
Gränsundersökning Inkommande Besökare i Sverige, IBIS
Turismräkenskaper

Konsumentundersökningen Svenskars resande
Sedan 2017 är Statistiska Centralbyrån, SCB, underleverantör av Svenskars resande
som undersöker svenskars turistresor i Sverige och utomlands. Undersökningen har
under en längre tid haft kvalitetsproblem. Vår granskning visar att undersökningen
har större problem än befarat. Problemen beror på metodologiska utmaningar och
stadigt sjunkande svarsfrekvenser, men även på genomförda ändringar i enkätens
utformning under undersökningsår 2020 vilket medfört förändringar i resultat över
tid. Tillväxtverket diskuterar möjliga lösningar tillsammans med SCB.
Aktiviteter





Tillväxtverket har kvalitetsgranskat data från undersökningsåren 2017–2020
samt satt upp en intern databas som möjliggör effektivare arbete med
statistiken. Målet är att löpande kunna göra en egen kvalitetsgranskning av
insamlade data, förbättrade möjligheter till analys samt att bättre tillgängliggöra
data för externa användare via Tillväxtverkets statistikportal.
En översyn av undersökningens utformning har gjorts då den har metodologiska
utmaningar och låg svarsfrekvens.
En oberoende utvärdering av undersökningarna åren 2017–2020 har
genomförts av Statistikkonsulterna.
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Inkvarteringsstatistik
Tillväxtverket är ansvarig myndighet för inkvarteringsstatistik. Statistiken
produceras av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Tillväxtverket.
Aktiviteter




Månadsvisa sammanställningar av inkvarteringsstatistiken under pandemin
(från februari 2022 publiceras statistiken på myndighetens nya statistikportal)
Översyn av inrapporterade uppgifter och matchning mot användarnas behov, i
syfte att minska uppgiftslämnarbördan.
Insats för att komma till rätta med problematiken med en ökad andel
"nationalitet okänd", så kallad OX, i anläggningarnas inrapporterade uppgifter
om gästernas nationalitet.

Inkommande Besökare I Sverige, IBIS
Gränsundersökningen Inkommande Besökare i Sverige samlar in uppgifter om
utländska besökares utgifter, aktiviteter och färdsätt under vistelsen i Sverige. Den
nya IBIS-undersökningen startade 2019 (på flygplatser, hamnar, tåg samt en
pilotundersökning på bensinstationer och gästhamnar). Delundersökningen för
vägtransporter till och från Sverige var planerad att starta i mars 2020, men den
sammanföll med pandemin och hela undersökningen fick pausas. Förhoppningen är
att kunna återstarta undersökningen i juni 2022.
Aktiviteter



En struktur har tagits fram för långsiktig bearbetning av insamlade data för att
effektivt tillgängliggöra statistiken när undersökningen kommer igång igen.
Kvalitetssäkring av hittills insamlade data har genomförts för kommande
analyser samt publicering i Tillväxtverkets statistikportal och publicering av
öppna data.

Turismräkenskaper
Turismräkenskaperna mäter värdet av svensk och utländsk turismkonsumtion i
Sverige.
Aktiviteter





Under 2021 har turismräkenskaperna utvecklats genom att komplettera
tidsserien med fler år bakåt i tiden, samt data för både turismexport och import
samt att bättre beskriva handelns bidrag till turismkonsumtionen i Sverige.
Undersöker möjligheten att använda registeruppgifter som källa för
sysselsättningen i turisträkenskaperna under år 2022.
Undersöker möjligheten att använda Big data för att skatta turistkonsumtionen.
Utvecklingsarbete mot regionala och kommunala turisträkenskaper har
påbörjats.

3.1.2 Insatser för att bättre tillgängliggöra statistik
Statistikportal för turismstatistik
Tillväxtverket har undersökt kunskapsbehovet hos besöksnäringens aktörer och
kommit fram till att det behövs en bättre och mer användarvänlig statistikportal, i
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första hand för inkvarteringsstatistiken. Näringen har även påtalat behovet av att på
ett enklare sätt kunna hämta öppna data från Tillväxtverkets turismstatistik. I den
statistikportal som tagits fram finns ett antal förbättringar jämfört med den tidigare
statistikportalen som låg hos SCB. Data presenteras nu grafiskt via diagram, kartor
och figurer. Nu presenteras också all data som hämtas in i undersökningen till
exempel ankomster, gästnätter per dygn och gästnätter per kommun. Många
användare som tidigare betalat för prenumerationer på kommunal data från SCB,
kan nu ladda ner motsvarande statistik avgiftsfritt. Det finns planer på att inkludera
fler turistdatakällor och att publicera öppna data från turiststatistiken framgent.
Aktiviteter


Den 4 februari 2022 lanserades statistikportalen för Inkvarteringsstatistiken.
Där kan användarna enkelt ta del av, ladda ner samt jämföra resultat på
gästnätter, ankomster och logiintäkter.

3.1.3 Regionala turismeffekter
Under lång tid har det funnits intresse hos regionala- och kommunala
turismorganisationer att Tillväxtverket eller annan statlig aktör ska ta fram
beräkningar på turismens omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning på
regional och kommunal nivå, i komplement till den nationella nivån. Under 2020 har
forskare vid Blekinge Tekniska Högskola haft i uppdrag att genomföra en studie
över olika modeller som använts för att beräkna turismeffekter på lokal och regional
nivå. I uppdraget ingick också att ta fram förslag på en eller flera modeller som
skulle vara tillämpbara med de data som finns tillgängliga i Sverige. Studiens
slutsats är att det behövs bättre indata på regional och kommunal nivå för att kunna
ta fram regionala/kommunala turisträkenskaper. Big data från betalkort och
mobiltelefoner ses som den mest effektiva vägen framåt för bättre data om
turistkonsumtion på regional och kommunal nivå i Sverige.
Aktiviteter



Rapporten från Blekning Tekniska Högskola levererades i augusti 2021 och
Tillväxtverket genomförde i samband med publiceringen ett seminarium där
olika intressentgrupper bjöds in för att ta del av resultat och slutsatser.
Tillsammans med andra myndigheter har vi påbörjat en kartläggning av
förutsättningarna för att använda Big data i statistikproduktion med syfte att
också möjliggöra bättre regional och kommunal statistik om utgifter, volymer
samt flöden.

3.1.4 Möjligheter med Big data
Ökade kostnader för datainsamling, fallande svarsfrekvenser och ökat bortfall i
traditionella undersökningar har lett till ett behov av att hitta alternativa och mer
kostnadseffektiva metoder för insamling av statistik. Tillväxtverket ser möjligheter
med Big data och att specifikt mobilpositioneringsdata och betalkortsdata kan
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fungera som komplement till traditionella undersökningar och på sikt kanske även
ersätta delar av dessa.
Aktiviteter




Samarbete med Trafikanalys och SCB har påbörjats för att kartlägga
möjligheterna med mobilpositioneringsdata för statistikproduktion. Syftet är att
reda ut rättsliga och tekniska frågor kopplat till användning samt ta fram
konkreta förlag på möjliga affärsmodeller för samarbete mellan operatörer och
myndigheter.
Inköp av kontokorts- och mobilpositioneringsdata har gjorts under 2021 och
2022. Syftet är att testa och utveckla en statistisk modell baserad på mobildata i
kombination med registerdata om dag- och nattbefolkning. Målet är att på så
sätt få fram uppgifter om det totala antalet turister per kommun och region
under en given tidsperiod.

3.1.5 Miljö- och turismräkenskaper
Tillväxtverket har tillsammans med SCB påbörjat en fortsättning på ett tidigare
metodutvecklingsprojekt från 2018, som länkar samman turismräkenskaper och
miljöräkenskaper. Syftet med projektet är att förfina och förbättra metoden för att få
bättre kunskap om turismens klimatpåverkan i Sverige. Inom ramen för uppdraget
ska bland annat antalet mätområden utökas, förfinad och förbättrad fördelning av
utsläpp per produktgrupp göras och bättre beräkningar av växthusgasutsläpp från
import.
Aktiviteter


Påbörjat arbete med miljö- och turismräkenskaper i november 2021 med
planerad leverans första kvartalet 2022.

3.2 Kunskapsstöd för besöksnäringen
Tillväxtverket ska vara ett nationellt kunskapsstöd som möjliggör ett systematiskt
lärande mellan bland annat myndigheter, regioner, företag och civila samhällets
organisationer till nytta för besöksnäringens utveckling. Kunskapsstödet innebär att
Tillväxtverket ska utveckla, samla och sprida kunskap till besöksnäringens aktörer
baserat på erfarenheter och slutsatser från bland annat projekt, rapporter och
utredningar från både Tillväxtverket och andra aktörer. Målen vi satt upp utifrån
uppdraget är att




den kunskap som tas fram av olika aktörer nyttjas effektivt
att kunskapen används för att utveckla näringen och
att den används för att fatta välgrundade beslut.

3.2.1 Dialog med näringen om kunskapsbehov
I den inledande delen av uppdraget har vi haft dialog med ett antal av våra
målgrupper om deras kunskapsbehov. Vi har fått en relativt bra bild av behovet
inom näringen men det behöver bli mer konkret. Att identifiera behov är ett arbete
som kommer att göras löpande och tillsammans med olika aktörer.
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Aktiviteter






Dialogmöte i samverkan med SKR med kommuner för att diskutera
kunskapsbehov hos dem själva och företagen
Dialogmöte om kunskapsbehov med regionerna
Workshop om kunskap med myndigheterna inom Besöksnäringens
myndighetsgrupp
Enkät riktad till kommuner och regioner med frågor kring kunskapsbehov och
deras roll i kunskapsarbetet
En undersökning kring företagens behov av kunskap (alla nominerade till Stora
Turismpriset 2021) genomfördes i samverkan med Stiftelsen för
kunskapsfrämjande inom turism.

3.2.2 En digital kunskapsbank
Arbete pågår med att ta fram en digital kunskapsbank utifrån de behov vi ser att
näringen har. Ett första fokus är att tillgängliggöra kunskaper om statistik,
omvärldsanalys och trender samt kunskap inom hållbar turism. Vi har utvecklat en
plattform inom ramen för Tillväxtverkets webbmiljö.
Aktiviteter
 Arbete med att ta fram ny webblösning för kunskapsbank har gjorts. En
plattform finns nu på plats vilket innebär att det kan läggas fokus på innehåll
framöver.
 Användarundersökning genomförd hösten 2021
 Löpande kommunikation av kunskap
3.2.3 Arenor för kunskapsutbyte
Tillväxtverket har genomfört ett antal seminarier för att sprida kunskap till
besöksnäringens aktörer inom olika kunskapsområden. Utöver seminarierna har vi
haft löpande erfarenhetsträffar där våra finansierade projekt utbytt kunskap med
varandra. Under hösten 2021 och hela 2022 genomför Tillväxtverket tillsammans
med Visit Sweden en seminarieserie om Hållbar Turism. Där får deltagarna vara
med och skapa seminariernas innehåll utifrån deras behov.
Aktiviteter
Turism och besöksnäringens större seminarier 2021. Seminarierna ägde alla rum
digitalt, siffran nedan visar på deltagare vi tillfället för sändningen. Ett antal
seminarier har även kunnat ses i efterhand.
- 17 februari – Internationell paketering (ca 450 deltagare)
- 24 mars - Pandemins effekter på turism och besöksnäring (ca 100 deltagare)
- 25 maj – Mot en mer innovativ besöksnäring (ca 350 deltagare)
- 15 juni - Besöksnäring i pandemitider – insikter från tre analysprojekt (ca 60)
- 17 september - Regionala turismeffekter (ca 70)
- 22 september – Pandemins effekter på turism och besöksnäring: tema ö-turism (ca
80)
- 23 september – Destinationen Sverige – tillsammans ökar vi takten för en hållbar
turism (ca 500 deltagare)
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- 14 oktober – Turismens utveckling under pandemin – effekter på ekonomi och
sysselsättning ( ca 300)
- 20 okt – Att mäta hållbar besöksnäring ( ca 250)
- 24-25 november – Besöksnäringen på agendan – strategier, kunskap och
innovation (ca 350)
- 2 december - Hållbar turism i praktiken (ca 230)
3.2.4 Kunskapsunderlag
Projekt om coronapandemins effekt på besöksnäringen
Tillväxtverket har beviljat åtta projekt för att öka kunskapen om hur turism och
besöksnäringen har påverkats och kan utvecklas i spåren av coronakrisen.
Kunskapen ska snabbt kunna omsättas i affärsmodeller och arbetssätt samt ge
konkret lärande i besöksnäringens företag. Inriktningen för kunskapsprojekten är
trendanalys, statistik och indikatorer, förutsättningar för evenemang samt
förutsättningar för affärs- och destinationsutveckling.
Evenemang i siffror – robust och tillförlitligt underlag
Kunskapen om möten och evenemang är låg, även för branschen själva. Det finns
bland annat ett stort behov av tillförlitlig och jämförbar statistik som går att följa
långsiktigt inom evenemang. Ett kunskapsunderlag om evenemangens siffror såsom
omsättning och årliga nyckeltal ger oss själva men framför allt branschen möjlighet
att mäta sig själv och sin påverkan på andra sektorer och samhället i övrigt. Målet är
bland annat att få ökad kompetens och kunskap om evenemangssektorns roll,
utveckling och samhällsekonomiska effekter. Ett huvudprojekt kommer nu att
genomföras som består i att mäta branschens storlek genom årliga nyckeltal, både
ekonomiska tal och mått på branschen i form av antal evenemang och besökare.
Dessutom ska definitioner och en nationell standard tas fram.
Kunskapsunderlag under 2022
Tillsammans med olika aktörer i näringen har vi beslutat att ta fram ett antal
kunskapsunderlag som behövs. Det handlar bland annat om kunskap kring
innovation, naturturism och kompetensförsörjning.




Aktiviteter
Kunskap om coronaprojekten har under året tagits fram och spridits löpande
bland annat genom seminarier utifrån olika teman.
Förstudie om evenemang och möten genomförd med BFUF som huvudman
tillsammans med Svensk Live och Svensk Scenkonst.
Påbörjat arbete med att kravställa kunskapsunderlag inom olika områden
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3.3 Uppföljning av hållbarhet i besöksnäring
3.3.1 Kunskapsinventering
Tillväxtverkets arbete syftar till att samla in och sammanställa ett robust
kunskapsunderlag för att utveckla ett ändamålsenligt uppföljningssystem. Det är vår
uppfattning att ett robust och ändamålsenligt uppföljningssystem bör
- vara vetenskapligt trovärdigt,
- få ett brett engagemang och stöd av både samhälls- och offentliga aktörer, och
- vara analytiskt relevant och genomförbart över en längre tidsperiod.
Aktiviteter





Genomgång av den vetenskapliga litteraturen har lett till ett stort antal
teman samt ett större antal möjliga indikatorer som kan kopplas till hållbar
besöksnäring och turism
Dialog med FORMAS och BFUF som har varit drivande att finansiera och
främja svensk forskning inom besöksnäringen
Dialog med Nätverket för akademiska turismutbildningar och forskning i
Sverige, NATU, som är en plattform för samverkan, erfarenhetsutbyte och
diskussion mellan svenska forskare och forskningsmiljöer
Resultat från en forskarenkät har analyserats under hösten 2021. Detta har
lett till identifiering av prioriterade utmaningar inom turism i relation till
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

3.3.2 Förankring
För att ett uppföljningssystem ska vara ändamålsenligt behöver det möta behovet
hos olika aktörer. Det handlar om att:
- prioritera hos vilka aktörer behoven är störst och
- identifiera hur uppföljningssystemet som utvecklas av Tillväxtverket kompletterar
andra erbjudande som redan finns.
Aktiviteter



Tillväxtverket har initierat samtal med olika aktörer såsom Swedish Welcome,
SKR och Västsverige.
Arbetet med uppföljning presenterades under 3 av Tillväxtverkets
samverkansaktiviteter där deltagarna även fick ge inspel (se punkt 3.2.3). Detta
gjordes för att öka deltagarnas engagemang i frågan. Resultat sammanställdes
och användes som inspel i utformning av bedömningsgrunder.

3.3.3 Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder är kvalitativa påståenden som ger en indikation om ett önskat
tillstånd och som ger ett ramverk för att tolka om den faktiska utvecklingen leder till
faktiskt ökad hållbarhet. Indikatorer är kvantitativa variabler som konkretiserar
bedömningsgrunder. Tillväxtverket ser bedömningsgrunder som det första
nödvändiga steget för att utveckla ett integrerat indikatorsystem. Utveckling av
indikatorer är dock inte en del av det uppdraget som slutrapporteras.
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Aktiviteter



Identifiera ett antal bedömningsgrunder för att följa upp det turismpolitiska
målet med fokus på ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter.
En promemoria har tagits fram som innehåller den övergripande strukturen för
uppföljning av hållbar turism och besöksnäring, inklusive en förändringsteori
med det turismpolitiska målet som önskat sluttillstånd. Promemorian beskriver
också bedömningsgrunderna i mer detalj. Promemorian bifogas denna
slutrapportering.
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Bilaga 1 – Ekonomisk redovisning för slutrapport
Uppdraget har löpt under perioden 2021-01-01 till 2021-12-31.
Budgeten har varit totalt 10 miljoner kronor.
Vi har arbetat för att bygga upp ett långsiktigt kunskapsstöd och en
viktig del av arbetet har varit att undersöka behov för att säkerställa
att vi gör rätt saker innan vi satt igång med att genomföra aktiviteter.
Därmed har inte hela budgeten förbrukats.
Vi bedömer att projektet har uppfyllt de finansiella villkoren i
regeringsbeslutet genom insatser som beskrivs i slutrapporten. Se i
tabellen nedan hur finansieringskällorna fördelats.

