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Förord  

Tillväxtanalys har under åren 2012-2015 haft regeringens uppdrag att följa och utvärdera 
Tillväxtverkets arbete med projektet ”hållbara turistdestinationer”, HDU. 
Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra projektet.  Projektet som helhet har varit uppdelat i 
två delar där den ena handlar om att öka antalet utländska turister och utveckla metoder 
och verktyg och den andra delen handlar om att sprida kunskapen till hela besöksnäringen.  

Hållbarhet har varit en viktig del i projektet och de utvalda destinationerna har valt olika 
vägar att arbeta med frågan. Idag finns inget enhetligt svenskt nationellt 
kvalitetssäkringssystem eller riktlinjer för hållbarhetsarbetet för exempelvis destinationer. 
Under projekttiden har därför ett antal frågor tydliggjorts. En av dessa är hur andra länder, 
företrädesvis Norden, har arbetat med att göra turistdestinationer hållbara. Kan vi lära oss 
något och är det något som vi skulle kunna arbeta vidare med att utveckla?  

I Norge driver Innovation Norge ett nationellt hållbarhetsarbete för destinationer som går 
under namnet ”Bärkraftigt reisemål”.   

Tillväxtanalys har därför valt att titta lite närmare på Norges arbete med att kvalitetssäkra 
destinationer och har upphandlat uppdraget av Göran Wallin, projektledare hos Swedish 
Lapland Visitors Board. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med besöksnäringen 
och frågor kopplade till långsiktig hållbarhet.  I uppdraget från Tillväxtanalys har ingått att 
beskriva den norska processen utifrån intervjuer med företrädare för norska kommuner, 
näringsliv och myndigheter och beskriva hur det nationella systemet etablerades samt ge 
en bakgrund till varför de valt den metod som de arbetar efter.   

Detta PM har skrivits av Göran Wallin och är en underlagsrapport till RB 1304 Hållbara 
turistdestinationer. 
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Sammanfattning  

Certifiering/kvalitetsmärkning av turistföretag och turistiska aktiviteter förekommer 
idag på många olika sätt och via ett flertal organisationer.  UNWTO har utvecklat 
principer för hållbar besöksnäring och GSTC-D är en internationell organisation som 
har tagit fram kriterier för hållbar turism. Även EU driver dessa frågor genom 
organisationen ETIS.  

Antonio Tajani, vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för 
näringsliv och företagande, skriver i förordet till ”Europeiskt indikatorsystem för turism 
– verktygslåda för hållbara destinationer”-   

”Turism är en viktig sektor i Europeiska unionens ekonomi. Den bidrar till ekonomisk 
tillväxt och sysselsättning. En av våra största utmaningar är dock att stärka och 
förbättra utvecklingen mot hållbar turism för att säkra branschens långsiktiga 
konkurrenskraft.” 

Norge har ett eget system för kvalitetsmärkning av destinationer – ”Bärkraftigt 
reisemål”. Bärkraftigt reisemål är ett omfattande certifieringssystem som bygger på 
GSTC-D och inkluderar hela samhällen. Tre huvudprinciper styr certifieringen: 

• Bevarande av natur, kultur och miljö 

• Stärka sociala värden. 

• Ekonomisk hållbarhet. 

För att destinationer ska lyckas med att bli certifierade krävs engagemang och 
kontinuerligt arbete. Det finns fallgropar men också många fördelar. Certifieringen 
sätter ofta igång en positiv process på destinationen.  

Att kvalitetsmärka destinationer enligt kriterierna för Bärkraftigt reisemål innebär 
sannolikt att destinationen får ökad attraktionskraft och definitivt bättre miljöstatus. 
Certifiering av destinationer är inte i något motsatsförhållande till certifiering av 
turistföretag, det är snarare så att destinationen behöver så många certifierade företag 
som möjligt.  

Att certifiera/kvalitetsmärka destinationer är troligen det bästa sättet att stärka 
besöksnäringen i ett land eller en region eftersom en destination i de flesta fall har en 
rimlig geografisk avgränsning och ett hanterbart antal aktörer. 
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1 Inledning 

Tillväxtanalys har under åren 2012-2015 haft regeringens uppdrag att följa och utvärdera 
Tillväxtverkets arbete med projektet ”hållbara turistdestinationer”, HDU. 
Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra projektet. Projektet som helhet har varit uppdelat i 
två delar där den ena handlar om att öka antalet utländska turister och utveckla metoder 
och verktyg för detta och den andra delen handlar om att sprida den kunskapen till hela 
besöksnäringen.   

Regeringens uppdrag till Tillväxtverket var att välja ut ett mindre antal exportmogna 
destinationer som bedömdes ha särskilt stor potential att utvecklas och bidra till ökad 
konkurrenskraft i svensk besöksnäring som helhet. De utvalda destinationerna är från norr 
till söder Kiruna, Åre, Stockholms skärgård, Vimmerby och Bohuslän. Hållbarhet har varit 
en viktig del i projektet och de utvalda destinationerna har valt olika vägar att arbeta med 
frågan. Kiruna och Åre valde att arbeta med konceptet GSTC-D (så som Norge) medan 
Bohuslän, Vimmerby och Stockholms skärgård valde att arbeta med Swedish Welcome1. 
Alla fem destinationerna har, oavsett koncept, anpassat sitt hållbarhetsarbete efter sina 
specifika förutsättningar. 

Under projekttiden har dock ett antal frågor tydliggjorts. En av dessa är hur har andra 
länder arbetat med att göra turistdestinationer hållbara? Kan vi lära oss något och är det 
något som vi skulle kunna arbeta vidare med?  

Norge har påbörjat ett nationellt arbete med att kvalitetssäkra destinationer som 
Tillväxtanalys valt att studera lite närmare. Innovation Norge driver arbetet som går under 
namnet ”Bärkraftigt reisemål. Tillväxtanalys har därför gett undertecknad i uppdrag att 
utifrån intervjuer beskriva den norska processen fram till att det nationella systemet 
etablerades samt bakgrund till varför de valt den metod som de arbetar efter.   

 

                                                 
1 http://www.swedishwelcome.se/ 
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2 Internationellt hållbarhetssystem  

För att skapa en förståelse för det norska arbetet beskrivs det internationella 
hållbarhetssystemet som till stor del ligger till grund för kvalitetssäkringssystemet 
”Bärkraftigt reisemål”. I kapitel 3 beskrivs det norska systemet mer ingående och i kapitel 
4 ges exempel från Trysil och Röros på hur de har arbetat med kvalitetssäkringssystemet 
på respektive destination. 

2.1 Global Sustainable Tourism Council- GSTC 
GSTC är en global icke vinstdrivande organisation som arbetar med utveckling av kriterier 
och indikatorer för destinationer, hotell och researrangörer. GSTC arbetar inom två olika 
områden: Destination Criteria (GSTC-D) 2 och Hotel & Tour Operator Criteria (GSTC-
H&TO). 
 
”The GSTC strives to promote sustainable tourism through a common language, and one 
of its key objectives is to facilitate the adoption and creation of universal principles for 
sustainable tourism.”3  
 
Enligt GSTC är dess kriterier ett minimikrav för alla destinationer/företag som vill skydda 
och bevara världens natur- och kulturresurser samt minska fattigdom. Organisationen är 
USA-registrerad ideell, oberoende och neutral organisation med kopplingar till FN-organ, 
ledande reseföretag, hotell, researrangörer, individer och samhällen – där alla strävar efter 
att uppnå bästa möjliga nivå inom hållbar turism. GSTC är till större delen en 
frivilligorganisation och består av experter inom hållbar turism. Ekonomiskt stöd från 
donationer, sponsring, medlemsavgifter och konsultuppdrag är avgörande för 
verksamheten. GSTC menar att hållbarhet är en absolut nödvändigt för besöksnäringen och 
måste översättas från ord till handling.  Medlemskap är öppet för alla och innebär 
godkännande av GSTC policy och praxis inom medlemsorganisationen. 

När en destination söker certifiering sker det genom en oberoende certifieringsperson-
/organisation som är opartisk och inte tillhör GSTC. Earth Watch och Biosphere 
Responsible Tourism är två av de organisationer som certifierar destinationer.  

Destinationer/företag och andra som är certifierade, kan använda de logotyper som är 
avsedda för detta. Medlemmarna har rätt att använda medlemskapslogotypen. 

Målsättningen med GSTC är: 
• Fungera som grundläggande riktlinjer för företag att bli mer hållbara och uppfylla   
   kriterierna 
• Fungera som vägledning för researrangörer/turoperatörer att välja leverantörer som 
arbetar enligt kriterierna.  
• Hjälpa resenärer att hitta resmål med en hållbar besöksnäring 
• Hjälpa media att hitta destinationer med hållbar besöksnäring  
• Erbjuda offentliga, icke offentliga, företag och privata aktörer att utveckla hållbara   
   destinationer.  
 
 

                                                 
2 GSTC-D, Global Sustainable Tourism Criteria for destinations.  
3 http://www.gstcouncil.org/en/ 
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2.1.1 Bakgrund 
År 2007 bildades en organisation med namnet ”Partnerskapet för global hållbar turism”. 
Organisationens mål och syfte formulerades av 32 olika parter. Initiativet togs av the 
Rainforest Alliance, United Nations Environment Program (UNEP), the United Nations 
Foundation, and the United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Syftet var att 
främja ansvar och ökad förståelse för miljövänlig turism samt antagande av 
världsomfattande principer för hållbar turism. År 2008 utvecklade GSTC grundläggande 
kriterier för turism:  

 Effektiv hållbarhetsplanering 
 Maximera sociala och ekonomiska fördelar för lokalsamhället 
 Minska negativa effekter på kulturarvet. 

 
De första GSTC- kriterierna var generella och därefter tog man fram kriterier riktade till 
hotell, researrangörer och destinationer. GSTC menar att kriterierna är ett minimikrav som 
besöksnäringen bör sträva efter. Det handlar om att skydda och bevara världens natur- och 
kulturresurser samtidigt som besöksnäringen utvecklas. Totalt analyserades mer än 4500 
utkast till kriterier och cirka 2000 olika aktörer lämnade synpunkter. Sedan lanseringen av 
kriterierna 2008 har GSTC fokuserat på att engagera aktörer i besöksnäringen och få dem 
att anta kriterierna.  
 
United Nations Environment Program UNEP gav GSTC betydande finansiellt stöd då 
organisationen 2012 ombildades till sin nuvarande form. Sedan december 2012 har GSTC 
varit självfinansierad enligt den egna hemsidan. I slutet av november 2013 lanserade 
GSTC kriterierna för destinationer; GSTC destination Criteria (GSTC-D). GSTC-D anses 
idag vara den ledande standarden och kriteriesammanställningen för att kunna ansöka om 
certifiering av destinationer.  

2.1.2 Process att skapa hållbara destinationer  
GSTC menar att utveckling av hållbara destinationer är en process där i stort sett alla 
aktörer – kommuner, företag, myndigheter, med flera måste medverka för att säkerställa 
hållbarhet och attraktivitet. Kriterier för destinationer och dess indikatorer har utvecklats 
bland annat med UNWTO som förebild. 

GSTC:s kriterier för destinationer, hotell och researrangörer återspeglar bästa praxis från 
olika kulturella och geografiska områden i världen. Deras destinationsutvecklingsprogram 
används som en hjälp för destinationer över hela världen där målet är att skapa långsiktigt 
hållbara destinationer. 

2.1.3 Arbetsgrupper för ökad kunskap 
GSTC har åtagit sig att arbeta för en hållbar besöksnäring genom att branschen använder 
de erfarenheter som visat sig leda mot hållbar destinationsutveckling. 

GSTC har ett antal arbetsgrupper: 

• Knowledge, Networking, Education and Training (KNET) Working Group 

• International Standards Working Group 

• Destinations Working Group. 

Arbetsgruppen för Knowledge, Education and Training har till exempel som uppgift att 
utveckla och identifiera de bästa tillgängliga verktygen och resurserna för att hitta hållbara 
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metoder. För att öka kunskapen om hållbar besöksnäring har GSTC också tagit fram 
utbildningsmaterial och utbildningar anpassade efter olika behov som kan leda fram till 
certifiering. Målet är också att destinationernas gäster ska förstå nödvändigheten med 
hållbarhet. Kriterierna för hållbar besöksnäring bör också vara integrerade i läroplanerna 
för universitet och skolor. 

GSTC Sustainability Training Program har utvecklats för att uppnå ovanstående mål. 
Kurserna är utformade för de som arbetar i rese- och besöksnäringen inklusive; hotell, 
researrangörer, destinationschefer, regeringstjänstemän, resurshanterare, 
utbildningskonsulter och akademiska institutioner. Kostnaderna för att delta i 
utbildningarna finns på GSTC:s hemsida. 

2.1.4 Att säkerställa hållbarhet 
GSTC ”Integrity Program” definierar den standard som används i processen för certifiering 
av destinationer. GSTC erbjuder tre nivåer på vägen mot certifiering; GSTC Recognized 
(erkänd), GSTC Approved (godkänd)och GSTC Accredited (erkänd).  