Resultaträkning, tkr
Finansiering
Näringslivsanslaget

Förvaltnings
anslag

Bidrag

SUMMA
0

Anslag

8 125

2 523

10 648

Summa

8 125

2 523

10 648

-Personalkostnader

1 704

2 523

4 227

-Köpta tjänster

4 791

Verksamhetskostnader

4 791

-Övriga kostnader

0

S:a verksamhetskostnader

6 495

2 523

9 018

Transfereringar

1 630

Summa utbetalningar

8 125

2 523

10 648

Antal timmar

5 614

4 489

10 103

OH-påslag (250 kr/h)*

1 403

1 122

2 526

Summa inkl OH-påslag

9 529

3 645

13 174

1 630

Att återbetala
BUDGET
Utfall mot budget, %
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Nyckeltal
Näringslivsanslaget

Förvaltnings
-anslaget

SUMMA

Andel
transfereringar/
summa utbetalningar

20%

0%

15%

Andel verksamhetskostnader/
summa utbetalningar

80%

100%

85%

Personalkostnader/
verksamhetskostnader

26%

100%

47%

Köpta
tjänster/
verksamhetskostnader

74%

0%

53%
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Uppföljning av Hållbar turism och besöksnäring – Förslag till
bedömningsgrunder
Denna rapport är en bilaga till Slutrapport för Förbättrad statistik, analys och kunskap
(Dnr: AÄ 2021-151) som lämnas i enlighet med regeringsbeslut N2020/03156 om
”Uppdrag att genomfö ra insatser fö r omställning och utveckling fö r en hållbar
besö ksnäring”.

Rapporten har författats av Alexandre Dubois, Enheten fö r Uppfö ljning och Utvärdering,
Tillväxtverket.
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Sammanfattning

Tillvä xtverket har regeringens uppdrag att fö lja upp utvecklingen av ö kad ekonomisk,
social och miljö mä ssig hå llbarhet i besö ksnä ringen samt utforma fö rslag till
bedö mningsgrunder.
I rapporten ges fö rslag fö r utveckling av ett robust kunskapsunderlag fö r att bygga ett
ä ndamå lsenligt och lå ngsiktigt indikatorssystem som gö r det mö jligt att mä ta och fö lja
upp ö ver en lä ngre tidsperiod olika fokusområ den inom hå llbar turism och
besö ksnä ring.

Rapporten innehå ller 3 huvudsakliga bestå ndsdelar:
 Kapitel 2 utvecklar en fö rä ndringsteori, dvs en effektlogik som kopplar samman
det turismpolitiska må let och Besö ksnä ringstrategin med fö rbä ttrade fö rmå gor
hos aktö rer som på verkar besö ksnä ringssystemet;
 Kapitel 3 till 5 redovisar det analytiska underlaget som bygger på resultat frå n
olika aktiviteter, litteraturö versikt, lä rdomar frå n internationella erfarenheter
samt workshops och trä ffar med intressenter;
 Kapitel 6 och 7 presenterar fö rslaget till bedö mningsgrunder samt nå gra spå r
fö r att vidareutveckla uppfö ljningssystem på kort och medellå ng sikt.
För läsaren i behov av att snabbläsa rapporten rekommenderar vi att prioritera kapitel 2
och 6.
Hå llbar turism ä r en komplex frå ga som berö r må nga delar av samhä llsekonomin.
Må nga aktö rer, frå n regeringen till fö retagen, branschorganisationer och destinationer,
bidrar till omstä llning av turism och besö ksnä ring i Sverige.

Mot bakgrund av fö rä ndringsteorin och det samlade empiriska materialet har vi delat
upp bedö mningsgrunder inom två bevakningsområ den som ger kompletterande bilder
av utveckling mot ö kad hå llbarhet i svensk turism och besö ksnä ring:

1. Ett Öppet Sverige - Ansvarfullt Resande, Stärkta Förbindelser. Turism ska
fö rstä rka Sveriges position i Norden, Europa och vä rlden i form. Sverige ska
fortsä tt vara en mö tesplats fö r besö kare som fö rknippar landet med hå llbarhetsvä rden. Sveriges attraktivitet som destination ska dock inte leda till ö kad klimatpå verkan. Turismens utveckling ska bidra till samhä llsbygget i form av
ö kade exportvä rden (t.ex. frå n besö karnas spenderingar) och investeringar i infrastruktur.
2. En Värdeskapande Näring för Platsutveckling. Turism och besö ksnä ring varierar stort i karaktä r och omfattning i destinationer ö ver hela landet. Oavsett
dess storlek ska besö ksnä ringens utveckling vara en drivkraft fö r sin omgivning
genom att anvä nda dess resurser mer sparsamt och ansvarfullt och skapa nya
vä rden fö r samhä llet och fö rbä ttra miljö fö rhå llanden lokalt. Fjä llen, kustområ den, landsbygder eller små - och storstä der i Sverige ger ett varierat utbud av
turismupplevelser som ska kunna locka ett brett spektrum besö kare. Hå llbar
platsutveckling ä r inte enformig och ska vara fö rankrad i platsens sä rskilda utmaningar och potentialer.
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Uppfö ljningssystem i andra lä nder .................................................................................... 16
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Inledning

Turism ä r en ö verskridande aktivitet i samhä llsekonomin. Den berö r alla delar av
landet, ä ven om den varierar stort i karaktä r och omfattning. Turismens utveckling ä r
också starkt kopplad till samhä llsviktiga sektorer och funktioner, som t.ex. natur och
kultur, transport eller lokal planering. I sin tur ä r hå llbarhet ett begrepp vars innebö rd
fö rä ndras stä ndigt ö ver tid.

En nyligen publicerad studie 1 frå n Europeiska kommissionen på pekade att hå llbar
turism fö rvä ntas fasonera lå ngvariga framtida trender inom turism. Sä rskilda trender
som anses vara centrala i det sammanhanget ä r mer resurseffektiv och cirkulä r turism,
ö kad anvä ndning av ekomä rkningar och certifieringar, efterfrå gan fö r lokala och
regionala produkter, miljö fö rvaltning samt ö kad relevans av miljö vä nliga lokal transport
lö sningar (t.ex. kollektiv trafik eller digitala lö sningar). Andra trender som nä mns i
denna studie ä r fö rä ndrade konsumentbeteenden i form av val av destinationer och
boende baserat på klimat- och miljö avtryck samt fä rre turister som vä ljer flyg.
Denna publikation presenterar Tillvä xtverkets fö rlag till bedö mningsgrunder med
ä ndamå l att fö lja upp hå llbarhet inom turism och besö ksnä ring. På sikt ska dessa
bedö mningsgrunder kunna fö rvandlas till ett indikatorssystem. Utveckling av fö rslag till
indikatorer ingå r inte i denna publikation och ska vara fokus på Tillvä xtverkets arbete
under 2022.

I sin rapport 2 om uppfö ljning av digitaliseringsinsatser i Sverige på pekade
Ekonomistyrningsverket att uppfö ljning kan ha fler olika syften: ”Ett så dant ä r att
regering och riksdag behö ver underlag som beskriver om utvecklingen gå r i rä tt
riktning och i den takt som ä r ö nskvä rd. Ett annat vanligt syfte med uppfö ljning ä r att
det kan utgö ra underlag fö r att identifiera behov av ytterligare insatser fö r att nå må let
eller fö r att revidera må let”. I sina respektive fö rslag på uppfö ljningssystem fö r
klimatanpassning och landsbygdspolitiken har SMHI och Tillvä xtverket identifierat
viktiga principer fö r utformning av uppfö ljning (se kapitel 4.1 och 4.3). Må nga av dessa
principer gä ller också fö r vå rt fö rslag på uppfö ljning av hå llbar turism och
besö ksnä ring. Nedan lyfter vi dock fram nå gra principer som har varit drivande i
utveckling av vå rt fö rslag.

Uppföljning ska vara ändamålsenlig och långsiktig. Indikatorer son numera anvä nds
ger en bra grund fö r att beskriva ’hur det gå r’ inom turism och besö ksnä ring.
Bedö mningsgrunder som har utvecklats ska fungera som må ttstock fö r att jä mfö ra den
faktiska utvecklingen (tack vare indikatorer) med den fö rflyttningen som vi anser leder
till en mer hå llbar turism och besö ksnä ring i Sverige.
Uppföljningssystem ska täcka ett brett spektrum bevakningsområden. Hå llbar
turism ä r en komplex och omfattande frå ga. Ett uppfö ljningssystem ska vara så
heltä ckande som mö jligt. Vi har fö rhå llit oss till bevakningsområ den som vi anser i
dagslä ge ä r sä rskilt viktiga att kunna fö lja och som dessutom dä r vi anser relevanta
mä tningar kan utvecklas. Det finns andra områ den som kan vara intressanta i samband
med hå llbar turism och besö ksnä ring, men som ä r mer perifera i dagslä ge eller om vi
inte ser det mö jligt att hitta robusta och relevanta mä tningar fö r dem.
Uppföljningssystem ska vara anpassningsbart. Fö rslaget fokuserar på områ den dä r
1
2

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2021/regional-impactsof-the-covid-19-crisis-on-the-tourist-sector
ESV 2018:31, Digitaliseringen av det offentliga Sverige - En uppföljning,
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vi anser samlade bedö mningar behö vs i ett nationellt perspektiv. Andra
bedö mningsgrunder, med tillhö rande indikatorer, bö r integreras om det finns ett behov.
På samma sä tt, nya indikatorer bö r kopplas in om de ger ett mer robust belä gg fö r att
bedö ma utveckling av hå llbarhet inom turism och besö ksnä ring.

Systemet ska vara ett stöd för uppföljning av det turismpolitiska målet och ge
input till implementering av Besöksnäringstrategin. Det turismpolitiska må let och
Besö ksnä ringstrategin ger en ö vergripande riktning fö r hå llbar turism. De framtagna
bedö mningsgrunderna ä r utformade fö r att kunna kä nneteckna dessa aspekter och lyfta
fram hur de hä nger ihop. Flera bedö mningsgrunder ä r till exempel direkt kopplade till
’tecken på framsteg’ frå n strategin.
Systemet ersätter inte andra aktörers egna uppföljningar av hållbarhetsarbete
inom turism och besöksnäring. Alla aktö rer som arbetar inom turism och
besö ksnä ring har behov att fö lja upp sitt eget hå llbarhetsarbete och identifiera bå de
framsteg och kvarstå ende utmaningar. Det finns redan i dagslä ge olika alternativ fö r
bå de fö retag och destinationer att gö ra det. Tillvä xtverkets roll ä r att utveckla ett
kompletterande erbjudande. Det system som TVV fö reslå r har tagits fram i syfte att fö lja
upp hå llbar turism frå n ett nationellt policyperspektiv.
Systemet ska, på sikt, innehålla mätbara data. Vå r tolkning av regeringsuppdrag ä r
att bedö mningsgrunder ska vara fö rsta steget i utveckling av ett indikatorsbaserat
system. Mä tbara data, i form av mä tetal och indikatorer, kan ge en bra bild av en ö nskad
utveckling och ä r fö rhå llandevis enkla att kommunicera. Det betyder att framtagna
bedö mningsgrunder kan mä tas med hjä lp av en eller, fö rmodligen, flera indikatorer.
Vissa fö rflyttningar kan vara svå ra att mä ta med indikatorer och bö r inte inkluderas i
uppfö ljningssystemet, ä ven om de skulle vara relevanta. Analysen av indikatorer bö r
dock kompletteras med mer kvalitativa bedö mningar vid behov.

2

Besöksnäring som politikområde

2.1

Turismpolitiska målet

Det turismpolitiska må let som styr offentliga insatser inom turism och besö ksnä ring
uttrycks på fö ljande sä tt:

Målet för turismpolitiken ska vara att Sverige ska ha en hållbar turism, med ett hållbart
resande och en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring som växer och bidrar till
sysselsättning och attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar i hela
landet.
Uppfö ljningssystemets struktur, utformad med hjä lp av ett antal fokusområ den och
tillhö rande indikatorer, ska kunna stö dja bedö mningen av turismpolitiska må lets
uppfyllelse, eller om inleda processer ska leda, till sikt, till dess uppfyllelse.

2.2

Besöksnäringsstrategin

I oktober 2021 lanserade regeringen sin nya strategi fö r hå llbar turism och vä xande
besö ksnä ring. Besö ksnä ringen ä r samhä llsviktigt eftersom dess utveckling berö r må nga
sektorer av nä ringslivet som har en stor inverkan på svenskarnas vardagsliv (handel,
hotell och restaurang, kultur, transport m.m.) ö ver hela landet. Besö ksnä ring som
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politikområ de berö r alla tre nivå er i svensk politisk styrning: kommuner (t.ex. fysisk
planering, tillgå ng till offentliga och kommersiella tjä nster), regioner/lä nsstyrelse (t.ex.
vå rd/omsorg, regional trafikplanering, nä ringslivsutveckling) och staten (t.ex.
infrastruktur, miljö skydd, utbildning, nä ringsliv, landsbygd- och regionalutveckling).
Turism och besö ksnä ring har också lyfts fram som motor fö r socioekonomisk utveckling
på EU-nivå . Den nationella strategin ä r ett verktyg fö r att fö ra samman dess drivkrafter
och leda till det turismpolitiska må lets uppfyllelse.
Strategin pekar på att ”en hå llbar besö ksnä ring tar ansvar fö r turismens nuvarande och
framtida ekonomiska, sociala och miljö mä ssiga på verkan genom att utgå frå n behoven
hos besö kare, fö retag och anstä llda, destinationer samt miljö n och klimatet” 3.
Hå llbarhet identifieras som en tvä rgå ende perspektiv, likasom digitalisering,
platsutveckling och samverkan. Med ett antal avsnitt Tecken på Framsteg konkretiseras
de steg som behö vs fö r att fö rverkliga strategins må lsä ttningar. Hä r lista vi ut de som
anses vara relevanta till uppfö ljningssystems ä ndamå l:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3

Besö ksnä ringens aktö rer bidrar aktivt i den grö na omstä llningen. (s.15)
Besö ksnä ringen kä nnetecknas av hå llbara och innovativa produkter. (s.15)
Turismens och besö ksnä ringens utslä pp, inklusive resor till och frå n besö ket,
minskar i takt fö r att nå klimatmå len. (s.17)
Det ä r enkelt och inspirerande att som besö kare gö ra hå llbara val. (s.17)
Besö ksnä ringens fö retag har ett systematiskt och strategiskt hå llbarhetsarbete
som inkluderar resursutnyttjande och cirkulä ra affä rsmodeller. (s.17)
Sverige har ett lå ngsiktigt och systematiskt samarbete med relevanta internationella aktö rer fö r att frä mja utvecklingen av hå llbar turism globalt. (s.18)
Turism bidrar till attraktiva platser fö r besö kare, boende, fö retag och investeringar. (s.20)
Natur- och kulturvä rden identifieras, vä rnas och utvecklas på ett respektfullt
sä tt. (s.20)
Besö kare stannar lä ngre och det finns fler besö ksanledningar å ret runt. (s.20)
God kunskap om turism bidrar till utvecklingen av relevanta politikområ den.
(s.22)
Besö ksnä ringen ä r fortsatt en viktig jobbmotor i hela landet. (s.26)
Sverige bidrar till och lä r av det internationella arbetet med mä tning och uppfö ljning av hå llbar turism. (s.28)
Lokala, regionala och nationella aktö rer samverkar inom statistik, data och analys (s.28)
Det ä r enkelt att resa hå llbart och att nå besö ksmå l i alla delar av landet. (s.33)
Svensk turism och besö ksnä ring har gynnats av omstä llningen av transportsektorn, genom transporteffektivitet, energieffektiva fordon och farkoster samt
hå llbara fö rnybara drivmedel, inklusive el. (s.33)

En förändringsteori för hållbar turism och besöksnäring

En fö rä ndringsteori, också kallad fö r interventionslogik eller verksamhetslogik
beroende på uppfö ljnings och utvä rderingssyftet, ”beskriver hur olika hä ndelser och
skeden fö rmodas hä nga samman, frå n må l och resurser till verksamhet och frå n
verksamhet till prestationer och effekter” 4. I sin vä gledning till myndigheter beskriver
ESV att fö rä ndringsteori bygger på explicita antagande ”som ligger till grund fö r att tro
3
4

Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, kap.4, s.16

Ekonomistyrningsverket (2016) Vägledning Verksamhetslogik, ESV 2016:31
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att det ena leder till det andra”. Att anvä nda en fö rä ndringsteori ä r sä rskilt viktig i
komplexa och dynamiska utvecklingssystem då den fö renklade representationen gö r
det mö jligt att fö rstå hur olika bestå ndsdelar bidrar till den ö nskade fö rflyttningen.
Genom att tydliggöra kopplingen mellan insatser, förväntade effekter och målbilder
skapa rörändringsteorin ”en nödvändig inramning för att en utvärdering inte ska sväva i
ett tomrum” 5.

Tillvä xtverket, i samarbete med Visit Sweden, har tagit fram en definition av hå llbar
turism som grundas i den internationellt accepterade definitionen frå n UNWTO.

En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens nuvarande och
framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå
från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov 6.

I ett uppfö ljningssyfte behö ver vi dock reflektera ö ver fö ljande frå gor:
-

-

Hur kan vi veta att en kartlagd framdrift egentligen leder till ökad hållbarhet
inom turism och besöksnäring?
Vad innebär detta för enskilda aktörer i termer av prestationer, förmågor och beteende?
Hur kan vi styra besöksnäringssystemet mot hållbarhetsmålen?