GSTC har (år 2015) 108 medlemmar och ett tiotal associerade medlemmar fördelat på de 
flesta kontinenter i världen. Man har dock inga svenska medlemmar men två i Norge: 
Fjord Norway och Innovasjon Norge. Bland medlemmarna finns även UNWTO.  

För mer information om GSTC-D se http://www.gstcouncil.org/en/ 
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3 Bärkraftigt reisemål- ett norskt system 

Bärkraftigt reisemål är ett kvalitetsmärkningssystem för turistiska destinationer i Norge. 
Innovasjon Norge driver systemet och är den myndighet som godkänner de destinationer 
som kvalificerar sig för märkningen.  

Majoriteten av de befintliga certifieringssystemen som till exempel Naturens Bästa 
certifierar företag eller aktiviteter. 

År 2010 påbörjades arbetet med att skapa Bärkraftigt reisemål och ett samarbete inleddes 
med GSTC-D och UNWTO framförallt när det gällde att formulera kriterier och 
indikatorer. 

3.1.1 Bakgrund  
Ingunn Sörnes är ansvarig för Bärkraftigt resemål vid Innovasjon Norge.  
– Att arbeta med GSTC-D ser vi som en garanti för att arbetet genomförs professionellt.  
 
Initiativet kom från ett arbete som pågick för att se hur företag och resmål/destinationer 
skulle kunna arbeta för att skapa ökad hållbarhet i besöksnäringen.  I detta arbete deltog 
Innovasjon Norge och NHO Reiseliv4. Uppdraget hade kommit till Innovasjon Norge 
genom Regeringens reselivsstrategi 2007. Uppdraget var att testa kommersiella koncept för 
ökad bärkraft/hållbarhet på destinationer.  
 
Innovasjon Norge gick ut med en inbjudan till ca 30 destinationer och man valde sedan ut 
fyra stycken som deltog i ett 3-årigt projekt.  Destinationerna arbetade själva med hur de 
skulle genomföra uppdraget för att nå mätbara resultat för ökad bärkraft/hållbarhet på 
destinationen. Detta pilotprojekt blev till slut kvalitetsmärkningen Bärkraftigt reisemål.  

3.1.2 Certifiering – tillvägagångssätt 
Vägledande för certifieringen är kriterierna med tillhörande indikatorer(se bilaga 3) och de 
tio principerna för Bärkraftigt resmål(se bilaga 2).  
 
Kriterierna är uppdelade i fem delar A, B, C, D och E.  
A är den politiska förankringen i kommunen/kommunerna,  
B är förankring hos övriga aktörer,  
C är kriterier som rör bevarande av natur, kultur och miljö,  
D är arbete med sociala värden och  
E ekonomisk hållbarhet. Till alla kriterier är det kopplat indikatorer.  
 
Kriterierna och indikatorerna är under ständig utvärdering och förändring. Totalt finns det 
ca 40 kriterier och 118 indikatorer.  Kriterierna är lika för alla destinationer men svaren 
kan skilja sig åt eftersom destinationerna har skilda ingångsvärden vilket dock inte är ett 
hinder för godkännande. Hänsyn tas till destinationernas olikheter. 
 
När arbetet med att skapa Bärkraftigt resmål började bildades en nationell referensgrupp 
där bland andra representanter från Röros och Trysil ingick. Den första versionen av 

                                                 
4 NHO Reiseliv är den största arbetsgivar- och näringslivsorganisationen för besöksnäringen i Norge. 
Motsvarigheten i Sverige är Visita. 



HÅLLBARA TURISTDESTINATIONER - BÄRKRAFTIGT REISEMÅL 

13 

konceptet var klar år 2012 och år 2013 lanserades det färdiga konceptet efter 2 år av 
utveckling och testverksamhet. Innovasjon Norge valde att utse fyra pilotdestinationer - 
Röros, Trysil, Vega och Lærdal som skulle vara de första att arbeta med märkningen. Idag 
(år 2015) arbetar nio nya destinationer med att försöka bli kvalitetsmärkta inom Bärkraftigt 
reisemål. I de fyra pilotdestinationerna har arbetet med certifieringen inneburit bättre 
sammanhållning och samarbete mellan destinationens aktörer. 

3.1.3 Kvalitetsmärkning Bärkraftigt Reisemål 
Arbetet med att bli en kvalitetsmärkt destination sker i fyra steg med utgångspunkt från 
kriterierna och de tio principerna för Bärkraftigt reisemål: 

Steg 1 - Startfas, ca en månad. Arbetet ska förankras hos kommunen och näringen och 
gärna också hos allmänheten. Undersöka nuvarande status avseende kriterierna A och B. 
Förankring sker hos kommunen politiskt och förankring på destinationen hos övriga 
aktörer. Skapa en handlingsplan för fas 2. 

Steg 2 - 1-3 månader. Besvara kraven som ställs i A och B. Undersöka status för kriterierna 
C, D och E. Skapa en handlingsplan för fas 3. 

Steg 3 - Upp till 18 månader. Genomföra handlingsplanen för steg 3, C, D och E. Besvara 
kraven i C, D och E-kriterierna. 

Steg 4 - Godkännande genom kontroll och godkännande sker av oberoende kontrollant 
vilket också inkluderar besök på resmålet. 

Kvalitetsmärkningen ska genomgå en förnyad kontroll efter som mest 36 månader och då 
ska destinationen ha utvecklats och förbättrat sig sedan den tidigare märkningen för att 
certifieringen ska få behållas. Denna ”treårskontroll” utförs av samma konsulter/vägledare 
som en gång godkände destinationen för märkningen. Denna kontroll bygger på hur 
destinationen har dokumenterat sin verksamhet den jämförs sedan med ingångsresultaten. 
Idag finns 25 konsulter/vägledare som är kvalificerade att stödja de destinationer som 
arbetar för att bli certifierade och utvärdera de redan kvalitetsmärkta destinationerna. 

Att bli en kvalitetsmärkt destination innebär att hela samhället måste involveras. 
Kommunen måste skriva in kriterierna i sina befintliga planer och i övrigt vara delaktiga i 
arbetet. Kommunerna behöver inte skriva nya planer men komplettera redan befintliga 
planer enligt kriterierna. Kommunens politiker och tjänstemän måste involveras fullt ut i 
processen.  

De lokala destinationsbolagen ansvarar oftast för det praktiska arbetet med att genomföra 
märkningsarbetet och att implementera tankesättet hos alla aktörer. 

Förutom att destinationen kvalitetsmärks uppmanas alla företag, inte enbart turistföretag, 
att miljöcertifiera sin verksamhet, oftast via Miljöfyrtornet5 . Miljöfyrtornet erbjuder 
miljöcertifiering för privata företag, kommuner, organisationer med flera för att de ska 
kunna visa miljöansvar i praktiken. Svanen är den miljömärkning som ligger 
Miljöfyrtornet närmast. 