Det turismpolitiska må let och Besö ksnä ringstrategin pekar på en ö nskad fö rflyttning
inom svensk turism och besö ksnä ring. Besö ksnä ringens omstä llning grundas i
fö rä ndrade fö rmå gor och beteende hos dess aktö rer.
TURISMPOLITISKAMÅLET

FÖRVÄNTADE
SAMHÄLLELIGA
EFFEKTER
Urval av
’Tecken på framsteg’

HÅLLBARHETSPÅVERKAN

PLANERING,
UTVECKLING,
IMPLEMENTERING

Målet för turismpolitiken ska vara att Sverige ska ha en hållbar turism, med ett hållbart resande och en hållbar och konkurre
nskraftig
besöksnäring som växer och bidrar till sysselsättning och attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar
i hela landet.

Besöksnäringens aktörer bidrar ak�vt i den gröna omställningen.
Turismens och besöksnäringens utsläpp, inklusive resor �ll och från besöket, minskar i takt för a� nå klimatmålen.
Företag har e� systema�skt och strategiskt hållbarhetsarbete som inkluderar resursutny�jande och cirkulära aﬀärsmodeller.
Sverige har e� långsik�gt, systema�skt samarbete med interna�onella aktörer för a� främja utveckling av hållbar turism
lobalt.g
Turism bidrar �ll a�rak�va platser för besökare, boende, företag och investeringar.
Natur- och kulturvärden iden�ﬁeras, värnas och utvecklas på e� respek�ullt sä�.
Besöksnäringen är fortsa� en vik�g jobbmotor i hela landet.
Det är enkelt a� resa hållbart och a� nå besöksmål i alla delar av landet.
Svensk turism och besöksnäring har gynnats av omställningen av transportsektorn

Ökade kunskaper leder �ll samordnade
insatser för hållbar turism och besöksnäring
Förstärkt na�onell samverkan
Högre sammanhållning mellan näringens
behov och sektoriella insatser

Na�onell poli�k
- Investering i infrastruktur
(transport, digitalisering)
- Utbildning & Jobb i
turismvik�ga sektorer,
Miljölagar,
Landsbygds och regionalpoli�k

Förstärkt territoriell samverkan mellan
des�na�onsaktörer och besöksnäring
Besöksnäring skapar mervärde och turismens
samhällskostnad minskar lokalt
Ökad utny�jande av natur- och kultur�llgångar

Tillväxtverket &
Myndigheter
- Finansiering av natur och ekoturism,
- Myndighetsgruppen
- Regionalt
turistrådsnätverk
- Sektoriella uppföljningar

Des�na�oner
- Turismverksamheter och
infrastruktur inkluderas i
detaljplanering
- Besöksnäring bidrar �ll regionala
utvecklingsplaner, Smart
Specialisering samt traﬁkplanering
- Territoriella nätverk med oﬀentliga
och privata aktörer

Starkare lokal förankring av
besöksnäring
Mer hanterbara ﬂöde förstärker
företagens konkurrenskra� och
minskar extern sårbarhet
Besöksnäring
- Bransch- och rådgivning organisa�oner
stödjer företagens omställning (t.ex.
cer�ﬁeringar)
- Företag ser över sina praxis och
�llämpar resurseﬀek�va aﬀärsmodeller
- Ökad lokal förankring i ekonomin och
samspel med aktörer och samhällen

Figur 1: en förändringsteori för hållbar turism och besöksnäring i Sverige

5
6

Johansson, J. & Holmquist, M. (2019) Interventionslogiken och effekttänkandet i Leader - Delrapport
1, Jordbruksverket, UTV19:11, https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv1911.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/turism-och-besoksnaring/kunskap-for-besoksnaringen/hallbar-turism.html
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3

Att mäta hållbar turism och besöksnäring

Utmaningar fö r att uppnå en hållbar turism och besö ksnä ring ä r globala. Fö rutom att
utveckla sina egna strategier och planer ä r det då nö dvä ndigt att ö ka det internationella
samarbetet fö r kollektivt ta ansar fö r att minska turismens miljö - och klimatpå verkan,
stä rka dess nytta fö r samhä llet samt ö ka dess bidrag till robusta lokala och nationella
ekonomier. Det som upplevs som ohållbart ä r dock hyperlokalt, dvs fenomen som oftast
uppstå r under begrä nsade tid och rum, t.ex. kä nslan av trä ngsel med lå nga vä ntetider
och trafikkö er eller tvä rtom tomma anlä ggningar under en lä ngre tidsperiod utanfö r
hö gsä songen. Det som stå r klart ä r att ett uppfö ljningssystem bö r kunna ge ett robust
kunskapsunderlag fö r att bedö ma bå de hur lå ngt man har kommit med att gynna det
hå llbara samt hur mycket ä r kvar fö r att adressera det ohå llbara. Detta innebä r att må l
och indikatorer ska utformas på den lä mpligaste geografiska skalan, dvs den som
representerar den styrningsnivå som ä r mest drabbad eller kapabel att fö rvandla dessa
kunskaper till handling och policyutveckling.
I detta avsnitt redovisar nå gra exempel på hur uppfö ljning av hå llbar turism och
besö ksnä ring utformas vid internationella organisationer samt fö r enskilda europeiska
lä nder. Vi sammanfattar också erfarenheter frå n andra myndigheter som har utveckla
liknande indikatorsbaserade och bedö mningsgrundade system fö r andra politikområ de
eller nationella insatser.

3.1

Uppföljning av hållbar turism i internationella
sammanhang

Hå llbar turism har varit ett fokusområ de fö r de flesta internationella arenorna. I de
flesta sammanhangen har de viktiga bevakningsområ dena och principerna fö r
uppfö ljning slagits fast. Vissa har dock kommit lä ngre i att fö rverkliga dessa principer
till ett fullfjä drat indikatorssystem.

I detta avsnitt redovisar vi bara nå gra av dessa initiativ med fokus på dem vi anser kan
ge oss viktiga lä rdomar fö r att vidareutveckling av ett svenskt uppfö ljningssystem.

3.1.1

UNWTO 7

UNs World Tourism Organisation har inlett ett omfattat arbete att utveckla ett
indikatorssystem. I ett konceptuell PM 8 identifieras ett antal policyteman som ett
indikatorsbaserat system bö r bevaka. Fö ljande teman lyftes fram:
• Miljö på verkan av turismaktiviteter, t.ex. energifö rbrukning, koldioxidutslä pp,
avfall och avloppshantering, vattenfö rvaltning, ekosystemstö rningar och biologisk må ngfald;
• Besö ksnä ringens beroende av miljö egenskaper, t.ex. markanvä ndning, hä lsosamma ekosystem;
• Besö ksnä ringsfö retags och besö karnas bidrag till omgivning och miljö , t.ex. miljö skatt;
• Social på verkan av turism, t.ex. lokala traditioner, lokal sysselsä ttning;
7
8

MEASURING THE SUSTAINABILITY OF TOURISM, https://www.unwto.org/standards/measuringsustainability-tourism
UNWTO (2016) Measuring Sustainable Tourism Project concept note
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•

Turismens beroende av offentliga och sociala infrastruktur, t.ex. kompetenser i
arbetskraft, transportinfrastruktur och offentliga anlä ggningar.

Utveckling av sjä lva uppfö ljningssystem med indikatorer, med eventuella tillhö rande
kriterier, ä r på gå ende. Det ö vergripande strukturen ä r dock i stort sä tt utvecklat.
UNWTO har valt att strukturera uppfö ljning med hjä lpa av de 3 hå llbarhetspelarna som
sammanstä ller ekonomiska, miljö mä ssiga och sociala aspekter. Grunden fö r utveckling
av indikatorer ä r turismrä kenskaper. Tillä mpning gö rs på olika skalor (global,
nationellt, regionalt, kommunalt) och fö r olika sektorsområ den (t.ex. transport, kultur,
logi, osv).
Figur 2: Förslag till fokusområde i UNWTO uppföljning av hållbar turism

Kä lla: UNWTO

I ett tidigare arbete har UNWTO tagit fram indikatorer fö r hå llbar utveckling fö r
turismdestinationer 9. Indikatorerna ä r strukturerade genom ett antal tematiska
spö rsmå l som lyfter fram viktiga frå gor fö r att uppnå en hå llbar turism. Varje spö rsmå l
9

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284407262
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bestå r att ett antal bestå ndsdelar och varje bestå ndsdelar mä ts tack vare en eller flera
indikatorer. Ett intressant synvinkel frå n detta arbete ä r framtagning av ett ramverk fö r
tillä mpning fö r olika typer av destinationer, som t.ex. kustområ de, fjä llen, ekoturism
destinationer, stadsturism. Genom detta kan frå gor som ä r sä rskilt viktiga fö r dessa
destinationer, bå de fö r att fö rstä rka en styrka eller bevaka ett hot, fö ljas upp.
UNWTO har också utvecklat rekommendationer 10 till besö ksnä ringsfö retag fö r att utö ka
sin konkurrenskraft genom att fö rstä rka hå llbarhetsaspekter i dess affä rsmodell.
Rekommendationer vä gleder fö retag att ta konkreta steg som bidra till enskilda globala
må l.

3.1.2

European Travel Commission 11

3.1.3

Europeiska Unionen

European Travel Commission (ETC) ä r en medlemsbaserad organisation i besö ksnä ring
som representerar nationella turismorganisationer i Europa som jobbar mot forskning,
marknadsfö ring och lobbying. Det ä r dock vä rt att på peka att Sverige inte ä r medlem.
ETC har nyligen publicerat en handbok 12 fö r att stö dja ö vriga lä ndernas nationella
insatser fö r att frä mja mer hå llbara praxis i besö ksnä ring. Handboken inspireras av den
sloveniska initiativet och ger tips och rå d i processledning. Handboken erbjuder dock
inte ett ramverk fö r utveckling av ett uppfö ljningssystem.
En rad olika systemutmaningar har på pekats som kritiska fö r att gynna hå llbar turism
inom EU:
-

-

Skydda och bevara natur- och kulturtillgå ngar;
Begrä nsa negativa på verkan av turism i destinationsområ den, inkl. resursanvä ndning och fö rvaltning;
Gynna vä lbefinnande i lokalsamhä llen;
Minska stora avvikelser i sä songsmä ssig efterfrå gan;
Begrä nsa miljö mä ssiga på verkan av turismrelaterad transport;
Fö rbä ttra kvalitet i utbudet av jobb i besö ksnä ring.

Ett fö rvaltnings- och uppfö ljningsverktyg, European Tourism Indicators System 13, har
utvecklats fö r att hjä lpa destinationer att hantera dessa utmaningar samt systematisera
och fö rbä ttra deras hå llbarhetsarbete. ETIS erbjuden en metod som vä gleder
destinationer att samla in och analysera på egen hand relevant data om ett antal
hå llbarhetsaspekter. Systemet struktureras kring fyra domä ner:
Destinationsfö rvaltning, ekonomisk mervä rde, sociala och kulturella effekter samt
miljö effekter.
Figur 3: Övergripande struktur av ETIS

10
11
12
13

https://tourism4sdgs.org/act/companies/

https://etc-corporate.org/
https://etc-corporate.org/reports/sustainable-tourism-implementation-framework-and-toolkit/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en
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• Hållbar turism och
besöksnäring offentlig styrning
• Besökarnas nöjdhet

• Flöder av besökare och pengar
i den lokala besöksnäringen
• Värdeutveckling hos
besöksnäringsföretag
• Mer och bättre
anställningsmöjligheter
• Lokal förankring av
produktutbudet

• Nöjdhet och engagemang i det
lokala samhället
• Hälsa och trygghet
• Jämställdhet i branschen
• Mångfald, inkludering och
tillgänglighet för alla
• Bevara kulturarvet och
identitet

• Minska effekter från transport
• Klimatanpassning: minska
utsläpp, grön energi, oväder
• Vattenbruk, avlopp, avfall
• Energiförsörjning och
konsumtion
• Biologisk mångfald och naturoch kulturlandskap

Destinationsförvaltning

Ekonomisk mervärde

Sociala och kulturella
effekter

Miljöeffekter

En vetenskaplig artikel 14 har analyserat processen och utfall av detta initiativ.
Fö rfattarna noterar att destinationer generellt hade haft svå rt att samla in och analysera
data, då det krä ver mycket tid och sä rskilda kompetenser som få destinationer har
mö jlighet att satsa sjä lva. Dessutom det verkar att få destinationer anvä nt indikatorerna
son utgå ngspunkt i utveckling av deras hå llbarhetsstrategier och handlingsplaner.
Sociala aspekter har varit svå rare att mä ta med hjä lp av indikatorer, jä mfö rt med
miljö mä ssiga och ekonomiska aspekter dä r det finns mer etablerade mä tningar.
Fö rfattarna noterar att detta har lett till en fö rstä rkning av nuvarande bild som fokusera
på ekonomin.

Fö rfattarna identifierar dock nå gra viktiga framgå ngar frå n ETIS-initiativet. Fö rutom att
ge destinationer tillgå ng till ett praktiskt verktyg fö r sjä lvuppfö ljning har ETIS-initiativet
gett en referenspunkt fö r så vä l europeiska och nationella politiker fö r att utforma
hå llbar turism som politikområ de, samt hjä lpt destinationer att fö rstå sitt ansvar och
vikten av en aktiv planering i denna process. Fö rfattarna på pekar att framgå ng i det
sammanhanget inte beror på hur må nga indikatorer man fö rvaltar, men hur analysen av
data anvä nds i praktiken. Till sist identifierar fö rfattarna att mervä rde med ETIS har
varit att utö ka medvetenhet hos beslutfattare av nytta att samla in och analysera data
fö r policyutveckling.

14

Xavier Font, Anna Torres-Delgado, Gloria Crabolu, Jesús Palomo Martinez, Joseph Kantenbacher &
Graham Miller (2021): The impact of sustainable tourism indicators on destination competitiveness:
the European Tourism Indicator System, Journal of Sustainable Tourism.
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Figur 4: Fokusområden och indikatorer i ETIS-verktyget

Kä lla: ETIS

3.1.4

European Environment Agency 15

EEA har utvecklat ett ramverk fö r att fö lja upp miljö mä ssiga effekter av turism i Europa.
Underlaget, som baseras på en omfattande trendanalys, pekar på ett antal områ de som
bö r bevakas efter de kopplas till sä rskilda miljö effekter av turism (se figur 4). T.ex. ö kad
turism tä thet och intensitet visar sä rskilt hö ga koncentrationer av turister i kust-, fjä ll
15

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-uls/products/etc-uls-reports/etc-uls-report-01-2018-tourism-and-the-environment-towards-a-reporting-mechanism-in-europe
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och sjö miljö er. Matchande ö kat utbud leder till nya anlä ggningar och infrastruktur som
ö kad den miljö mä ssiga trycket i redan så rbara naturmiljö er. EEA på pekar också på
potentiella positiva effekter frå n turism nä r det gä ller ö kad miljö medvetenhet, bidrag
till miljö skydd, fö rbä ttrad miljö planering och -fö rvaltning samt introducering av nya
miljö lagar och -regler.
Figur 5: Miljöeffekter från turism

EEAs fö rslag till ett indikatorsbaserat uppfö ljningssystem, TOUERM, struktureras kring
5 olika kategorier av indikatorer: drivkraft, tryck, tillstå nd, effekter och respons.
Fö rslaget fokuserar enbart på miljö mä ssiga aspekter och ta inte sä rskilt hä nsyn till
ekonomiska eller sociala dimensioner av hå llbar turism.
Figur 6: Förslag till TOUERM indikatorer
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3.1.5

ESPON programmet

ESPON ä r ett europeiskt program inom ramen av strukturfonderna som finansierat
tillä mpade och riktade forskningsprojekt. Ett projekt 16 som finansierades under
perioden 2013-20 har utvecklat en metodik fö r att mä ta och fö lja upp
belastningskapacitet (carrying capacity) med fokus på turism och besö ksnä ring. Genom
en ö versikt av befintliga metodiker identifierar projektet ett antal fö reslagna
indikatorer, dvs indikatorer som få ngar hå llbarhets tre dimensioner: gä stnä tter (i
absolut tal och utvecklingsprocent), ankomster, vistelsetid, intä kter frå n turism,
turismens andel av GDP, belä ggningsgrad, disponibel logikapacitet, andel av AirBnB
kapacitet, spridning av logikapacitet, spridning av turismefterfrå gan, turismintensitet,
turismtä thet, andel besö kare med endags vistelse, koldioxidutslä pp (till/frå n
destination samt under vistelse), avfall (i kilo) per gä stnatt jä mfö rt med per lokal
befolkning, vattenfö rbrukning per gä stnatt jä mfö rt med per lokal befolkning,
energifö rbrukning per gä stnatt jä mfö rt med per lokal befolkning, tillgä nglighet till
16

https://www.espon.eu/tourism
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flygplats, hamn och Vä rldsarv, negativa TripAdvisor recensioner samt kund- och
boendenö jdhet. Enligt ö versikten ä r må nga av dessa metodiker utvecklade fö r att mä ta
turism i stadsmiljö er eller på riksnivå . Projektet också noterar att en svaghet fö r må nga
av dessa metodiker ä r att de ä r fö r komplexa att tillä mpa i praktiken. Det innebä r att det
ä r svå rt att reproducera dem i ett annat sammanhang och att de ä r svå rt att tolka i en
policyutvecklings process.