                                                 
5 ”Miljøfyrtårn” är ett av Norges mest använda certifikat för verksamheter som vill dokumentera sitt 
miljöarbete och visa sitt sociala ansvar. Verksamheter som önskar bli ett miljöfyrtorn genomgår en 
certifieringsprocess som varar mellan tre och sex månader. I samarbete med en auktoriserad konsult, upprättas 
en intern miljögrupp som genomför en miljöanalys. 
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För att finansiera märkningsarbetet kan destinationerna ansöka om medel från Innovasjon 
Norge. För steg 1 kan destinationen/destinationsbolaget erhålla 100 000 NOK i bidrag. För 
steg 2 kan man få medfinansiering med 50 procent upp till 300 000 NOK som kan utgöra 
upp till 50 procent av projektkostnaden och växlas upp med egna medel till 600 000 NOK. 
För det sista steget innan godkännande kan medfinansiering ges med upp till 750 000 NOK 
vilket då kan växlas upp med näringens egna medel till 1 500 000 NOK. 

Under arbetet med att märka destinationerna har oftast destinationsbolagen projektansvaret 
via en projektledare. En arbetsgrupp och en styrgrupp med representanter från alla olika 
aktörer finns kopplade till projektorganisationen. Kommunen ska finnas representerad i 
både styrgrupp och arbetsgrupp.  

- Det är viktigt med en tydlig projektorganisation och projektägare, som tillsammans med 
kommunen driver arbetet. Ofta har destinationsbolagen huvudansvaret för att genomföra 
certifieringsarbetet, säger Ingunn Sörnes, Innovasjon Norge.   

Det har visat sig att det är enklare att arbeta med destinationer som har en tradition och 
identitet knuten till turism jämfört med de destinationer som till exempel har en 
industrihistoria.  

Innovasjon Norge har tagit fram verktyg för destinationernas arbete med 
kvalitetsmärkningen, det finns ett ”planläggningsverktyg” vilket är en vägledning för 
destinationsutveckling. Destinationerna gör också en Masterplan för turismen och 
besöksnäringen.  

Destinationernas attraktivitet och gästernas val av resmål är svårt att mäta. Innovasjon 
Norge är dock övertygade om att certifierade destinationer kommer att bli allt mer 
attraktiva i framtiden. Innovasjon Norge har genomfört undersökningar via turoperatörer 
där resultatet visar att certifieringen är viktig men idag kanske inte fullt ut av betydelse för 
reseanledningen. Man tror dock att det kommer att ha större betydelse i framtiden. När fler 
destinationer är certifierade kommer Innovasjon Norge att genomföra fler gästenkäter. 

Det har visat sig att samarbetet blir bättre och att självsäkerheten stärks hos certifierade 
destinationer. Det ligger i processen att arbeta med att utveckla samarbetet och ett 
värdskapsprogram där det bland annat ingår att besöka andra företag på den egna 
destinationen.  

- Det är viktigt att företagen ser varandra som samarbetspartners och inte konkurrenter. 
Det har varit en stor utmaning hos destinationerna, menar Ingunn Sörnes.  

Destinationen som sådan har inget inflytande över företagen och deras kvalitet, 
kundbemötande, service, med mera. Däremot kan grupptrycket sätta igång processer som 
gör att de enskilda företagen och andra aktörer inser vikten av kvalitetsarbete. Det har 
också visat sig att åtgärderna inom segmentet miljö leder till bättre lönsamhet. 
Sopsorteringen blir effektivare, byte till energisnål belysning och smart planering för 
lokaltrafik är några exempel.  

Innovasjon Norge har också uppdraget att lyfta frågorna om bärkraftigthet i ett större 
sammanhang. Dessa frågor har stor betydelse för den framtida samhällsutvecklingen och 
besöksnäringen i synnerhet. Beroende på hur kvalitetsmärkningen av destinationer 
utvecklas kan en konsekvens bli att den norska staten väljer att prioritera de certifierade 
destinationerna för framtida satsningar. 
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Innovasjon Norge arbetar också tillsammans med Visit Norway för att sprida information 
om Bärkraftigt reisemål men konstaterar samtidigt att det finns mer att göra för att 
tydliggöra märkningen.  

Det pågår också ett kontinuerligt arbete mot departementen och regeringen med 
information och lägesrapporter. Det är osäkert hur den nya regeringen kommer att hantera 
både Innovasjon Norge och Bärkraftigt resemål. Det har ibland varit svårt att få förståelse 
för besöksnäringen hos politiker. Innovasjon Norge driver Bärkraftigt resemål i den 
ordinarie verksamheten och erhåller inga extra medel från staten. De personella resurserna 
är en person med huvudansvar och två resurspersoner. Innovasjon Norge anser att de 
tilldelade medlen och de personella resurserna är i underkant. 
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4 Två norska pilotdestinationer- Röros och Trysil 

4.1 Destination Röros 

Röros ligger ca 40 mil norr om Oslo nära den svenska gränsen, närmaste ort i Sverige är 
Funäsdalen ca 7,5 mil bort. 2013 hade Röros 5614 invånare.  Röros är ett kulturellt resmål 
och finns med på UNESCO:s världsarvslista över natur- och kulturarv sedan 1980. År 
2010 utvidgades världsarvet till att även omfatta delar av den så kallade Circumferensen 
med kommunerna Röros, Holtålen, Os och Engerdal .  

Circumferens betyder omkrets/omfång. Det är en cirkel som kungen drog fyra gamla 
norska mil runt den första gruvan. Röros Circumferens existerar från mitten av 1600-talet. 
Kopparmalmen hittades 1644. Alla som ägde skog innanför circumferensen var tvingade 
att leverera ved till gruvorna som ägdes av Røros Kobberverk. Röros har en mångfald av 
kulturminnen spridda över ett stort område. I Röros centrum finns flera hundra trähus, de 
äldsta från mitten av 1600-talet.   

Idag är Röros en åretruntdestination med en levande konsthantverksmiljö, restauranger 
med lokal mat och möjligheter för besökare att delta i många olika aktiviteter kopplade till 
världsarvet. Idag är handeln viktig för destinationen. Arbetet med destinationsutvecklingen 
har lett till att handeln utvecklats och har idag en självklar plats i destinationen. Idag finns 
det ett flertal designbutiker, gallerier, lokal mat, restauranger, mm. Handeln får också ut 
mycket av de evenemang som genomförs varje år, till exempel Röros marknad.  

Antalet företag som arbetar med aktiviteter har också ökat under senare år 

Destination Röros är regionens gemensamma destinationssällskap. Det geografiska 
området omfattar i huvudsak kommunerna Holtålen, Röros, Os, Tolga, Tynset och Alvdal. 
Sällskapet bildades redan 1926 och är ett av Norges äldsta destinationssällskap. 