3.1.6

Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)

Global Sustainable Tourism Criteria ä r ett system bestå ende av på ett hundratals
kriterier som mä ter och kä nnetecknar olika aspekter av hå llbarhet fö r bå de
destinationer (GSTC-D) och besö ksnä ringsfö retag (GSTC-I). Dess syfte ä r att hjä lpa
aktö rer att bedö ma hur lå ngt de har kommit i deras hå llbarhetshä nsyn och arbete samt
identifiera områ den dä r ytterligare arbete behö vs. Varje kriterium ä r kopplat till ett
eller flera Globala må l. GSTC utvecklades på initiativ av UNWTO. GSTC ä r inte ett
certifieringssystem i sig, utan etablerar minimikrav fö r olika hå llbarhetsaspekter. GSTC
har dock anvä nts som grund till ett antal erkä nda internationella certifieringssystem,
som t.ex. EarthCheck. Aktö rerna har mö jlighet att anpassa indikatorer utifrå n lokala
behov. I Sverige har t.ex. Vä sterbottem Exprience eller Destination Jä rvsö anvä nt GSTCkriterier fö r att bygga sin hå llbarhetsuppfö ljning.
GSTC-D
Kriterier
Redogö r fö r turismdestinationens
hå llbarhetsarbete
Hur berö rda aktö rer samverkar fö r
lokal ekonomisk nytta med minsta
mö jliga negativa effekter
Hur berö rda aktö rer samverkar fö r att
besö ksnä ring ska maximera nyttan fö r
samhä lle, besö kare, natur och kultur.
Samt hur de ska minimera negativ
på verkan på desamma
Berö rda aktö rer arbetar fö r att
maximera nyttan fö r miljö n med
besö ksnä ringen och fö r att minimera
negativ på verkan

3.2

SDG
9, 11, 12,
13, 16, 17
1, 2,3, 4, 5,
8, 9, 10, 11,
16
4, 11, 12, 16

3, 6, 7, 9, 11,
12, 13, 14,
15,

GSTC-I
Kriterier
Demonstrera effektiv
hå llbarhetsfö rvaltning
Maximera social och ekonomisk nytta fö r
lokalsamhä llet och minimera negativ
på verkan
Maximera nyttan fö r kulturarv och
minimera negativ på verkan
Maximera nytta fö r miljö n och minimera
negativ på verkan

Uppföljningssystem i andra länder

Processer fö r att utveckla internationella uppfö ljningssystem ä r hö gst relevanta fö r att
frä mja gemensamma globala fö rutsä ttningar mot hå llbar turism genom att kunna
jä mfö ra och bedö ma hur olika lä nder ligger till nä r det gä ller inriktning, takt och lä ge i
hå llbarhetsresan. Eftersom den samlade data ä r enbart på riksnivå och berö r teman
som ä r breda fö r att berö ra alla lä nder i alla delar av vä rlden, ä r dessa
uppfö ljningssystem inte tillrä ckliga fö r att bedö ma utveckling och omstä llning mot
hå llbar turism frå n ett nationellt policyutvecklingsperspektiv. Må nga lä nder har
antingen på bö rjat eller identifierat behovet av utvecklingen av en sammanhä ngande
system med må l, kriterier och indikatorer fö r att mä ta och bedö ma
hå llbarhetsomstä llning i turism och besö ksnä ring, oftast i samband med lansering av en
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strategi och/eller handlingsplan.

I denna kapitel vill vi lyfta fram hur olika lä nder har strukturerat och tillä mpat en så dan
uppfö ljning. Vi fokuserar på erfarenheter frå n europeiska medelstora lä nder, som ä r
mer direkt jä mfö rbara med Sverige, så att lä randet leder till tillä mpningsbara lä rdomar.

3.2.1

Schweiz

I samband med adoptering av dess hå llbarhetsstrategi fö r besö ksnä ring, kallad
Swisstainable, har Schweiz utvecklat ett fö rvaltningsverktyg fö r att hjä lpa
besö ksnä ringsfö retag att bedö ma hur de ligger till i sitt hå llbarhetsarbete. Varje
bestå ndsdel ä r kopplade till en pelare fö r hå llbarutveckling och betygsä tts frå n 1 till 5.
Den sammanlagda betyget ger mö jlighet fö r fö retagen att ansö ka om certifiering koppla
sig till en av de 3 engagemangsnivå er som erbjuds i denna certifiering, dvs committed,
engaged, leading. Fö rvaltningssystemets ä ndamå l ä r att gö ra certifieringsprocessen
enklare fö r fö retagen och, till sikt, mer transparent fö r kunderna. Genom en ö kad och
bredare engagemang i hå llbarhetsarbete i besö ksnä ring ä r det tä nkt att Schweiz ska
klara av att gö ra turism mer hå llbart och marknadsfö ra sig som ett ’grö nt’ val med fokus
på naturupplevelser.
I arbetet med Swisstainable har en rad olika teman, som fö ljer hå llbarutvecklings 3
pelare, att strä va efter, och bevaka, identifierats.
Samhället
Gynna regionalkultur och utbyte mellan boende och besökare
Fokus besökarnas behov ang.
tillgänglighet och mottagning
av familjer
Gynna respektfullt beteende
från besökare

Kä lla: Straté gie - STnet

3.2.2

Ekonomi
Förstärkning av regionala cykler, produkter och partnerskap

Attraktiva jobb och anställdas
delaktighet i hållbarhetsarbete.
Visa omsorg och vänlighet mot
besökare

Miljö
Skydd och ansvarsfullt exploatering av naturtillgångar
Respektfullt förvaltarskap av
känsliga naturmiljöer och minimera skador på landskap
Minska avfall, optimera resursanvändning och främja miljövänlig mobilitet.

Denmark

Center for Regional- og Turismeforskning 17 har uppdragits av VisitDanmark att utveckla
ett indikatorsbaserat system fö r att fö lja upp hå llbar turism i partnerskap med olika
danska organisationer, samt Nordregio, nordiska ministerrå dets institut fö r regional
utveckling (baserad i Stockholm). Prototypen som har utvecklats med fö rslag på
bevakningsområ den och medfö ljande indikatorer struktureras med hjä lpa av
hå llbarhets tre pelare. Fö r varje områ de ingå r en beskrivning av relevansen och
bedö mningsgrund samt refererar till vilka data som behö ver samlas och frå n vilka
kä llor. Indikatorer ska samlas in och analyseras på de mest relevanta geografiska nivå n,
dvs på destinations eller riksnivå fö r de flesta fallen.
Sammanstä llningen ger en sammanlagd bild om hur danska destinationer ligger till i
relation till dessa fokusområ den. Ett behov som lyfts fram i prototypen ä r att fortsä tta
bearbeta en indikatorer fö r besö karnas koldioxidavtryck på riksnivå . På
destinationsnivå ä r det mest turism el och vä rmefö rbrukning, som ingå r som en

17

https://crt.dk/project/baeredygtig-turisme/
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indikator, som har betydelse fö r besö karnas koldioxidavtryck och som kan baseras på
faktiska observationsdata, dvs inte uppskattningar.

Kä lla: BÆREDYGTIGT TURISMEREGNSKAB - OPLÆG TIL EGNEDE INDIKATORER

3.2.3

Norge

I å r har Norge lanserat en nationell turismstrategi (National Tourism Strategy 2030 - Big
impact, small footprint) 18. I strategin ingå r 4 huvudmå l: minska klimatavtryck, ö ka
vä rdeskapande (lö nsamhet och jobb), ö ka besö karnas tillfredsstä llelse samt gynna
attraktiva lokalsamhä llen och boendens nö jdhet. Avsikten ä r att strategin ska bidra till 6
av de 17 globala må l: 8 – Anstä ndiga arbetsvillkor och ekonomisk tillvä xt, 9 – Hå llbar
industri, innovationer och infrastruktur, 11 – Hå llbara stä der och samhä llen, 12 –
Hå llbar konsumtion och produktion, 13 – Bekä mpa klimatfö rä ndringarna samt 17 –
Genomfö rande och globalt partnerskap.

I strategin på pekas behovet av att stä rka uppfö ljning av hå llbarhet i turism och
besö ksnä ring genom att sä tta fö r må l etableringen av ett nationellt uppfö ljningssystem,
dvs ett gemensamt ’one-stop-shop’ dataanalys verktyg fö r den norska besö ksnä ringen.
Må let med verktyget ä r inte bara att fö lja upp utan att också identifiera tydliga
må lsä ttningar fö r utveckling på olika nivå er. Uppfö ljning ska fokusera på bl.a. fö ljande
fokusområ den: mobilitetsflö den, vä rdeskapande, konsumtion och fö rbrukning,
lå ngsiktiga effekter, sysselsä ttning, gä st- och boendestillfrestelse, marknadsutveckling,
koldioxidavtryck samt besö ksnä rings bidrag till en grö n omstä llning.

18

https://business.visitnorway.com/en/english/
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Kä lla: Utdrag frå n Norway Tourism Strategy 2030

3.2.4

Finland

Finland har nyligen uppdaterat sin turismstrategi mot horisonten 2028 och sin
handlingsplan mot 2023 19. Visit Finlands perspektiv på hå llbar turism ä r att skydda och
vå rda landets tre mest vä rderade tillgå ngar, dvs orö rda naturmiljö er, dess fö rankring i
finsk livsstil och en kultur baserad på jä mlikhet och jä mstä lldhet. Hå llbar turism ä r
också starkt fö rankrad i Finlands arktiska strategin.

Uppfö ljning av resultat frå n strategin ska ä ga bå de på helhetsnivå samt å tgä rdsvis
vartannat å r. Uppfö ljning ska baseras på rapportering frå n ansvariga myndigheter och
aktö rer av framsteg inom olika å tgä rd. Kvantitativa må lsä ttningar kommer att fö ljas upp
å rligen.
Områ den som ska bevakas och fö ljas upp med hjä lp av kvantitativa indikatorer ä r
fö ljande:










19

Turismefterfrå gan, bå de frå n internationella och inhemska turister, pengar som
spenderats av samtliga besö kare på tjä nster och produkter (Kä lla: TSA);
Turismens andel av BNP (Kä lla: TSA);
Omsä ttning i besö ksnä ringsfö retag;
Sysselsä ttning i turism (Kä lla: TSA);
Gä stnä tter;
Finlands andel av gä stnä tter i Norden;
Logiintä kter
Effekter i lokalekonomin av besö karnas utgifter i bl.a. nationalparker
Antal besö k i skyddade naturmiljö er

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162136
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3.2.5

Finlands rankning i Norden i sä songsmä ssig spridning av internationella gä stnä tter

Portugal

I Portugalens turismstrategi mot horisonten 2027 identifieras å tta strategiska må l i
relation till ekonomisk, social och miljö mä ssig hå llbarhet:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

OÖ ka turismefterfrå gan i landet och dess regioner;
Vä xa i intä kter mer ä n i antal gä stnä tter;
Sprida ut turism aktiviteter under hela å ret;
OÖ ka kompetenser fö r anstä llda i besö ksnä ring;
Sä kerstä lla att turismaktiviteter genererar mervä rde fö r boende;
OÖ ka energieffektivisering i besö ksnä ringsfö retag;
Gynna en rationell vattenbruks i turism;
Gynna effektivisering av avfall och avloppshantering i nationell turism.

Den portugisiska regeringen har också identifierat kvantitativa må lsä ttningar fö r att
stö dja bedö mningen av dessa må l.

Source: Portugal Tourism Strategy 2027 20

Valet av indikatorer för att kunna göra en kvalificerad bedömning baserats delvis på rekommendationer från internationella organisationer som UNWTO eller Eurostat, och
delvis baserat på indikatorer som ingår i EUs European Tourism Indicators System.
Dessa kompletteras med geografiskt eller tematiskt inriktade indikatorer som berör
t.ex. kust eller sjöområden, tillgänglighet.

20

Araújo, L. (2017), "Portuguese tourism strategy 2027 Leading the tourism of the future", Worldwide
Hospitality and Tourism Themes, Vol. 9 No. 6, pp. 646-652. https://doi.org/10.1108/WHATT-092017-0052
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3.2.6

Nederländerna

I Perspective 2030 21 redogö rs en vision och strategi om en fö rflyttning av turismens roll
samt utveckling av Nederlä nderna som hå llbar destination. Dokumentet framhä ver
behovet av ett nytt angreppsä tt som prioriterar det gemensamma intresset av besö kare,
fö retag och boende. Må let ä r då att turism ska bidra till vä lstå nd och vä lmå ende av hela
befolkningen.
Fem prioriteringar identifierades:







Mervä rde och belastningar vä gs mot varandra, mervä rde ö vertar belastningar;
Hela landet blir attraktivt: sä tt mera stä der och regioner på kartan som destination;
Tillgä nglig och realistisk: lä tt tillgä ngliga stä der och regioner;
Hå llbarhet ä r ett må ste: en livsmiljö med mindre avfall och fö roreningar
En gä stfri besö ksnä ring: Nederlä nderna som en vä lkommande destination.

I dokumentet nä mns att turism bö r ses som en medel fö r att uppnå en sluttillstå nd 22.
Visionen syftar på att utveckla Nederlä nderna som en framtidssä krad, beboelig,
sympatisk och vä rdefull destination. Enligt visionen ä r dessa teman viktiga fö r att
uppnå må let:





Gynna nederlä ndsk identitet;
Fö rbä ttra livskvalitet;
Fö rverkliga vå ra hå llbarhetsmå l;
Skapa anstä llningsmö jligheter.

Visionen pekar på att besö ksnä ring har en skyldighet att bli mer hå llbar, att ö ka en
cirkulä r anvä ndning av resurser, fö rhindra fö roreningar och avfall och minska
koldioxidutslä pp. Sist på pekas att en kontinuerlig uppfö ljning bö r ses som en
framgå ngsfaktor fö r att uppnå må len. Nå gra fö rslag på konkreta å tgä rder ä r t.ex. en
digital plattform fö r alla fä rdmedel (bå de nationellt, regionalt och lokalt) med integrerat
betalningssystem samt skapande av en oberoende koalition fö r att sä kerstä lla
utveckling, insamling och validering av turismdata.

3.2.7

Österrike

Regeringen har tagit fram en handlingsplan fö r turism, Plan T – Master Plan for
Tourism 23. Planen lyfter fram digitalisering som en viktig utveckling fö r turism och
besö ksnä ring, i form av t.ex. en ö kad digitalisering hos fö retagen, utveckling av
datakoalitioner samt expandera e-fö rvaltningstjä nster. Planen lyfter fram den starka
banden mellan turism och klimatfö rä ndringar bå de som orsak (t.ex. utslä pp frå n flyg),
men också som konsekvens (t.ex. mildare vinter, ö versvä mningar, vä rmebö ljor).
Planen identifiera viktigare å tgä rder som att minska koldioxidutslä pp, att ö ka
anvä ndning av fö rnybart energi, ö ka energi och resurseffektivisering samt sä kerstä lla
21
22

23

https://www.nbtc.nl/en/site/destination-netherlands/perspective-destination-netherlands2030.htm

Perspective 2030 – Destination the Netherlands, A new vision for destination the Netherlands to
benefit all Dutch people

https://info.bmlrt.gv.at/en/topics/tourism/plan-t-master-plan-for-tourism/plan-t-master-plan-fortourism.html
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OÖsterrike som en konkurrenskraftig destination i framtiden.

Fä rd till och frå n resmå let identifieras som den stö rsta miljö på verkan frå n turism.
Planen lyfter fram prioritering av hå llbara mobilitet och transportlö sningar mellan och
inom stä der och regioner.

Planen noterar att framgå ng i turism och besö ksnä ring traditionellt mä ts med
volymindikatorer som antal gä stnä tter eller ankomster. Behovet av att skapa en mer
omfattande helhetsbild lyfts fram genom utveckling av nya indikatorer som bevakar ett
bredare spektrum av aspekter i turism och besö ksnä ring. Detta anses frä mja en mer
inriktad turismpolicy. Planen nä mner Tourism Satellite Account (TSA) som ett
utvecklingsområ de genom att berä kna vä rdeskapande och sysselsä ttning effekter och
framhä va den ekonomiska mervä rde frå n besö ksnä ring.
Lö nsamhet på fö retagsnivå ska mä tas med hjä lp av en indikator om intä kter per
tillgä ngligt rum samt en om skuldå terbetalning. Andel av fö rnybart energi i
energifö rbrukning i besö ksnä ring stå r som den miljö mä ssiga komponenten i detta
uppfö ljningssystem. Gä stnö jdhet stå r, tillsammans med sysselsä ttning, fö r den
sociokulturella dimensionen i TSA.
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Kä lla: Plan T – Master Plan for Tourism

3.3

Lärdomar

3.3.1

Återkommande fokusområden

Denna ö versikt av internationella och nationella erfarenheter kring utveckling av ett
uppfö ljningssystem fö r hå llbar turism och besö ksnä ring har mö jliggjorts identifiering
av ett antal fokusområ de som ligger i kä rnan fö r ett så dant system. I tabellen nedan har
vi samlat dessa å terkommande fokusområ den och kategoriserat dem efter bedö mt
stö rst inverkan enligt miljö mä ssig, social eller ekonomisk dimensioner.
Tabell 1: Grundläggande fokusområden för uppföljnings av hållbar turism
Miljömässig
Koldioxidavtryck från turism
(t.ex. utsläpp)
Användning av resurser (t.ex.
vatten- och energi)
Avlopp- och avfallshantering

Biologisk mångfald
Miljöpåverkan från överturism
Skydd av natur- och kulturlandskap (t.ex. nedskräpning,
slitage)

3.3.2

Social
Främja acceptans och engagemang lokalt
Jämlikhet och jämställdhet
Bevara kulturarvet

Anständiga arbetsvillkor
Kundens upplevelse och perspektiv
Hälsa och trygghet i fokus
Samverkan mellan aktörer

Ekonomisk
Bidrag till samhällsekonomin

Kompetensförsörjning och arbetsmarknaden
Anpassning till efterfrågan och
konsumtionsbeteende
Investeringar i infrastruktur
Lönsamhet hos företagen
Gröna affärsmodeller (t.ex.
ekoturism, certifiering, märkning)
Gröna inköpspolicys

Konsolidering och validering

Ett digitalt seminarium med tema ”Att Mä ta Hå llbar Turism” ordnades den 20 oktober
2021. Seminariet ingick i seminarieserie utvecklad gemensamt av Tillvä xtverket och
Visit Sweden. Ungefä r 160 personer, som vi anser representerar olika
besö ksnä ringsaktö rer, deltog i seminariet.

Syftet med seminariet var att introducera uppfö ljningsuppdraget samt presenterar och
diskutera vilka teman eller frå gor bö r fö ljas upp i relation till ekonomisk, social och
miljö mä ssig hå llbarhet i turism och besö ksnä ring. Under seminariet presenterades de
å terkommande fokusområ dena (se tabell 1) och deltagarna fick mö jligheten att ange,
genom ö ppna Menti-frå gor, vilka teman bö r helst fö ljas upp. Frå gan som stä llde till
deltagarna var fö ljande: Vilka är de viktigaste områdena att följa upp inom miljömässig
[resp. social och ekonomisk] hållbarhet på nationell nivå?
Svaren presenterades omgå ende till deltagarna under seminariet och en panel med
representanter frå n Vä sterbotten Experience, Gö teborg & Co och Naturturismfö retagen
reflekterade ö ver svaren samt deras egna erfarenheter av relevanta
bevakningsområ den.
Svaren sedan samlades in, konsoliderades och analyserades med hjä lp av
textanalysverktyget NVIVO. I tabellen nedan presenteras de nyckelord som anvä ndes

23(49)

oftast av deltagarna fö r att kä nneteckna miljö mä ssiga, sociala och ekonomiska
hå llbarhetsaspekter inom turism och besö ksnä ring.
Tabell 2: konsoliderade resultat från livesonderingen (20 oktober 2021)
MILJÖMÄSSIG

SOCIAL

(n=93)

EKONOMISK

(n=89)

(n=85)

Begrepp
koldioxidutsläpp
Biologisk mångfald

Antal
33
26

Begrepp
trygghet
samverkan

Antal
33
22

slitage

14

18

natur

10

Arbets- och anställningsvillkor
hälsa

klimatavtryck

8

lokal

14

energi
överturism
nedskräpning
skydd
transport

6
6
5
5
5

jämställdhet
kulturarv
tillgänglighet
mångfald
jämlikhet
boende
gästen
acceptans
inkludering
upplevelse
ekonomisk
engagemang

12
12
10
9
8
7
7
6
5
5
4
4

18

Begrepp
lönsamhet
35
Kompetensförsörjning
och utveckling
infrastruktur

Antal
35
27

Gröna/cirkulära affärsmodeller
Konsumtion beteende/mönster
samhällsekonomi
Säsong utjämning
gröna inköp

18

22

8
6
5
4

Nä r det gä ller miljö mä ssiga aspekter av hå llbar turism ä r det koldioxidutslä pp, biologisk
må ngfald samt slitage i naturområ de som anses vara de mest betydande aspekter att
fö ljas upp nationellt; fö r sociala aspekter, ä r det trygghet, samverkan, anstä ndiga
arbetsvillkor och hä lsa som nä mnts oftare; sist ligger frå gor kring lö nsamhet,
kompetensfö rsö rjning, infrastruktur och grö na affä rsmodeller hö gst nä r det gä ller de
ekonomiska aspekterna (se tabell 2). Tack vare denna sondering kan man redan
identifiera de fokusområ dena som centralt bö r fö ljas upp i relation till hå llbar turism
och besö ksnä ring.
Fö r att validera detta gjordes en ny sondering under ett seminariepass den 24
november 2021 i samband med på SKRs konferens om ’Besö ksnä ring på agendan 2021’.
Ungefä r 20 personer deltog i detta seminariepass, som var ett av flera parallella pass.
Under passet presenterades å terigen de å terkommande fokusområ dena och deltagare
fick mö jlighet att svara på frå gan om de hå ller med att dessa områ den bö r fö ljas upp fö r
att bedö ma miljö mä ssig, social och ekonomisk hå llbarhet i turism och besö ksnä ring.
Svaren visas i figur 3.
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Miljömässiga aspekter
(n=18)
Att bevaka biologisk
må ngfald ses som i mindre
grad relevant ä n de andra
aspekterna fö r att bedö ma
miljö mä ssiga på verkan av
turism och besö ksnä ring.
Frå gor om
resursanvä ndning och
ö verturism ligger
marginellt hö gre.

Sociala aspekter (n=18)
Lokal acceptans och
engagemang samt
anstä ndiga arbetsvillkor
få r hö gsta poä ng (2.9) av
de 7 fö rslag medan hä lsa
och trygghet få r lä gst (2.6)
fö ljd av
jä mstä lldhet/jä mlikhet och
samverkan (2.7).

Figur 7: Resultat från livesondering (24 november 2021)

3.3.3

Ekonomiska aspekter
(n=19)
Hur turism och
besö ksnä rings plats i
samhä llsekonomi få r
hö gsta poä ng (2.9) i
relation till ekonomiska
aspekter. Fö ljd av
kompetensfö rsö rjning och
arbetsmarknadsfrå gor
(2.8).
Att bedö ma fö rä ndrad
efterfrå gan och
konsumtionsbeteende
samt grö na inkö pspolicys
få r minst poä ng (2.5) i
denna kategori.

Slutsatser

Baserad på sammanstä llning av befintliga uppfö ljningsinitiativ i omvä rlden och de två
genomfö rda livesonderingar drar vi fö ljande slutsatser:
i.
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AÄ ven om frå ga om hå llbar turism och besö ksnä ring ä r komplex finns det ett relativt begrä nsat antal teman och områ den som systematiskt anvä nds fö r att bevaka vissa fö rflyttningar inom turism och besö ksnä ring mot hö gre hå llbarhet;

ii.
iii.

iv.
v.

vi.
vii.

viii.

4

Dessa å terkommande områ de bö r i hö gsta grad tillä mpas fö r att skapa ett uppfö ljningssystem anpassat till svenska ekonomiska, institutionella och territoriella fö rhå llanden;
Anvä ndning av ett antal fokusområ den kategoriserade inom hå llbarhets tre pelare sä kerstä ller ett brett och omfattande angreppssä tt gentemot hå llbar turism
och besö ksnä ring som motverkar tendensen att frä mst mä ta och fö lja upp ekonomiska aspekter (som t.ex. som i Finland och OÖsterrike) eftersom tillgä ngliga
indikatorer har traditionellt speglat denna dimension;
Alla teman som berö r hå llbar turism och besö ksnä ring ligger inte på samma
plan nä r det gä ller vikten och angelä genheten att fö ljas upp.
Vissa teman anses vara centrala fö r besö ksnä rings framtid, som t.ex. koldioxidutslä pp, anstä ndiga arbetsvillkor eller lö nsamhet, och då viktiga att fmä ta och
fö lja upp ö ver en lä ngre tidsperiod;
Andra teman anses vara viktiga trots att de ä r mer avlä gset kopplade till hå llbar
turisms problematik. Detta gä ller t.ex. biologisk må ngfald, trygghet och hä lsa
samt grö na inkö pspolicys. Dessa teman anses dock vara kontextuella faktorer
som frä mjar mö jlighet fö r besö ksnä ring att utvecklat hå llbart;
Vissa tunga politikområ den berö r teman inom flera dimensioner, som t.ex.
sysselsä ttning (t.ex. grö na jobb, anstä ndiga arbetsvillkor, besö ksnä rings andel
av arbetsmarknaden i UNWTOs system) eller mobilitet (digitalisering och transport). Detta kan gö ra det svå rt att fö rvandla resultat frå n uppfö ljning till inspel
till policyutveckling;
Fö r att sä kerstä lla ä ndamå lsenligheten krä vs det att bevakade fokusområ den
speglar politiska prioriteringar fö r att bedö ma lä ge, riktning och takt mot ö nskade sluttillstå nd eller fö rflyttningar.

Uppföljningssystem utvecklade av andra
myndigheter

Flera svenska myndigheter har också på bö rjat ett arbete att ta fram och fö rvalta ett
integrerat indikatorssystem fö r att fö lja upp samhä lleliga fenomen som bedö ms vara
centrala i svensk politik, som klimatanpassning, miljö må l eller landsbygdsutveckling.
Hä r redovisas kort hur dessa uppfö ljningssystem struktureras i termer av olika
bevakningsområ den och/eller val av indikatorer.

4.1

Uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med
klimatanpassning 24

Regeringen har tillsatt det Nationella expertrå det fö r klimatanpassning fö r att besluta
om ett kunskapsunderlag fö r den nationella klimatanpassningsstrategin. En bistå ndsdel
i detta arbete ä r bl.a. att ge en uppfö ljning och utvä rdering av det nationella arbetet med
klimatanpassning. Syftet med denna uppfö ljning ä r då att kunna bedö ma i vilken
utsträ ckning genomfö randet av å tgä rder som drivs av olika myndigheter och aktö rer ä r
tillrä ckliga fö r att stä rka Sveriges klimatanpassningsfö rmå ga. Tillsatta indikatorer ger
en objektiv mä tning om utveckling i ett antal fokusområ den gå r i ö nskad riktning samt
24

SMHI (2020) Förslag på system för uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning, KLIMATOLOGI Nr 60 2020, ISSN: 1654-2258
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om det sammanlagda resultatet har lett till en fö rflyttning i ett ö nskat tillstå nd.

SMHI har strukturerat sitt indikatorssystem med två nivå er: ett antal samhällsområden
med utgå ngspunkt i de sektorer som presenterades i den nationella strategin fö r
klimatanpassning (Samhä llsö vergripande, Mä nniskors hä lsa och vä lbefinnande,
Bebyggelse och byggnader, Energi-och vattenfö rsö rjning, Kommunikationer, Natur och
miljö , Areella nä ringar, samt Nä ringsliv) som i sin tur ä r uppdelade i ett antal
fokusområ den. Fö r varje identifierat fokusområ de tillkopplas en eller flera indikatorer
som gö r det mö jligt att bedö ma hur trenden leder till minskad/ö kad anpassning och
minskad/ö kad så rbarhet /mö jlighet.
Samhällsområde
Samhällsövergripande

Människors hälsa
och välbefinnande

Bebyggelse och byggnader

Energi-och vattenförsörjning
Kommunikationer

Natur och miljö
Areella näringar

Näringsliv
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Tillhörande Fokusområden
S1: Krisberedskap för extremväder.
S2: Ekonomiska möjligheter för arbete med klimatanpassning.
S3: Kunskap om klimatanpassning.
S4: Rättvisa i klimatanpassningsarbetet.
S5: Ekosystemtjänster i klimatanpassningsarbetet.
S6: Minskade växthusgasutsläpp och klimatanpassning.
S7: Påverkan i Sverige av klimatförändringar i andra länder (indirekta effekter).
M1: Dödlighet och ohälsa vid höga temperaturer.
M2: Dödsfall och personskador vid naturolyckor.
M3: Sjukdomar och psykisk ohälsa i ett förändrat klimat.
M4: Upprätthållande av verksamheter som vårdar och sörjer för sårbara
grupper vid extremväder.
B1: Riskområden för översvämning, ras, skred och erosion.
B2: Påverkan på byggnader vid höga temperaturer och intensivt regn.
B3: Värdefulla kulturmiljöer och byggnadsminnen i ett förändrat klimat.
B4: Tillgång till svala utomhusmiljöer i tätorter.
V1: Långsiktig tillgång till vatten av rätt kvalitet i ett förändrat klimat.
V2: Vattenkvalitet i enskilda brunnar i ett förändrat klimat.
V3: Hushållning och fördelning av vatten vid tillfällig torka.
Påverkan på hamnar vid havsnivåhöjning.
Trafikstörningar vid extremväder.
Trafikolyckor med personskador vid extremväder.
Framkomlighet för räddningstjänst/utryckningsfordon vid extremväder.
Störningar i tele- och IT-kommunikation vid höga temperaturer och intensivt regn.
NM1: Arter och naturtyper som är sårbara i ett förändrat klimat.
NM2: Tidsmässiga förskjutningar som påverkar samspelet mellan arter.
A1: Vattenförhållanden i åkermark vid torka och vattenöverskott.
A2: Skadegörare i växtodling i ett förändrat klimat.
A3: Jordbrukets nyttjande av längre växtsäsonger och ökad tillväxt.
A4: Sjuklighet hos husdjur och renar i ett förändrat klimat.
A5: Stormfällning, brand och torka i ett förändrat klimat.
A6: Skadegörare i skogsbruk i ett förändrat klimat.
A7: Skogsbrukets påverkan på mark, vatten och samhällsviktiga funktioner i ett förändrat klimat.
A8: Vinterbete och flyttleder för renar i ett förändrat klimat.
A9: Fiskerinäring i ett förändrat klimat. Indikatorer som föreslås användas redovisas i
Varken fokusområden eller indikatorer har identifierats.

4.2

Miljömålen 25

Naturvå rdsverket har uppdraget att fö lja upp uppfyllelse av miljö må len med fokus på
statliga myndigheters å tgä rder. Den å rliga rapporten visar hur olika myndigheters små
och stora insatser sammanlagt bidrar till att nå må len. Rapporten innehå ller
bedö mningar av utvecklingsriktningen fö r miljö tillstå ndet, men avser inte till att
bedö ma om miljö kvalitetsmå len har uppfyllts. Betydelse av utvecklingen fö r Agenda
2030 explicit gö rs fö r bå de generationsmå let och de 16 miljö må len.

Kä lla: Naturvå rdsverket (2021)

Resultat frå n uppfö ljningen samlas på en dedikerad hemsida www.sverigesmiljomal.se.
Sidan gö r det enkelt att navigera och få tillgå ng till kunskaper kring Generationsmå let,
miljö må len samt etappmå len. Fö r varje må l redogö rs en kort beskrivning av vad som
bedö ms och vilka utmaningar finns, samt tillgä ngliggö rs kunskaper i form av
kunskapsunderlag, indikatorer samt en lista ö ver vad kommuner och fö retag kan bidra
fö r att uppnå må let.

4.3

Landsbygdspolitiken 26

Under det senaste å ret har Tillvä xtverket haft uppdraget att utveckla en prototyp fö r att
fö lja upp och utvä rdera landsbygdspolitiken i Sverige. Precis som besö ksnä ringen ä r
landsbygdsutveckling ett områ de som berö r må nga bistå ndsdelar av politiken, bå de på
nationell och EU-nivå . Det innebä r att ett uppfö ljningssystem ska behö va ta hä nsyn till
hur olika politikområ den bidrar till sikt till att stä rka Sveriges landsbygder. Frå n
25
26

Naturvårdsverket (2021) Miljömålen - Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021 – Med
fokus på statliga insatser. ISBN 978-91-620-6968-1

Tillväxtverlet (2021) Ett uppföljningssystem för den sammanhållna svenska landsbygdspolitiken,
Dnr: Ä 2020–85
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rapporten kan vi dra flera viktiga lä rdomar fö r arbetet med uppfö ljning av hå llbar
turism och besö ksnä ring.

Om må let med landsbygdspoltiken ä r att bidra till en mä tbar fö rflyttning hos Sveriges
landsbygder då krä vs det ett tydligt ramverk fö r att kunna bedö ma om en så dan
fö rflyttning har skett eller inte. I rapporten utvecklas en fö rä ndringsteori, dvs en logisk
diagram som bygger på ”de strategier som finns fö r politikens genomfö rande, de
insatser som pekas ut fö r politikområ det, den ambition som finns att nå må len genom
breda insatser hos må nga myndigheter (och med hjä lp av fonder och program), men
också specifika satsningar som gö rs inom strategiska spetsområ den” (s.29). En
fö rä ndringsteori blir en viktig del fö r att kunna bedö ma om den observerade
utvecklingen, tack vare ett antal sammansä tta indikatorer, leder till en viss fö rbä ttring
av fö rmå gor hos må lgrupper. Fö rä ndringsteorin blir det nö dvä ndiga operativsystemet
fö r att fö rvandlar ’siffror’ frå n indikatorssystem till insikter fö r policyutveckling och
handling till politikens olika aktö rer. Då uppfyller uppfö ljningssystemet ett formativ
syfte.

Fö rslag till en fö rä ndringsteori fö r landsbygdspolitiken

Rapporten ger också insikter om hur bedö mningsgrunder bö r utgå frå n.
Bedö mningsgrunder ger mö jlighet att” definiera vilka aspekter av ett områ de som ä r de
viktigaste att beakta och utifrå n vilka fakta och kriterier en utveckling bedö ms” (s.38).
Bedö mningsgrunder ä r sä rskilda viktiga nä r det inte finns tydliga siffersatta
må lsä ttningar fö r olika områ den. Bedö mningsgrunder funderar då som en kvalitativ
må ttstock fö r att fö rstå hur utvecklingen ligger till nä r jä mfö rt med ö nskade ””lä ge,
processer och riktning”.

Det resulterade indikatorsbaserade systemet uppdelas i tre fokusområ den: Hållbar
tillväxt och förnyelse, Attraktivitet och Konkurrenskraftig cirkulär, biobaserad och fossilfri
ekonomi. Alla 3 fokusområ den ä r kopplade till flera aspekter med tillhö rande
indikatorer. Bedö mningsgrunder fö r varje aspekter ger en evidensbaserad insikt om hur
den observerade utvecklingen bidrar till en fö rä ndring i Sveriges olika landsbygder.
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5

Inspel från forskningen

I en studie nyligen publicerad av FORMAS 27 noterades att hå llbarhetsbegreppet och
dess praktiska innebö rd ä ndrar sig ö ver tid. Fö r att sä kerstä lla uppfö ljningssystemets
lå ngsiktighet och ä ndamå lsenlighet behö vs ett robust kunskapsunderlag.

En arbetsprincip som har drivit vå rt arbete har varit att bygga ett system som ä r
vetenskapligt trovä rdigt så lå ngt det gå r. Med ’trovä rdigt’ menas det att områ den som
ska bevakas och indikatorer som tas fram bö r, till den hö gsta utsträ ckningen, vara i linje
med resultat och insikter frå n befintlig forskning. Genom att fö rankra utveckling av
uppfö ljningssystemet i forskningen kan man fullborda en annan arbetsprincip, dvs att

27

https://www.formas.se/analys-och-resultat/rapporter/2020-11-19-hallbarhet-i-klimat--och-coronakrisens-spar.html
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uppfö ljningssystem ska bå de vara ä ndamå lsenligt och lå ngsiktigt.