Destination Röros arbetar i huvudsak med sälj och profilering av Rörosregionen som 
resemål. Dessutom genomför destinationssällskapet olika näringslivsutvecklingsprojekt 
och aktiviteter kring värdskap för medlemmarna. Arbetet är uppdelat på tre fokusområden; 
Värdskap, marknad och destinationsutveckling. Bärkraftigt Resmål arbetar inom ramen för 
destinationsutveckling. Destination Röros driver också turistbyrå. Destination Röros har 
också avtal med guider med olika specialområden. 

Destinasjon Røros hade vid utgången av år 2014, 177 medlemmar fördelade på̊ lokala 
turistentreprenörer, kommuner, andra tjänstenäringar, banker, industriföretag och privata 
medlemmar. Destination Röros har också medlemmar i Tydal, Rendalen och Funäsdalen.  

Att vara medlem i destinationsbolaget är förenat med en mindre medlemsavgift samt ett 
marknadsbidrag i förhållande till omsättning. Marknadsbidraget har 8 – 9 olika nivåer. De 
som är lokaliserade i centrum betalar mer i marknadsbidrag än de som finns längre bort 
geografiskt. 

- De som inte är medlemmar i destinationsbolaget åker lite snålskjuts på aktiviteterna, de 
får dock inte vara med i gemensamma marknadsaktiviteter, i broschyrer, eller på webben. 
Hilde Bergebakken, utvecklingschef vid Destination Röros. 
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Visit Röros AS är ett helägt dotterbolag till Destination Röros. Destinationsbolaget 
formulerar en gemensam strategi och Visit Röros AS har sedan uppdraget att ligga i 
framkant när det gäller hållbar destinationsutveckling i världen. 

En strategi för besöksnäringen skrevs 2006-2008. Kommunen har använt strategin i sin 
planering och den har också använts under arbetet med Bärkraftigt Resmål. 

- Strategin har stärkt företagen och samarbetet dem emellan har blivit bättre när vi stakat 
ut en kurs för utvecklingen av vår destination, säger Hilde Bergebakken. 

- Innan destinationsbolaget bildades fanns inget utvecklat samarbete mellan olika aktörer i 
Röros. Bildandet av destinationsbolaget, strategiprocessen och certifieringen har inneburit 
många positiva saker för destinationen. 

4.1.1 Bärkraftigt resemål - Röros 
Röros var en av de fyra pilotdestinationerna som utsågs för att arbeta med Bärkraftigt 
resmål.  

Som i all destinationsutveckling har engagemang, samarbete och gränsöverskridande 
samarbeten varit nyckelfrågor i Röros. Kommunen, företagen och i viss mån allmänheten 
har varit engagerade i processen med Bärkraftigt resmål. 

Idag är ca 30 procent av medlemmarna i destinationsbolaget engagerade i Bärkraftigt 
resmål. De som geografiskt befinns sig i eller nära centrum är ofta mer engagerade än de 
som finns längre bort. 

- Kommunchefen var från början med i styrgruppen och kommunen tog beslut i 
kommunfullmäktige om att Röros skulle arbeta med bärkraftigt resmål. Tekniska chefen 
var också involverad i arbetet och det lades mycket energi på information och att få alla 
delar av kommunen (berörda tjänstemän) engagerade. Vi har också lagt ned mycket arbete 
på att få alla olika aktörer att samarbeta, menar Hilde Bergebakken. 

Sara Forselius är hotellchef vid Röros hotell och var sammankallande i styrgruppen efter 
att Röros blivit utsedd till en av de fyra pilotdestinationerna. Styrgruppen var sammansatt 
av ett tvärsnitt av aktörer, stora som små. Styrgruppen arbetade fram strategin som kom att 
ligga till grund för arbetat med kvalitetsmärkningen. Man arbetade med fem 
fokusområden:  

1. Miljö, certifiering av företagen genom Svanen eller Fyrtornet 

2. Service och kunskapslyft,  

3. Lokal mat,  

4. Avfall, sopsortering 

5. produktutveckling inkluderande natur, kultur och ekonomi. 

 

– Vi hade konstruktiva möten i styrgruppen och vi diskuterade det mesta ner på detaljnivå 
och jag tycker att det var lätt att få folk engagerade, säger Sara Forselius. 

Sara menar att de som ingår i en arbetsgrupp måste vara personer som ser lösningar och 
möjligheter. Styrgruppen beslutade sig för att arbeta med frågor som man ansåg var 
möjliga att genomföra. 
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- Destinationens certifiering har inte haft någon direkt effekt på vårt företag men däremot 
har det haft stor betydelse för samarbetet mellan de olika aktörerna. Vi fick en gemensam 
plattform som har underlättat mycket, säger Sara Forselius. 

Kriterierna för Bärkraftigt resmål är omfattande och kräver mycket arbete för att kunna 
genomföras. Kommunerna måste komplettera sina befintliga planer med kriterierna A1 och 
A2 (se bilaga 3). Arbetsinsatsen är dock rimlig eftersom det inte handlar om helt nya 
planer men det fanns ändå vissa tjänstemän som hade synpunkter och inte var helt nöjda 
med det extra arbetet. 

För att företagen skulle lära känna varandra och också samarbeta bättre genomförs ett 
projekt som går ut på att företagens personal ska besöka andra företag. När 60 procent av 
personalen har besökt ett visst antal andra företag erhåller företaget ”Hästskon” som bevis 
på genomfört projekt. Detta har på ett konkret sätt gjort att företagen känner till varandra 
och varandras produkter bättre och att samarbetat ökat. 

När det gäller miljöfrågor arbetade man direkt med det lokala avfallsbolaget, bland annat 
med att inventera i vilken omfattning avfallet på olika platser inom kommunen 
källsorterades. Resultatet blev bland annat att kommunens avfallsbolag tog fram en ny 
avfallsplan.  

Många i Röros verkar tro att kvalitetsmärkningen enbart handlar om miljöfrågor, därför är 
det viktigt att informationen från projektägaren beskriver att det även handlar om kultur, 
sociala värden, värdskap, ekonomi och kunskap. Det är i första hand de aktörer som inte är 
engagerade eller aktiva som har missuppfattningar om innehållet i Bärkraftigt resmål. Det 
finns olika meningar hos vissa aktörer vad som går att genomföra och det som kanske är 
mindre lämpligt på en destination som Röros. Det finns bland annat diskussioner om 
skoterleder i närheten av centrum, något som inte passar in i bilden av världsarvet Röros. 
Frågor som denna om skoterleder kan leda till konflikter något som destinationen måste 
undvika. 