En nyligen publicerad studie 28 om pandemins effekter på europeiska destinationer visar
att pandemin sig att ha en stark på verkan på kortsiktiga prioriteringar hos
destinationer. Medan samverkan med offentliga och privata aktö rer var de viktigaste
prioriteringarna innan pandemin har frå gor om inhemsk marknadsfö ring och
hä lsa/trygghet ö kat i fö ljd av pandemin. Hå llbarhet (t.ex. lokal mat,
hå llbarhetscertifiering och grö n mobilitet), digitalisering samt data insamling (t.ex.
dashboards and real-time info) ä r andra frå gor som har blivit betydande fö r
destinationer. En slutsats frå n enkä ten ä r att pandemin verkar inte har fö rä ndrat
destinationernas lå ngsiktiga visioner och planer utan har ä ndrat hur de ska uppnå s.
Pandemin har dock intensifierat och accelererat befintliga trender, till exempel nä r det
gä ller hå llbarhet och digitalisering. En ny trend som studien pekar på hos destinationer
ä r lokalisering, dvs ö kat fokus på att attrahera inhemska turister samt utveckla
aktiviteter fö r lokala boende. Hur man kan utveckla dessa nya spå r på ett lö nsamt sä tt
visar sig vara en delad frå ga hos destinationer. Studien på pekade också att pandemin
har haft varierande territoriella effekter, t.ex. mellan stadturism och naturturism på
landsbygden, som leder till nya problem (t.ex. ö verturism i naturområ den). Sist visade
studien att framtiden fö r konferensturism anses vara hö gst oviss.
Detta avsnitt syftar inte på att erbjuda en systematisk ö versikt av den vetenskapliga
litteraturen om ’Sustainable Tourism Indicators’ som vi har sö kt och analyserat utom att
sammanfatta viktiga resultat och resultat som informerar och bö r vä gleda oss i
utvecklingen av uppfö ljningssystemet.

5.1

Varför ska man utveckla ett indikatorsbaserat
uppföljningssystem?

Font et al. (2021) 29 identifierar tre mö jliga nyttor med utveckling och implementering
av ett uppfö ljningssystem:
i.

ii.

iii.

Fö lja upp utveckling inom vissa sektorer fö r att underlä tta bedö mning av policys och praxis;
Mä ta framsteg inom vissa identifierade områ de och utveckla skrä ddarsydda
strategier fö r att uppnå ett ö nskat tillstå nd

Kommunicera kunskaper genom att generera kvantitativ och objektivt data som
ger ett fylligare fö rstå else av turism som ett rumsligt fenomen.

Findings from a survey of 102 regional destination organisations in Austria, Denmark, Finland, Italy,
Spain, Sweden, and the UK. Bouncing back or bouncing forward? The impact of the COVID-19
pandemic on European tourism regions - RSA Main (regionalstudies.org)
28

29

Xavier Font, Anna Torres-Delgado, Gloria Crabolu, Jesús Palomo Martinez, Joseph Kantenbacher &
Graham Miller (2021): The impact of sustainable tourism indicators on destination competitiveness:
the European Tourism Indicator System, Journal of Sustainable Tourism.
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Kä lla: Font et al. (2021)

Torres-Delgado and Saarinen (2014) 30 medger att indikatorer ä r grundlä ggande verktyg
fö r att
i.

ii.

5.2

konkretisera hå llbarhetstä nkande genom att fö lja upp utveckling i olika sektorer, underlä tta bedö mning av turismpolicy och praxis, mä ta utfö rande samt
gynna utveckling av tillä mpade strategier mot ett ö nskat framtidstillstå nd, samt
kommunicera kunskaper genom att producera kvantitativ evidens och objektiv
data som ger en bredare fö rstå else av turism som rumsligt fenomen.

Ett indikatorssystem för vem?

Det finns ett consensus i turismforskning att turism och besö ksnä ring bö r uppnå en
hö gre grad hå llbarhet och att detta innebä r ett brett engagemang av olika aktö rer vid
olika styrningsnivå er, industrin samt i akademin 31. Hå llbar turism anses då vara en
hä vstå ng fö r hå llbar platsutveckling som kan få effekter bortom besö ksnä ring och
destinationsaktö rer. Hå llbar turism innebä r en inriktning som bidrar till
samhä llsomstä llning och ä ndrade individbeteenden. Enligt Bramwell et al. 2017 32 har
turismforskningen alltmer fokuserad på att kä rna ur relationen mellan
klimatfö rä ndringar, globala må l och (o)hå llbar turism.

Bramwell et al. 2017 noterar dock att må len fö r hå llbar turism ä r anpassbara vid olika
territoriella kontexter och fö r varierande fö rhå llanden. Detta betyder att det finns
må nga olika uppfattningar om vad ett systemiskt angreppsä tt fö r hå llbar turism innebä r
i praktiken. I turismforskningen har detta inneburit att må nga studier anvä nder sig
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Anna Torres-Delgado & Jarkko Saarinen (2014) Using indicators to assess sustainable tourism development: a review, Tourism Geographies, 16:1, 31-47, DOI:10.1080/14616688.2013.867530
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fallstudier fö r att fokusera på utveckling och tillä mpning av indikatorer fö r hå llbar
turism inom en avgrä nsad territoriell kontext, oftast på den subnationella nivå n eller fö r
sä rskilda geografiska kontexter som blir svå rt få ngade i mer konventionella
indikatorsystem, som t.ex. fö r små ö ar eller fjä llområ den.

Bramwell et al. 2017 noterar också ett skifte i turismforsknings angreppsä tt i
hå llbarhetsfrå gan. Studier tenderar att fokusera mer på att upplysa och adressera
massturisms problematiken ä n på att studera potentiellt vä xande nischområ den som
t.ex. naturturism. OÖkat fokus på att frä mja debatten kring hå llbar turism har gett nya
mö jligheter frö forskarna att bidra till policyutveckling eftersom frä mjandet ger ett
robust underlag fö r att skrä ddarsy utveckling av ett systematiskt och systemiskt
angreppsä tt fö r hå llbar turism. En slutsats fö r detta ä r att ett uppfö ljningssystem fö r
hå llbar turism behö ver vara fö rankrat i ett visst tidsgeografiskt system och dess aktö rer.
I en studie 33 frå n 2001 om indikatorer fö r hå llbar turism svarade forskarna att ä ven om
ansvaret fö r hå llbar turism bö r ligga på besö ksnä ringen, den nationella nivå n anså gs
vara den mest lä mpade fö r att ta ansvar fö r och agera å t hela systemet. Respondenterna
noterade också att boende och lokala aktö rer har en kritisk roll i hå llbarhetsfrå gan och
att boendens negativa upplevelse av turism kan vara ett hinder fö r hå llbarhet.

Franzoni (2015) antyder att mä ta och fö lja upp social, konkurrenskraft och ekonomisk
performance ä r grundlä ggande fö r att frä mja engagemang hos besö ksnä ringsaktö rer,
bå de privata och offentliga, med syfte att gemensamt uppnå må let om ö kad hå llbarhets
performance i destinationer.

5.3

Hur utvecklar man indikatorer för hållbar turism?

Det finns må nga studier som har frä mjat, utvecklat och tillä mpat anvä ndning av
kvantitativa indikatorer fö r att mä ta och fö lja upp hå llbarhet inom turism och
besö ksnä ring.

Tanguay et al. (2013) 34 noterar att det finns två huvudsakliga metoder fö r att utveckla
hå llbarhetsindikatorer: den vetenskapliga metoden syftar på att samla in ett brett antal
kunskaper medans den policyinriktade metoden ser till att summera befintlig
information och data till ett fä rre antal syntesindikatorer som stö djer besluttagande
inom olika politikområ den eller fö r kommunikation till allmä nheten. Tanguay et al.
(2013) 35 poä ngterar att en orsak till att varfö r fö r den vetenskapliga metoden inte ä r
mer integrerade i ö vriga policyprocesser ä r att den, till stor del, ignorerar den politiska
dimensionen av hå llbarhet.
Torres-Delgado och Jarkko Saarinen (2014) 36 framhä ver att indikatorer bö r vara enkla
och visa en tydlig riktning fö r att underlä tta kommunikation och dialog mellan
aktö rerna. Fö rfattarna noterar också att kommuner har pekats ut som en lä mplig
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geografisk nivå fö r att samla in och analysera data, sä rskilt med hä nsyn till balansen
mellan datatillgä nglighet och fö rklaringsfö rmå ga. Må nga studier har då fokusera om att
bä ttre fö rstå omstä llningsprocesser lokalt. Till slut poä ngterar fö rfattarna att fokus på
den lokala har varit till bekostnad av inkludering av bredare regionala och globala
perspektiv fö r hå llbar turism. Det finns dock mö jlighet att kombinera ett platsspecifikt
fokus med utveckling av kä rnindikatorer som tar hä nsyn till ett bredare
systemperspektiv.

5.4

Vad mäter man inom hållbar turism och besöksnäring?

Tanguay et al. (2013) genomfö rde en omfattande kartlä ggning av indikatorer som
anvä nds i olika forskningsstudier i frå gan om hå llbar turism. De har kategoriserat
indikatorer med hjä lp av ett Venn-diagram, dä r varje cirkel representerar en av de tre
pelarna, dvs ekonomiska, miljö mä ssiga och sociala aspekter (figur 6). Kartlä ggningen
visar hur olika indikatorer bidrar till att upplysa olika aspekter av hå llbar. Till exempel
finns det ett antal indikatorer som enbart få ngar en ut av ekonomiska (19%), sociala
(13.2%) eller miljö mä ssiga (6.5%) aspekter. Andra indikatorer mö jliggö r att gå ett steg
lä ngre i hå llbarhetstrappan genom att få nga samspelet mellan aspekter kring rä ttvishet
(soc-eko, 24.2%), beboelighet (soc-mil, 4.9%) och livskraftighet (mil-eko, 6.5%). Bara
ungefä r en fjä rdedel av indikatorer ligger i den centrala delen, dvs de som i stö rre
utsträ ckning få nga alla tre aspekter.
Figur 8: kategorisering av indikatorer i befintlig forskning

Kä lla: Tanguay et al. (2013)

Tillä mpning av olika urvalskriterier på de kartlagda indikatorerna leder till
konsolidering inom ett antal teman som anses vara viktiga bestå ndsdelar fö r att mä ta
och fö lja upp hå llbarhet i turism och besö ksnä ring.
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Kä lla: Tanguay et al. (2013)

Franzoni (2015) 37 fö resprå kar att hå llbarhet bö r ses som en grundlä ggande
fö rutsä ttning fö r destinationskonkurrenskraft, definierad som fö rmå gan att skapa och
integrera vä rdeskapande produkter som fö rstä rker ens marknadspositionering ö ver tid.
Hennes ramverk kombinerar tre utvecklingsområ den, dvs konkurrenskraft, social och
ekonomisk, med tre nivå er, lokalsamhä lle, destination och sjä lvstä ndiga organisationer.
Konkurrenskraftighet refererar till gä stnö jdhet och -behov. Sociala aspekter kopplas till
aktö rernas nö jdhet, tillit och sammanhå llning, samt resursutnyttjande, kulturarvet och
biologisk må ngfald, livskvalitet och nö jdhet i lokalsamhä llen samt trygghet och hä lsa
hos anstä llda. Ekonomiska aspekter kopplas till mervä rde fö r all aktö rer, som t.ex.
anstä ndiga anstä llningsvillkor fö r lokal arbetskraft och lö nsamhet fö r
besö ksnä ringsfö retag.
I en nyligen publicerad studie noterar svenska forskare Wallstam et al. (2020) 38 att
boendens upplevelse av turism ä r den vanligaste metoden fö r att mä ta sociala effekter
av turism och event. Forskarna anvä nder sig Delphi-metodiken fö r att konsolidera en
lista av indikatorer med fokus på de sociala effekterna av eventturism: lokalsamhä llets
livskvalitet, lokalsamhä llets stolthet, socialt kapital (ö kade sociala nä tverk), kä nsla av
lokal tillhö righet, lokalsamhä llets ö kade fö rmå gor och kompetenser; fö rbä ttring i
infrastruktur och anlä ggningar.

5.5

Vilka utmaningar uppstår i utveckling av indikatorer?

Hall (2011) 39 identifierar vä xande koldioxidutslä pp frå n aktiviteter inom turism och
besö ksnä ring som en av de kritiska faktorerna som bidrar till en ohå llbar global och
platsutveckling. Utmaningen med att mä ta och fö lja upp koldioxidutslä pp ä r då att hitta
den lä mpligaste skalan fö r att samla in och analysera data samt identifiera vilka
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hä vstä nger offentliga och privata aktö rer har till deras fö rfogande fö r att begrä nsa och
på verka riktningen fö r dessa utslä pp.

Hall (2011) noterar också att, i policycirklar, hå llbarhet ses frä mst som ’miljö mä ssig’
och utveckling som ’ekonomisk’. Detta begrä nsar mö jlighet att utveckla ett
helhetsperspektiv kring hå llbar utveckling i allmä nhet, och sä rskilt nä r det gä ller
hå llbar destinationsutveckling. Sist på pekar Hall (2011) att en grundsten fö r
policyutveckling kring hå llbar turism ligger i att identifiera viktiga balansgå ngar mellan
olika aspekter.

Islä ndska forskare Kristjá nsdó ttir et al. (2018) 40 visar att den sociala dimension ä r den
minst integrerade dimension i utveckling av hå llbar turism indikatorer. De hä vdar att
inte bara de mest synliga och enklaste indikatorerna bö r analyseras, och att lika
viktning bö r ges till sociala, miljö mä ssiga och ekonomiska indikatorer fö r att ö ka
fö rstå else fö r systemet i sin helhet. De på pekar att en majoritet av indikatorer (83%)
kategoriseras tematiskt. Detta fö rstä rker idé n att ekonomin, miljö n och samhä llen ä r
lika viktiga bestå ndsdelar i hå ll bar turism utveckling och att de olika temana inte
på verkar varandra i en stor utsträ ckning. Sist noterar Kristjá nsdó ttir et al. (2018) att
indikatorerna bö r inkludera en metod fö r analysen av de tre hå llbarhetsdimensionerna,
interna och externa effekter samt olika aktö rsperspektiv, bå den inhemskt och
internationellt.

5.6

Vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar bör bevakas mer
systematiskt?

I sin lä gesrapport 41 om svensk forskning har identifiera BFUF identifierat en rad
forskningsområ den dä r ytterliga kunskap behö vs och som kan direkt kopplas till
mä tning och uppfö ljning av hå llbar turism och besö ksnä ring:
•
•
•
•
•
•
•

5.7

Hå llbarhet ur ett lokalt perspektiv;
Cirkulä r ekonomi;
Turismens klimatavtryck;
Shoppingturismens effekter på ekonomi och miljö ;
Miljö vä nligt resande utan skam! Snabbt och i tid!
Landsbygdsfokus;
Fö rslitning av miljö er i samband med turism. Fjä ll, nationalparker, natur.

Forskarenkäten

OÖ versikt av litteraturen om hå llbar turism indikatorer har lett till identifiering av ett
antal kunskapsområ den som bö r bevakas fö r att kunna fö lja upp och bedö ma hå llbarhet
inom turism och besö ksnä ring. En lä rdom frå n så vä l vetenskapliga studier som
internationella och nationella erfarenheter ä r att ett uppfö ljningssystem må ste anpassas
till platsens fö rutsä ttningar och fö rhå llanden. Detta innebä r att uppfö ljningssystemets
trovä rdighet, ä ndamå lsenlighet och lå ngsiktighet ligger på hur indikatorerna som
anvä nds reflekterar platsens sä rskilda utmaningar och potential ö ver hela landet. Vad
innebär det för Sverige?
40
41

Kristín Rut Kristjánsdóttir, Rannveig Ólafsdóttir & Kristín Vala Ragnarsdóttir (2018) Reviewing integrated sustainability indicators for tourism, Journal of Sustainable Tourism, 26:4, 583-599, DOI:
10.1080/09669582.2017.1364741
BFUF (2019) HUR GÅR DET FÖR OSS? Svensk forskning om turism och besöksnäring 2019, #13

36(49)

Fö r att kunna få inledande svar på denna frå ga på ett tidseffektivt och systematiskt sä tt
har vi valt att utveckla en webbenkä t inriktad mot svenska turismforskare, eftersom de
har de mest djupgå ende och aktuella kunskaperna om processer och strukturer som
frä mjar (eller hindrar) hå llbar turism och besö ksnä ring i Sverige.

5.7.1

Metod

5.7.2

Kartläggning av resultat: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet

Enkä ten ä r skapad som ett fö rsta steg fö r att skissa en ö vergripande struktur fö r det
svenska uppfö ljningssystemet, utveckla bedö mningsgrunder samt stegvist identifiera
och konsolidera indikatorer som behö vs fö r att operationalisera systemet.
Enkä ten delvis baseras på Delphi-liknande metoder som tidigare har anvä nts i flera
studier om hå llbarhetsindikatorer fö r turism (t.ex. Miller, 2001; Wallstam et al., 2020).
Enligt Miller (2001) bö r enkä ten i fö rsta omgå ngen adressera generella frå gor med
fö rbestä mda alternativ fö r att gö ra det enklare fö r respondenterna att identifiera
passande svar. Tillä mpning av en så dan approach leder till ett ö kat engagemang och
deltagande i processen hos en nyckelmå lgrupp, dvs turismforskare.