När det gäller destinationens attraktion har destinationsbolaget genomfört ett antal 
enkätundersökningar. Det går dock inte att klart och tydligt säga vilken påverkan 
certifieringen har på reseanledningen. Det viktigaste är kanske inte att antalet besökare 
ökar utan att destinationen är trygg i den bemärkelsen att värdskapet fungerar och att 
företagen/aktörerna känner trygghet i sitt samarbete. Många menar att ett gott värdskap är 
en tillgång för Röros.  

Destinationsbolaget genomför kurser i värdskap. I det goda värdskapet ingår att man ska 
ha kunskap om Röros kultur, historia, mm. Det har dock visat sig att det gäller ”att hålla 
ångan uppe”, det är lätt att folk blir trötta på begreppet bärkraftighet och ibland försöker 
man hitta nya ord för variationens skull. 

- För att aktörerna ska se nyttan av certifieringen krävs det åtminstone på lång sikt att 
omsättningen och antalet besökare ökar, tror Hilde Bergebakken. 

Idag har Röros ca 1 miljon besökare per år varav ca 350 000 bor i centrala Röros. 

4.1.2 Världsarvet Röros bergstad och Circumferensen 
Att Röros är ett världsarv har också haft stor betydelse för den lokala identiteten under 
arbetet med Bärkraftigt resmål. Erlend Gjelsvik är världsarvssamordnare för världsarvet 
”Röros Bergstad och Circumferensen”. 
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Erlend Gjelsvik arbetar med att synliggöra världsarvet och hur företagen kan nytta det för 
sin affärsverksamhet. Det handlar både om utveckling och hur världsarvet ska kunna 
skyddas för framtiden. 

- Jag är kritisk till processen när det gäller certifieringen, det var alldeles för kort tid för 
arbetet med certifieringen. Ibland undrade jag om det här var på allvar eller inte. Är man 
certifierad måste man ta det på allvar. Det skulle behöva arbetas mer med destinationens 
kärnvärden, menar Erlend Gjelsvik. 

- Man kan aldrig förvänta sig att hela befolkningen ska delta fullt ut i en sådan här 
certifieringsprocess. Det måste visa sig med fakta att både världsarvet och destinationen 
är bra för samhället och invånarna.  

Erlend menar dock att de verktyg som kommer med märkningen är viktiga när det gäller 
att styra besöksnäringen mot hållbarhet och miljöhänsyn.  - Även om verktygen i 
certifieringen är bra, har jag inte så stor tro på själva certifieringen utan anser att 
visionen och strategin är viktigare, säger Erlend. 

När det gäller världsarvet Röros har de kulturella värdena större betydelse än de 
miljömässiga värdena. Det är sannolikt så att gruvan fortfarande förorenar området. 

- I sådana här utvecklingsprocesser är det viktigt att vara självkritisk och lyssna på de som 
har avvikande åsikter. Det är då man kan driva processen framåt, menar Erlend Gjelsvik. 

4.1.3 Rörosmat 
Rörosmat bildades 2003. Man fick pengar av staten (tack vare den norska statens 
lantbrukspolitik) för att etablera ett kooperativ för att producera lokal mat. Från början var 
det 15 lokala matproducenter. År 2011 hade Rörosmat vuxit till 25 producenter och år 
2014 var det 31 producenter och andelsägare, 6 årsanställda, säljavdelning i Trondheim 
och samarbetapartners i Osloområdet. År 2014 var omsättningen ca 30 miljoner norska 
kronor och den ökar varje år. Vision är att arbeta tillsammans om matglädje och 
värdegrunden är tydligt varumärke inom lokal mat och skapa värden för företagen och 
stimulera lokal matproduktion. Idag är Röros mat en mycket viktig aktör för bärkraftigt 
resmål och det finns en tydlig koppling till destinationen. 
 
Guri Heggem har arbetat med Rörosmat under många år och varit delaktig i 
kvalitetsmärkningsprocessen. 
- Rörosmat har från starten 2003 även haft en social funktion genom att skapa 
medvetenhet om den egna bygden och vikten av att köpa lokalt producerad mat, säger Guri 
Heggem. 
 
Rörosmat hade också en viktig funktion under arbetet med kvalitetsmärkningen eftersom 
man tidigare arbetat med samverkan och kunde tillföra erfarenheter.  
 
- I början arbetade man mycket med att få med företagen i arbetat med Bärkraftigt resmål 
men man borde ha fortsatt göra det under en längre tid. Det hade också varit bra om man 
arbetat mer med de 10 nyckelbegreppen – förankra dem mer och omsätta dem i praktiken, 
menar Guri Heggem. 
 
Guri Heggem menar att det är svårt att se var processen befinner sig om man arbetar aktivt 
med att hålla liv i processen vilket är viktigt inte minst inför år 2016 då destinationen ska 
utvärderas . Det gäller att få aktörerna/företagen att förstå och acceptera målen.  
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En allmän mening hos de som arbetar med destinationen är att det vore önskvärt om fler 
företag engagerade sig. 
 
- Det här med engagemang underifrån, det breda perspektivet/synsättet, hur man arbetar 
med förändringar och också att ta kontroll över det egna värdskapet är viktigt, säger Guri 
Heggem. 
 
Enligt Guri Heggem har inte kommunen varit tillräckligt engagerad utan med mest för syns 
skull. De har varit positiva men inte aktiva och de tjänstemän som deltog i arbetsgrupper 
och styrgruppen bidrog inte till arbetet i någon nämnvärd omfattning.  
Mer av strategin och kriterierna för Bärkraftigt resmål skulle ha skrivits in i alla de 
kommunala planerna på ett mer övergripande sätt, inte bara i vissa av dem och inte bara på 
de ställen som krävdes för godkännande. Då skulle också förankringen hos aktörerna och 
allmänheten blivit bättre. 
- Det är viktigt när man arbetar med ett projekt som Bärkraftigt reisemål att den lokala 
projektledaren har lokal förankring och kanske också är från orten, menar Guri. 
 
Precis som Hilde Bergebakken betonar Guri att Bärkraftigt reisemål handlar om andra 
saker än sophantering och andra miljöfrågor. Det handlar också om sociala värden, kultur 
och ekonomisk hållbarhet. 
- Om alla förstår vidden av alla delar i arbetet med Bärkraftigt reisemål blir det lättare att 
ta till sig, både för allmänheten och företagen.  

4.2 Destination Trysil 

”Besöksnäringsstrategin ska säkerställa att Trysil utvecklas och tar ytterligare steg för att 
nå målet om att bli Nordens ledande reselivs- och hyttedestination” Trysil kommuns 
Näringslivsplan 2015-2020. 