Enkä tens 3 centrala frå gor berö rde forskarnas uppfattning om vikten av ett antal
områ den fö r att gynna miljö mä ssig, social och ekonomisk hå llbarhet inom svensk
turism och besö ksnä ring. Fö ljande frå gan stä lldes 42: which of the following issues do you
think are the most critical to measure and monitor environmental [resp. social and
economic] sustainability in the Swedish Tourism industry? Respondenterna behö vde
identifiera frå n en lista av teman vilka de anså g var viktigast att fö lja upp i den
nationella kontexten och ranka dem frå n 1 (viktigast) till 5.

Genom att frå ga forskare att vä lja och ranka ett antal teman relaterade till hå llbarhets 3
dimensioner blir det mö jlighet att analysera svaren gentemot relevans (hur ofta ett visst
tema rankas/inte rankas) och betydelse (hur hö gt/lå gt rankas ett tema) 43.
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Enkäten skapades på engelska för att nå ut till alla forskare verksamma i svenska lärosäten eller
forskningsinstitut eftersom turismforskning är ett högt internationaliserat forskningsfält.
Vid skrivande av denna rapport hade 26 forskare svarat till enkäten.
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Figur 9: Forskarnas rankning av miljömässiga aspekter inom hållbar turism

Figur 10: Forskarnas rankning av sociala aspekter inom hållbar turism
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Figur 11: Forskarnas rankning av ekonomiska aspekter inom hållbar turism
Resultat frå n enkä tfrå gorna kan analyseras genom att identifiera tre kategorier av
teman:

A. Hög rankning och hög frekvens - teman som ä r drivande fö r att kunna bedö ma
om svensk turism och besö ksnä ring ä r på vä g mot en hå llbarhetsomstä llning.
Dessa teman bö r ligga i centrum fö r uppfö ljningssystem med hjä lp av en eller
flera tillhö rande indikatorer.
B. Hög rankning och låg frekvens – teman som ä r betydande i vissa sammanhang,
t.ex. fö r vissa destinationstyper (t.ex. fjä ll, kust, stadskä rnor), fö r vissa sektorer
(t.ex. transport eller samhä llstjä nster) eller begrä nsat i tid och rum (t.ex. ö verturism).
C. Låg rankning och låg rankning – teman som ä r vä xande frå gor eller ’svaga signaler’ (weak signals) som har valts ut och rankats mer sporadiskt men som ä ndå
bö r bevakas fö r att identifiera framtida hå llbarhetsaspekter.

Tabell 3: sammanställning av miljömässiga teman enligt de 3 ovannämnda kategorierna
A
Reducera koldioxidavtryck
från resor
Minska miljöavtryck från
turismverksamhet
Skydda naturmiljöer och biologisk mångfald
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B
Minskning av föroreningar och
störning från lokaltransport
Utveckla naturbaserade turismverksamhet, t.ex. ekoturism eller agritourism
Skydda kustområden och flodbank från erodering
Tillgång till ren dricksvatten

C
Tillgång till vildmark, öppna
landskap och skog
Utveckla ekovänliga lokal
transportsystem (t.ex. cykelspår, vandringsleder)
Skydda sjömiljöer
Effektivisera vattenförbrukning

Effekt av nöjesverksamheter på
markanvändning och planering
Ökad medvetenhet och planering för naturkatastrofer

Effektivisera återvinning och
avfallshantering
Effektivisera energiförbrukning från turismverksamhet

Tabell 4: sammanställning av sociala aspekter enligt de 3 ovannämnda kategorierna
A
Bidra till välbefinnande och
livskvalité hos besökta lokalsamhällen
Främja deltagande av lokala
aktörer och civilsamhälle i
turism utveckling
Gynna anständiga arbetsvillkor and karriärmöjligheter i
besöksnäring

B
Tillgång till turismupplevelse
för alla åldrar och förmågor
Engagera ursprungsbefolkning
i turismverksamhet

Utveckla hälso-relaterat och
etiska turismupplevelse
Säkerställa invånarnas tillfredsställelse och positive uppfattning av besökarna

C
Besökare respekterar lokala
traditioner och identiteter

Jämlikt tillgång till infrastruktur och tjänster för boende och
besökare
Gynna lokala kulturtjänster
och produkter (t.ex. mat eller
hantverk)
Bevara och värdesätta kulturarvet och byggnadsminnena

Öka mångfald och jämställdhet
i besöksnäring

Tabell 5: sammanställning av ekonomiska aspekter enligt de 3 ovannämnda kategorierna
A
Skapa fler och bättre jobb
för boende
Förbättra lönsamhet och
bärkraftighet i småskaliga
turismverksamheter
Utveckla cirkulära affärsmodeller i besöksnäring
Besöksnäringens bidrag till
lokala ekonomin

B
Utöka inflöde av medel och investeringar i lokala ekonomin
Öka lönsamhet i besöksnäringsverksamheter
Öka diversifiering av besöksnäringsföretag i andra sektorer
Förbättra företagens innovationsförmåga med produkt/tjänst/processutveckling
Tillämpning av nya ekonomiska
modeller för produkt- och tjänsteutbud, t.ex. delnings eller ’gig’
ekonomi

C
Utveckla digitala lösningar och
utbud i besöksnäring
Öka anpassning till nya konsumentbeteende och -värderingar
Generera högre inkomster från
turism
Diversifiera utbud för att öka
flersäsongs verksamheter
Öka anpassning till nya konsumentbeteende och -värderingar
Öka den ekonomiska valoriseringen av natur- och kulturtillgångar
Öka företagens och destinationernas deltagande i inter/nationella miljö- eller hållbarhetscertifieringssystem
Främja kompetensutveckling
hos entreprenörer och anställda
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6

Bedömningsgrunder

6.1

Vad bedömningsgrunder innebär

Ett uppfö ljningssystem skapar en logisk koppling mellan en observerad utveckling eller
trend och ett ö nskat sluttillstå nd. Ett indikatorsbaserat uppfö ljningssystem ä r oftast
uppdelat i ett antal bevakningsområ den. Inom varje bevakningsområ den sä tts en eller
flera indikatorer in fö r att operationalisera och konkretisera utveckling inom dessa
områ den. Tack var indikatorer blir det mö jligt att mä ta och fö lja upp utvecklingen.
Men fö r att kunna tolka och kontextualisera denna utveckling behö ver man identifiera
och fö rtydliga ett antal bedö mningsgrunder. Dessa bedö mningsgrunder ä r nyckeln fö r
att fö rstå vad den observerade utvecklingen innebä r fö r policyutveckling, i vå rt fall
kopplade till besö ksnä ringspolitiken.
Att identifiera bedö mningsgrunder ä r sä rskilt viktigt om det inte finns kvantifierade
må lsä ttningar som man kan jä mfö ra utvecklingen emot. Detta ä r till exempel fallet fö r
det turismpolitiska må let och Besö ksnä ringstrategin.

Bedö mningsgrunder ä r då kvalitativa antagande som gö r det mö jligt att uppfatta om
utvecklingen gå r å t det ö nskade eller fö rvä ntade hå llet. Fö r att konkretisera det kan
man sä ga att bedö mningsgrunder kan uttryckas som om-så på stå ende. I vå rt fall kan det
bli: om utvecklingen fö r ett bevakningsområ de visar denna trend, då kan vi bedö ma att
utvecklingen gå r mot ö kad hå llbarhet. Om utvecklingen visar en motsatt eller oklar
trend, då kan man bedö ma att utvecklingen inte leder till ö kad hå llbarhet. Utan
bedö mningsgrunder kan man bara beskriva utvecklingen, utan att kunna bedö ma om
lä get eller riktningen ä r tillrä ckliga.

Fö r att vara trovä rdiga behö ver bedö mningsgrunder skapas på ’rä tt’ eller lä mpligast
nivå . Ett nationellt uppfö ljningssystem innebä r inte att alla bedö mningar gö rs på
riksnivå. Fö r vissa områ den, och tillhö rande indikatorer, kan en samlad bild fö r
utvecklingen fö r Sverige som helhet vara den lä mpligaste, t.ex. nä r det gä ller
koldioxidutslä pp. Fö r andra områ den, kan data samlat in på en mer detaljerad
geografisk nivå , t.ex. på kommun eller regionnivå , vara den lä mpligaste att analysera och
tolka. Beroende på frå gan kan vissa geografiska nivå er vara mer tillä mpade ä n andra fö r
att bedö ma om riktningen gå r å t ’rä tt’ hå ll.
I Tillvä xtverkets fö rslag till uppfö ljningssystem fö r landsbygdspolitik fö rknippades till
exempel bedö mningsgrunder med kriterier som avgrä nsar ”lä ge, processer och
riktning”’ (s.45).

6.2

Förslag på bedömningsgrunder

Mot bakgrund av fö rä ndringsteorin (avs. 2.3) och det samlade empiriska materialet har
vi delat upp bedö mningsgrunder inom två bevakningsområ den som ger kompletterande
bilder av utveckling mot ö kad hå llbarhet i svensk turism och besö ksnä ring:
3. Ett Öppet Sverige - Ansvarfullt Resande, Stärkta Förbindelser. Turism ska
fö rstä rka Sveriges position i Norden, Europa och vä rlden i form. Sverige ska
fortsä tt vara en mö tesplats fö r besö kare som fö rknippar landet med hå llbarhetsvä rden. Sveriges attraktivitet som destination ska dock inte leda till ö kad klimatpå verkan. Turismens utveckling ska bidra till samhä llsbygget i form av

41(49)

ö kade exportvä rden (t.ex. frå n besö karnas spenderingar) och investeringar i infrastruktur.
4. En Värdeskapande Näring för Platsutveckling. Turism och besö ksnä ring varierar stort i karaktä r och omfattning i destinationer ö ver hela landet. Oavsett
dess storlek ska besö ksnä ringens utveckling vara en drivkraft fö r sin omgivning
genom att anvä nda dess resurser mer sparsamt och ansvarfullt och skapa nya
vä rden fö r samhä llet och fö rbä ttra miljö fö rhå llanden lokalt. Fjä llen, kustområ den, landsbygder eller små - och storstä der i Sverige ger ett varierat utbud av
turismupplevelser som ska kunna locka ett brett spektrum besö kare. Hå llbar
platsutveckling ä r inte enformig och ska vara fö rankrad i platsens sä rskilda utmaningar och potentialer.

6.2.1

Ett Öppet Sverige - Ansvarfullt Resande, Stärkta Förbindelser

ETT ÖPPET SVERIGE - ANSVARFULLT RESANDE, STÄRKTA FÖRBINDELSER
Ankomster ökar och spridasut i tid och rum

SVERIGE

Klimatpåverkan från besök
till Sverige minskar

OMVÄRLDEN
Positiva bilden av Sverige som gästfri
och hållbar destination förstärks

Utsläpp från
resor mellan
destinationer
i Sverige
minskar

Besöksnäringens positionering i
hybridanläggningar och tjänster för
internationellt aﬀärsnätverkande ökar
Utsläpp från svenskarnas
resor minskar
Besökare stannar
längre i Sverige

Klimatpåverkan från besök till Sverige minskar. Koldioxidutslä pp frå n
transportsektorn, och sä rskilt frå n flyg, har stä ndigt pekats ut som en betydande kä lla
till klimatfö rä ndringarna. En minskning av utslä pp frå n nö jes- och affä rsresor ö kar
mö jligheten fö r Sverige att klara av klimatmå len. Allt motoriserat resande leder till
koldioxidutslä pp. Två parametrar på verkar hur olika typer av resors skiljer sig i utslä pp
per personkilometer: typ av fä rdmedel och geografiskt avstå nd 44. Hä vstä nger fö r att
minska utslä pp ä r t.ex. att utveckla inhemsk turism, gynna besö k frå n besö kare i
Sveriges nä rområ de eller utveckla utbud av alternativ till flyg fö r korta till medellå nga
resor (t.ex. tå g eller fä rjan i mindre utsträ ckning).

Ankomster till Sverige ökar och spridas ut i tid och rum. Sverige ska va en
mö tesplats i Norden och Europa fö r natur- och kulturturism. Som fö r all lä nder varierar
ankomster sä songsmä ssigt. Sverige ska locka flera besö kare till landet genom att stä rka
44

https://www.klimatsmartsemester.se/klimat-och-miljoeffekter
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sin konkurrensfö rdel i vildmarksturism (fö r det mesta i norr) samt kulturturism i små
och stora stä der. Sverige ä r ett stort och glesbefolkat land och det finns utrymme fö r att
vä lkomna flera turister. Nä r efterfrå gan ö verskrider utbudet under kortare period gå r
besö ksnä ringen miste om viktiga potentiella intä kter. Detta kan mildras genom till
exempel att breda ut toppen på efterfrå gan eller hä nvisa till mindre belastade
destinationer.
Besökare stannar längre i Sverige. En hä vstå ng fö r att generera mer intä kter fö r
svenska besö ksnä ring ä r att internationella besö kare stannar i genomsnitt lä ngre i
landet. En lä ngre vistelse ska dock leda till ö kade ö vergripande spenderingar frå n
besö kare. Hur lä nge besö kare stannar och hur mycket de spenderar per dygn varierar
dockstort med ursprungslandet. Lä ngre vistelse ska leder till en stabilisering eller
ö kning i besö karens dagsspenderingar. En lä ngre vistelsetid bö r leda till en ö kning av
antal besö kta destinationer fö r att gynna hela landet.

Utsläpp från svenskarnas resor minskar. Pandemin har ö kat intresset fö r inhemsk
turism då internationell mobilitet var begrä nsad. I dagslä ge ä r majoriteten av besö kare
ä r inhemska turister. Vistelse ä r dock i genomsnitt kort (ung. 3 dagar enligt Eurostat).
En ö kad satsning på inhemsk turism kan begrä nsa klimatpå verkan frå n svenskarnas
resor samtidigt som den ger destinationer mer stabila inflö de av besö kare som stä rker
kommuner och regioners fö rmå ga att lå ngsiktigt planera och anpassa behov av
infrastruktur och besö ksnä ringens fö rmå ga att utveckla nya produkter och tjä nster som
lockar å terkommande besö kare.
Utsläpp från inhemska resor mellan destinationer i Sverige minskar. Sverige ä r ett
avlå ngt och glesbefolkat land med lå nga restider mellan olika platser. De mest
populä raste destinationerna ligger dock oftast nä ra storstä der (Stockholm, Gö teborg,
Malmö ) eller regionala centra (t.ex. Umeå eller OÖstersund). En ö kning av
turismefterfrå gan kan leda till en ö kad mobilitet mellan destinationer. I dagslä ge ä r flyg
det mest tidseffektiva fä rdmedlen fö r att å ka så dana lå nga inhemska strä ckor. Fö r vissa
strä ckor ä r flyg t.o.m. billigare att å ka ä n tå g som ä r huvudalternativet fö r lå nga
inhemska resor. Utveckling av jä rnvä gsinfrastruktur mellan destinationer i hela landet,
uppgradering av tå gschemat (t.ex. mer direkta tå g mellan stora destinationer), mer
prisvä rd prissä ttning fö r tå gresor samt utveckling av digitala lö sningar och
pakettjä nster fö r resor ä r fö rutsä ttningar fö r en fö rflyttning frå n flyg till tå g fö r
inhemska resor.
Positiva bilden av Sverige som hållbar destination förstärks. Sverige har bra
fö rutsä ttningar fö r att positionera sig som hå llbar destination, t.ex. genom att utveckla
produkter och tjä nster fö rknippade med naturupplevelser (t.ex eko- och naturturism).
Gä stens upplevelse ger tydliga markö rer av vad som kä nnetecknar Sveriges
konkurrensfö rdel i ett nordiskt och internationellt sammanhang och vilka områ den
behö ver fö rstä rkning och fö rbä ttring. En stark positiv bild hos gä sten kan leda till en
ö kad efterfrå gan fö r besö k i Sverige.

Besöksnäringens positionering i hybridanläggningar och tjänster för
internationellt affärsnätverkande ökar. Event och affä rsresor har varit en drivkraft
fö r utveckling av besö ksnä ring i Sverige. Pandemin har dock visat att det finns robusta
digitala lö sningar fö r att skapa mö tesplatser ’på distans’ dvs utan behov fö r deltagarna
att trä ffas fysiskt. Hur detta kommer att på verka event och affä rsresor framö ver ä r
oviss. Fö r att Sverige ska fortsä tt vara en mö tesplats fö r internationella business bö r
besö ksnä ring utveckla utbudet av hybrida digital/fysisk anlä ggningar.
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6.2.2

En Värdeskapande Näring för Platsutveckling

EN VÄRDESKAPANDE NÄRING
FÖR PLATSUTVECKLING
Inköp av lokala produkter
och tjänster ökar

Lönsamhet i besöksnäring,
särskilt för småskalig
verksamhet, ökar

Avfallshantering,
energikonsumtion och
vattenförbrukning från
turismverksamheter
minskar

Arbets- och
anställningsvillkor för
besöksnäringsanställda
förbättras

Miljöavtryck från
turismrelaterade
aktiviteter minskar,
särskilt nära känsliga
naturmiljöer

Tillämpning av cirkulära
aﬀärsmodeller ökar
Besöksnäringens bidrag till
platsutveckling förstärks

Utbud av miljövänliga
alternativ för lokal
mobilitet ökar
Utbud av fritidsaktiviteter
för boende ökar

Besöksnäringens
innovationsförmåga ökar
Utveckling av nisch
aktiviteter, inom t.ex. eko,
vildmarks-, agri- eller
måltidsturism, utökas

Boendens livskvalitet och
upplevd nöjdhet gentemot
turism ökar
Tillgång till attraktiva
jobb för boende ökar

Partnerskap mellan besöksnäring, oﬀentliga
aktörer och civilsamhället utökas

Lönsamhet i besöksnäring, särskilt för småskalig verksamhet, ökar. Turism ä r en
viktig ekonomisk aktivitet som gynnar platsutveckling. Besö ksnä ring ä r en bä rkraftig
nä ring eftersom dess utveckling på verkar och bidrar till må nga samhä llsviktiga
ekonomiska sektorer (t.ex. transport, handel, livsmedel). Livskraftiga fö retag ä r grunden
fö r en hå llbar besö ksnä ring, dvs en besö ksnä ring som bidrar på ett lå ngvarigt och
ansvarfullt sä tt till platsutveckling. Utveckling av turism bö r leda till ö kad lö nsamhet
hos fö retag i besö ksnä ringens olika leder och platser. AÄ ven om små skaliga verksamheter
inte alltid ä r lika vinstdrivna ä n stö rre fö retag bö r deras lö nsamhet fö rbä ttras fö r att
undvika ö kade skulder samt eventuella konkurser.
Arbets- och anställningsvillkor för besöksnäringsanställda förbättras. Anstä ndiga
arbetsvillkor ä r ett viktigt utvecklingsområ de mot hå llbar utvecklings globala må len.
Anstä ndiga arbetsvillkor ä r sä rskilt kopplade till fö retagens sociala ansvar. I fö ljd av
pandemin har må nga anstä llda lä mnat branschen på grund av på brist på arbetstillfä lle.
Dessutom har besö ksnä ring traditionellt varit en vä g in i arbetsmarknaden fö r unga
eller lå gutbildade. Besö ksnä ring bö r ö ka sin attraktivitet fö r hö gutbildade, fö r att gynna
inflö de av nya idé er och kompetenser i branschen, samtidigt som den bö r fö rstä rka sin
roll som sprä ngbredda fö r nykomlingar i arbetsmarknaden. Besö ksnä ringens fö rmå ga
att attrahera och hå lla kvar anstä llda oavsett utbildningsnivå beror frä mst på
lö neutveckling, anstä llningsformer och karriä rmö jligheter, bå de inom fö retagen och i
branschen som helhet.

Avfallshantering, energikonsumtion och vattenförbrukning från
turismverksamheter minskar. Utveckling av turismefterfrå gan ansträ nger
tillhandahå llande av samhä llstjä nster, som t.ex. avfallshantering, energi och vatten, och
på verkar lokal och regional planering. En kraftig, ä ven kort, ö kning av efterfrå gan sä tter
press på bå de miljö n och lokalsamhä llet. Besö ksnä ring bö r sikta på en mer sparsam
anvä ndning av dessa resurser vars tillgä nglighet ä r grundlä ggande fö r boende och
lokalekonomin.
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Miljöavtryck från turismrelaterade aktiviteter minskar, särskilt i känsliga
naturmiljöer. OÖkad turism oftast leder till ö ka behov fö r mobilitet inom destinationer.
En ö kning av personbilanvä ndning fö r lokaltransport på verkar negativt luftkvalitet och
miljö n, t.ex. genom partikelutslä pp, samt ö kar trä ngsel som på verkar lokalsamhä llets
fungerande. Pandemin har visat ett ö kat intresse fö r naturturismdestinationer i Sverige.
En ö kning av vistelser kan leda till ö kat avtryck på dessa kä nsliga naturmiljö er. Ett ö kat
intresse fö r dessa miljö er ger dock också anledningar fö r att mer aktivt vä rna och vå rda
dem.

Utbud av miljövänliga alternativ för lokal mobilitet ökar. OÖkad efterfrå gan fö r
turism aktiviteter ska vara en drivkraft fö r lokala aktö rer att tä nka om lokal mobilitet.
Detta bö r gä lla i så vä l stads- som landsbygdsmiljö er. Utveckling av cykelspå r,
vandringsleder och gå gator gö r det mö jligt fö r besö karen att uppleva mer av lokala
miljö n och samhä llet. Det ska vara tryggt fö r så vä l besö kare som boende att anvä nda
dessa miljö vä nliga fä rdmedel. Elbusstrafik bö r optimeras och fö rtä tas fö r att locka mer
anvä ndare. Utveckling av innovativa tjä nster som samå kning eller delä gande bö r stö djas
sä rskilt i glesa och landsbygdsmiljö er.
Utbud av fritidsaktiviteter för boende ökar. En inkluderande turism ska gö ra det
mö jligt fö r besö kare och boende att mö tas i samband med fritidsaktiviteter. Utveckling
av turismnischer inom t.ex. hä lso- och vä lmå endeturism bö r leda till ett bredare utbud
av aktiviteter som gynna tillgä nglighet och deltagande fö r en bred grupp anvä ndare.
Genom att må nga få r mö jlighet att delta i fritidsaktiviteter gynnas ö ppenhet och respekt
mellan besö kare och boende.

Partnerskap mellan besöksnäring, offentliga aktörer och civilsamhället utökas.
Samverkan mellan besö ksnä ring och lokala aktö rer oftast nä mns som en grundlä ggande
faktor fö r utveckla turism som gynnar bå de besö ksnä ring och lokalsamhä llet.
Delaktighet i planering och utfö rande av turismverksamheter bö r operationaliseras
genom utveckling av mer eller mindre formella samarbetsstrukturer som inkluderar
besö ksnä ring, lokala och regionala myndigheter samt intresserepresentanter, som t.ex.
Samerna i norr.
Boendens livskvalitet och upplevd nöjdhet gentemot turism ökar i samband med
turismens utveckling. Fö r att vara en drivkraft fö r socioekonomisk utveckling bö r
turism bidra till att fö rbä ttra levnadsfö rhå llande fö r boende. Den stora sä songsmä ssiga
variationen i turism oftast leder till en kortvarig men stor efterfrå gan i så vä l
kommersiella tjä nster som samhä llsservice. Utveckling av nya lö sningar bö r leda till en
perenn ö kning av tillgä nglighet till dessa tjä nster ö ver hela å ret. Den sä songmä ssiga
ö kning i befolkningstä thet i turistorter bö r inte på verka negativt trygghet,
platstillhö righet och vä lmå ende.

Tillgång till attraktiva jobb för boende ökar. Turism behö ver livskraftiga
lokalsamhä llen fö r att utvecklas. Boende bö r ta del av jobbtillfä llen som skapas inom
besö ksnä ring, inte minst fö r destinationer som ligger utanfö r de stö rre
arbetsmarknaderna. Jobbtillfä llen inom besö ksnä ring kan vara avgö rande fö r vissa
hushå llen fö r att kunna bo kvar, t.ex. i kombination med andra jobb eller verksamheter.
Nä r boende jobbar inom besö ksnä ring fö rstä rks nä ringens lokala fö rankring genom att
ta vara på boendes unika kunskaper.
Besöksnäringens bidrag till platsutveckling förstärks. Besö ksnä ring bidrar i
genomsnitt må ttligt till regional tillvä xt och sysselsä ttning. Fö r må nga destinationer
utgö r besö ksnä ring bå de en basnä ring som bidrar till regionala ekonomiska cykler och
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en spetsnä ring som ö kar platsmarknadsfö ring. Turismens utveckling ä r dock i grunden
beroende på externa faktorer som leder till en viss grad ovisshet. Turismens utveckling
bö r bidra till en viss grad diversifiering i den lokala ekonomin så att den inte sker på
bekostnad av andra sektorers utveckling. Vilken nivå som ä r ö nskvä rd och rimlig att
uppnå varierar stort beroende på platsens potential och fö rutsä ttningar.
Tillämpning av cirkulära affärsmodeller ökar. Fö r att stä rka svenska besö ksnä rings
internationella konkurrenskraftig behö ver den fö rlita sig på fö rmå gan hos enskilda
fö retag eller branscher att testa och implementera nya praxis och att tä nka strategiskt
fö r att kunna utnyttja uppkommande konsumenttrender. Anslutning till certifieringar,
mä rkningar eller andra tjä nster ä r vä rdefullt fö r att utforska och validera det interna
hå llbarhetsarbetet, och gö ra det mer synligt till konsumenten. Anslutning till
internationellt erkä nda program ö kar marknadsfö ring fö r bå de fö retagen och
destinationer. AÄ ven om hå llbarhetsresa bö r inte enbart fö rknippas med certifieringar
och mä rkningar, ger en ö kad anslutning till dem en viktig markö r att
besö ksnä ringsaktö rer, dvs fö retag, branscher och destinationer, tar sin del av ansvaret
mot hå llbar turism.

Inköp av lokala produkter och tjänster ökar. Nä rproducerade varor ä r inte per
automatik mer miljö mä ssigt hå llbara ä n andra varor, då det varierar t.ex. mellan olika
typer av varor, hur de produceras och deras geografiska ursprung. Att kö pa lokalt kan
dessutom innebä ra en extrakostnad fö r enskilda fö retag bå de i pengar (dvs de ä r dyrare
ä n konventionella eller standardiserade varor) och tid (dvs det krä ver att bygga tillit och
socialt kapital). Inkö p av lokala varor och tjä nster kan dock gynna hela besö ksnä ring
genom att stä rka erbjudandens platsfö rankring och spå rbarhet, behå lla viktiga
kompetenser, kunskaper och hantverk i nä rhet, minska beroende på externa avbrott i
vä rdekedjan samt utö ka omloppet av pengar i den lokala ekonomin.
Utveckling av nisch aktiviteter, inom t.ex. eko, vildmarks-, agri- eller
måltidsturism, utökas. Fö rutom har fö rstä rka sin grund i redan etablerade och
traditionella verksamheter behö ver besö ksnä ring positionera sig med erbjudande i
nyare typer av aktiviteter. Tack var detta kan besö ksnä ring utnyttja uppkommande
konsumenttrender som oftast bygger på hå llbarhetsvä rderingar fö rknippade till etik,
miljö fö rvaltarskap och samhä llsansvar. Dessa nischaktiviteter oftast har en stark
lokalfö rankring och vä rdesä tter outnyttjade natur- och kulturtillgå ngar.

Besöksnäringens innovationsförmåga ökar. Utveckling mot en mer hå llbar turism
bö r bygga på besö ksnä ringens fö rbä ttrade fö rmå ga att ta fram och tillä mpa nya
lö sningar som genererar nya intä kter och leder till ö kat mervä rde fö r så vä l
besö ksnä ring som samhä llet. Innovationer kan vara av olika karaktä rer, så vä l tekniska
(t.ex. kopplad till digitalisering) som sociala och organisatoriska. Innovationsprocessen
ä r dock i hö g grad kunskaps och resursintensiv, t.ex. tillgå ng till forskningsresultat och
riskkapital. Innovationsfö rmå gan inom nä ringens olika branscher, fö r olika typer av
fö retag och i olika delar av landet bö r bevakas.
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7

Rekommendationer för fortsatt arbete

7.1

Från bedömningsgrunder till indikatorer

Fö rslaget till bedö mningsgrunder bö r ses som en grundlä ggande struktur fö r utveckling
av ett ä ndamå lsenligt och lå ngsiktigt indikatorsbaserat fö r att fö lja upp hå llbar turism
och besö ksnä ring på nationell nivå .

Syftet med bedö mningsgrunder ä r att skapa en ö vergripande struktur som:
a. underlä ttar identifiering av vilka data (variabler, kä llor, tidsserier osv) behö ver
samlas in;
b. bryter ner den komplexa frå gan om hå llbarhet i turism och besö ksnä ring inom
mer tematiska bestå ndsdelar som relaterar till på tagliga utvecklingsområ den;
c. utö kar mö jligheten att skapa en narrativ som bå de lyfter fram faktiska tecken på
framsteg och poä ngterar på utvecklingsområ den, dvs dä r utveckling gå r å t fel
hå ll eller lå ngsammare;
d. skapar en gemensam kunskapsbas fö r aktö rer i besö ksnä ring fö r att identifiera
utvecklingsområ den dä r mer sammanhå llna insatser behö vs.
I vå rt fö rslag har vi valt att uttrycka bedö mningsgrunder som på stå ende som innehå ller
bå de en objekt (dvs det som bö r fö rä ndras) och en enkel riktning fö r det vi anser ä r en
ö nskad fö rflyttning. Vä gen till hå llbar turism och besö ksnä ring ä r fö rstå s mer komplex
ä n så , men vå r bedö mning ä r att vi kan ge en ö vergripande bild av lä ge, riktning och takt
inom viktiga bevakningsområ den med hjä lp av dessa fö renklade på stå enden.

I det uppkommande arbete blir må let att fö rvandla varje bedö mningsgrund till ett antal
må tt med hjä lp av indikatorer. Analysen av indikatorernas utveckling ö ver tid ska ge
belä gg fö r att bedö ma om utveckling gå r å t ’rä tt hå ll’.

Vå r rekommendation ä r att dock begrä nsa antal indikatorer som anvä nds fö r varje
bedö mningsgrund. Att samla in må nga indikatorer oftast ger en bild av noggrannhet och
fullstä ndighet. Men i kontexten av ett uppfö ljningssystem kan ’fö r må nga’ indikatorer
leda till otydlighet och en viss mä ttnad. Identifiering och framtagning av indikatorer bö r
fokusera på dem som har den starkaste och tydligaste fö rklaringsfö rmå gan.

Det finns sä llan ’perfekta’ indikatorer, eftersom indikatorer ä r bara matematiska
konstruktioner som hjä lper att avgrä nsa ett fenomen, så som BNP anvä nds som en må tt
fö r ekonomisk utveckling, ä ven om den senare ä r mycket mer komplex och omfattande
ä n produktionsvä rde som BNP mä ter. Det blir viktigt nä r indikatorer tas fram att tydligt
berä tta hur de hjä lper att avgrä nsa bedö mningsgrunder.
En modell som vi anser skulle vara passande fö r utveckling av indikatorer fö r varje
bedö mningsgrund ä r fö ljande:
-

-
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En flaggskepsindikator, baserad på data samlad på riksnivå : denna indikator ger
den ö vergripande utvecklingen fö r Sverige som helhet. De 20-tals flaggskepsindikatorerna kan då samlas in och visualiseras inom en ’dashboard’ som ger
en helhetsbild.
2-4 djupgående indikatorer, samlade på lä gre geografisk nivå (t.ex. lä n eller
kommun) och/eller fö r vissa sektorer (t.ex. transportsektorn). Dessa indikatorer ger en mer detaljerad bild av utvecklingen. Dessa indikatorer behö ver inte

nö dvä ndigvist vara en nedbruten version av flaggskeppsindikatorn. Dessa djupgå ende indikatorer kan t.ex. lyfta fram viktiga aspekter som berö r vissa intressenter, t.ex. destinationer eller branschorganisationer. Dessa indikatorer blir en
viktig grund fö r att underlä tta jä mfö relse och utbyte av erfarenheter mellan aktö rer.

7.2

Förslag på framtida insatser

På kort sikt
-

-

-

Fö rslag på bedömningsgrunder ska konsolideras och valideras under Q1
2022. Detta ska ske via bilaterala trä ffar med nyckelintressenter som Nä ringsdepartement, Visit Sweden, SKR samt med nå gra forskare som har visat intresse
av att bidra till processen.
Fö rslaget bö r diskuteras och förankras med regionala aktörer, t.ex. i samband med Tillvä xtverkets regionala nä tverk.
En arbetsgrupp med representanter frå n destinationsaktö rer, branschorganisationer och forskare bö r sä ttas ihop under fö rsta halvå ret fö r att identifiera relevanta indikatorer.
Samarbete med andra myndigheter som ansvarar fö r statistik i olika fokusområ den bö r inledas fö r att identifiera datatillgä nglighet. Insamling av data ska
vara tidseffektiv och undvika dubbelarbete mellan myndigheter. Befintliga data
och datainsamlingar bö r anvä ndas i så stor utsträ ckning som mö jligt, exempelvis indikatorer i miljö må lssystemet eller uppfö ljning av hå llbarhetsmå l.
Datainsamling tar tid och det ä r då viktigt att bö rja med den så tidigt som mö jligt. Vi ska inte vänta tills alla indikatorer är på plats för att börja tillgängliggöra uppföljningssystem. Arbetet ska publiceras lö pande, ä ven om den ä r,
på kort sikt, ofullstä ndigt. Vi rekommenderar att bö rja med ’low hanging fruits’,
dvs indikatorer som snabbt kan samlas in, harmoniseras och analyseras. Detta
blir en viktig signal fö r besö ksnä ringsaktö rer att arbetet på gå r och att de redan
kan få nytta av det.

På medellång sikt
-

-

-
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Det blir viktigt att ta stä llning till hur slutprodukt ska se ut. Vi rekommenderar att uppfö ljningssystem fö ljer Miljö må lens praxis med (i) egen hemsida fö r
att underlä tta tillgä nglighet fö r alla aktö rer, (ii) en å rlig rapport och (iii) mer lö pande tematiska rapporter som ger en djupgå ende analys som kombinerar analys av indikatorer, omvä rldsanalys samt analys av mer kvalitativt material.
Bedö mningsgrunder och tillhö rande indikatorer behö ver tydligare kopplas till
Agenda 2030, till exempel nä r det gä ller data fö r hå llbar utveckling, omstä llning på lokal och regional nivå samt Hå llbar konsumtion 45.
Det behö vs en tydligare mandat fö r att samordna utveckling av uppfö ljningssystem och fö rankra det med ö vriga intressenter.
Utveckling av ett indikatorsbaserat system innebä r på sikt ett ö kat behov av
specifika kompetenser i datahantering, -harmonisering och -visualisering. Fö r
att sä kerstä lla kontinuitet i utveckling och underhå ll av det tekniska systemet
behö ver dessa kompetenser fö rankras på Tillvä xtverket ö ver en lä ngre

https://agenda2030samordnaren.se/om-uppdraget/vara-fokusomraden/
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tidsperiod. Vi rekommenderar att öronmärka en budget fö r uppfö ljningssystem ö ver en femå rsperiod i samband med den kommande handlingsplanen.
Utveckling av mer robusta indikatorer eller mä tningar kan behö vas fö r vissa bedö mningsgrunder och kan krä va externa beställningar till forskare och konsulter.