Trysil ligger bara några få mil från den svenska gränsen väster om Sälen. År 2013 hade 
Trysil 6658 invånare. Trysil är ett industriellt resmål och Norges enskilt största turistiska 
destination. Fokus ligger helt och hållet på aktiviteter av olika slag. Trysil är en helt annan 
typ av destination än Röros. Skidåkning är den enskilt största aktiviteten men under senare 
år har även sommaraktiviteter som cykling och vandring ökat. I Trysil fokuserar man 
mycket på miljöfrågor som avfallshantering, smartare körning med pistmaskiner och 
skidbussen (minska utsläppen) och energisnål belysning (ledlampor). 

Allt i Trysil kretsar kring fjället – Trysilfjället, 1132 m.ö.h. Här finns restauranger, hotell, 
hytter, utförsåkningen och många aktiviteter. Skistar är den största enskilda aktören i 
Trysil. I Trysil finns det fyra sammanhängande skidområden med 31 liftar och 75 
kilometer pistade nedfarter. 165 km officiella vandringsleder med märkning enligt Norges 
regler för ledmarkering. Dessutom finns leder som är märkta av den lokala 
turistföreningen. I området finns också 280 kilometer cykelleder för dagsturer och 
ytterligare ca 64 cykelleder som delvis är skyltade men utmärkta på en cykelkarta. 

Det finns 6600 hytter (fritidshus), 2000 hotellsängar, totalt 12 000 kommersiella bäddar i 
Trysil, privatägda hytterna ej medräknade. I de kommunala planerna finns möjlighet att 
bygga ut antalet gästbäddar till 43 000, men det kräver sannolikt tillgång till nya 
marknader. 2014/2015 såldes 913 000 skiddagar och 66 000 gästnätter under sommaren 
och 707 000 gästnätter under vintern. Destinationsbolaget – Destination Trysil har varit 
drivande i arbetet med certifieringen. 
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Destinationsbolaget har idag ca 180 medlemmar och det är få företag som står utanför. I 
Trysil anser man att alla företag på ett eller annat sätt har koppling till besöksnäringen. 
Trysil är av tradition en utpräglad vinterdestination och det ligger en stor utmaning i att 
förlänga säsongen eftersom vinterverksamheten är så dominant och att Skistar, som är den 
största aktören, enbart har vinter i sin strategi. Satsningen på vandring och cykling börjar 
ge resultat och antalet besökare utanför vintersäsongen ökar. Produktutvecklingen pågår 
kontinuerligt och man försöker skapa mer aktiviteter under den snöfria perioden. 

Anne Dorte Carlson har tidigare arbetat vid Destination Trysil men arbetar nu som konsult 
via eget företag. De destinationer som har för avsikt att arbeta med kvalitetssäkring kan 
anlita någon av Innovation Norges godkända processvägledare. Destinationerna tar den 
kostnaden själva. 
- Trysil är en destination som måste fokusera mycket på att skapa verksamhet under hela 
året för att kunna överleva i framtiden, säger Anne Dorte Carlson.  

För att kunna driva processen mot märkning skrevs en handlingsplan som man följde upp 
kontinuerligt under arbetets gång. Anne Dorte Carlson poängterar vikten av att alla är 
engagerade och med i processen, inte minst kommunen. Mycket arbeta har lagts ned på att 
informera och få alla aktörer att förstå vikten av arbetet med Bärkraftigt resmål.  

Trysil har troligen varit den destinationen där det varit svårast att genomföra certifieringen 
eftersom det finns en stark lönsamhetsfaktor. Men märkningen av destinationen och 
märkningen av enskilda företag här ändå i många fall inneburit att kostnader har minskat 
för både företagen och kommunen.  Skistar var måttligt intresserade i början av processen 
innan de insåg att det finns pengar att tjäna på certifieringen. Det som underlättade Skistars 
medverkan var ett tidigare projekt – Green, gränslöst energisamarbete mellan 
skidanläggningar. Målsättningen var att visa på hur skidanläggningarna kunde arbeta för 
att minska energiförbrukningen på olika plan i anläggningarna. Det som underlättade 
Skistars deltagande i arbetet var – som alltid – personligt engagemang hos enskilda 
medarbetare. En person med fastighetsansvar hade arbetat med Green-projektet och var 
medveten om vinsterna med miljöarbetet och såg till att miljöarbetet skedde på olika nivåer 
i Skistars verksamhet. 

I arbetet med Bärkraftigt resmål har destinationen fortsatt med att försöka minska 
elförbrukningen. Närmare 25 procent av all elförbrukning gick till de 6600 hytterna som är 
till för uthyrning. Genom arbetet med Bärkraftigt resmål har man lyckats minska den 
förbrukning som går till hytterna. Implementeringen av energisparprojektet är dock inte 
färdigt, de som äger hytterna kan spara 20-25 procent av sin energiförbrukning.  

- Trysil är nog den destination som fått ut mest av Bärkraftigt resmål eftersom vi började 
på minus. Trysil har störst potential för att  utveckla sin bärkraft och mest att bevisa 
eftersom vi är ett mer industrialiserat resmål än till exempel Vega och Røros, berättar 
Anne Dorte Carlson. 

Det är uppenbart hur viktigt det är med det enskilda ansvaret för destinationen och att hela 
tiden arbeta med att tänka bärkraft och miljöhänsyn. Så här i efterhand menar kommunen i 
Trysil att man borde arbetat mer med det gemensamma samhällsansvaret. Inför 
utvärderingen 2016 är tanken att kommunen ska arbeta mer med samhällsansvar och etik. 

I Trysil skrev kommunen ingen bärkraftspolicy vilket hade att göra med processen, det 
viktigaste var att ta fram en gemensam strategi. Strategin togs fram av styrelsen i 
Destination Trysil och diskuterades vid flera möten där alla olika aktörer är representerade. 
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- Vi har synliggjort de aktörer som gjort bra saker. Men det finns fortfarande mycket kvar 
att göra. Vi har till exempel inte löst frågan med sopsortering vid hytterna, säger Anne 
Dorte.  

- Då vi påbörjade bärkraftsarbetet 2010 fanns det inga certifierade företag. Idag är över 
20 verksamheter miljöcertifierade. Mobilisering av aktörer till att bli miljöcertifierade var 
och är fortsatt en viktig del i arbetet med Märkningen, så är det i alla destinationer som 
arbetar med Bärkraftigt resmål.    

Skistar kräver att alla företag som finns i anslutning till skidanläggningarna ska vara 
certifierade med Fyrtornet men de är själva inte certifierade. Kommunen har inte heller 
certifierat sina verksamheter med Fyrtornet.6 

- Det handlar mycket om kunskap för att få företagen att certifiera sig. När de väl inser 
fördelarna är det enklare. 

I Trysil menar man att gästerna är våra gäster, inte min eller din gäst. En destination måste 
ha ett gästfokus. 

- Bärkraftigt resmål måste stärkas, förr eller senare kommer ett vägskäl, hur ska vi gå 
vidare? Jag skulle önska att Näringsdepartementet gav Innovasjon Norge mer resurser för 
att fortsätta arbetet med certifieringen av destinationer. Det är viktigt för Trysil att fler 
resmål kvalificerar sig för märkningen och att Innovasjon Norge har resurser till att göra 
märkningen internationellt känd. Att få till en gemensam nordisk märkning kan vara ett 
sätt att gå vidare, menar Anne Dorte Carlson.  

4.2.1 Trysil Vask & Rens 
Malin Skålholt Åkesson är avdelningschef vid Trysil Vask & Rens, ett tvätteri med de 
flesta boendeanläggningar som kunder. 

- Våra kunder kräver att vi är certifierade med Fyrtornet. De offentliga kunder vi har låter 
oss inte lämna anbud om vi inte är certifierade. Vi anser att det var ett bra initiativ med 
Bärkraftigt resmål, certifieringen av destinationen och certifieringen av enskilda företag, 
säger Malin.  

Trysil Vask & Rens valde att ta hjälp av en konsult för att genomföra certifieringen vilket 
kanske inte alla företag har råd med. Malin menar att oavsett om företaget anlitar hjälp 
eller genomför processen på egen hand gäller det att äga processen.  

- Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter till de som är på väg in i arbetet med 
Fyrtornet.  Fyrtornets miljöcertifiering är en ”dörröppnare” och visar för kunderna att vi 

tar miljöfrågorna på allvar vilket leder till förtroende. Företaget får ett bättre renommé 
och de anställda får också ett bättre självförtroende. När vi presenterar företaget lyfter vi 
alltid bärkraft som något viktigt, säger Malin.  

Det har också varit viktigt för Trysil Vask & Rens att ägarna gett certifieringen sitt stöd 
vilket i sin tur lett till att man håller fokus på miljöfrågorna. När det gäller destinationens 
arbete med Bärkraftigt reisemål skulle Malin önska att Destinationsbolaget arbetade mer 

                                                 
6 ”Miljøfyrtårn” är ett av Norges mest använda certifikat för verksamheter som vill dokumentera sitt 
miljöarbete och visa sitt sociala ansvar. Verksamheter som önskar bli ett miljöfyrtorn genomgår en 
certifieringsprocess som varar mellan tre och sex månader. I samarbete med en auktoriserad konsult, upprättas 
en intern miljögrupp som genomför en miljöanalys. 
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med kontinuerlig information. Det är inte lika mycket information nu som det var i början 
av processen.  

- Det är ofta de stora företagen som är certifierade via Fyrtornet men de små skulle också 
tjäna på att certifiera sig. Mer information om betydelsen skulle behövas. Det är viktigt för 
destinationen att så många företag som möjligt är certifierade inte minst för den 
internationella marknaden. Bärkraftigt reisemål bör genomsyra allt på en destination, det 
ska märkas på en destination att den är ett bärkraftigt reisemål menar Malin. 

4.2.2 Trysil kommun 
Gro Svarstad är näringslivschef vid Trysil kommun. Kommunen var involverad i 
Bärkraftigt reisemål redan från början och sökte tillsammans med destinationsbolaget om 
att bli en av pilotdestinationerna. Trysil hade arbetat en del med hållbarhetsfrågor tidigare 
bland annat med Green-projektet vilket man hade goda erfarenheter av. För en kommun 
som Trysil är det också viktigt att fokusera på alla möjligheter till nya arbetstillfällen. Gro 
Svarstad menar att folk utanför det offentliga kanske hade svårare att förstå arbetet med 
Bärkraftigt reisemål men att det även fanns vissa tjänstemän som inte tog till sig arbetet 
fullt ut. Politikerna var dock helt och hållet eniga och införstådda med vikten av 
kvalitetsmärkningsarbetet. 

I arbetet med att föra in skrivningar om Bärkraftigt reisemål i de kommunala planerna hade 
kommunen hjälp av Anne Dorte Carlson. Kommunen levererade fakta och siffror som 
Anne Dorte omvandlade till text. Inför utvärderingen 2016 har man börjat skriva en 
handlingsplan och där målen och nytta ska göras tydligare utifrån de 10 punkterna. 

- Det var tungarbetat i början framförallt att få med företagen i arbetet. Det fanns en 
projekttrötthet men det vände när de började se resultat. Vi som arbetar hos kommunen 
hade också farhågor om att det skulle ge oss mycket merarbete men så blev det inte, 
berättar Gro Svarstad.  

Gro Svarstad säger också att samarbetet generellt i kommunen är bättre nu än innan arbetet 
med Bärkraftigt resmål. Kommunen rapporterar en gång per år om vad som är uppnått och 
hur arbetet går. Hittills har man fått erkännande om att arbetet med Bärkraftigt resmål är 
viktigt och ska prioriteras. Trysil kommun har också gjort studiebesök med politikerna och 
det har varit bra för förståelsen. Inför utvärderingen 2016 har kommunen dock en ny 
politisk plattform och det är i nuläget oklart vad den nya konstellationen anser om 
Bärkraftigt resmål.  

- Vi förbereder oss så gott vi kan genom att informera kommunfullmäktiges ordförande, de 
nya politikerna om vilka förpliktelser vi har för att kunna behålla certifieringen. Vi gör 
samma sak med de tjänstemän som är berörda, säger Gro Svarstad. 

Arbetet med utvärderingen kommer att ske i samverkan med destinationsbolaget.  

Kommunen har arbetat praktisk med att genomföra det som beskrivs i kriterierna. Det har 
bland annat handlat om klimatsmarta kommunikationer inom destination men också över 
gränsen till Sälen. Hytter ska byggas på ett sätt som gör det möjligt att åka skidor direkt ut 
i ledsystemet utan att använda bil. Kommunen bygger ett nytt vattenverk för att minska 
förbrukningen och höja kvaliteten enligt kriterierna C-7 (se bilaga 3). Enligt kommunen 
finns det dock fortfarande en hel del kvar att åtgärda i Trysil för att nå målen.  

- Vi måste bli bättre på bland annat sophantering, våra gäster reagerar på att det inte 
fungerar fullt ut, menar Gro. 
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Gro Svarstad menar att kvalitetsmärkningen av destinationer blir viktigare och viktigare. 
Gästerna vill att den destination de besöker ska vara bärkraftig och miljöcertifierad. 
Gästerna vill ha kvalitet, något som Skistar också märker av bland gästerna. Det är ett 
annat fokus på dessa frågor nu än för bara några år sedan. Gro upplever att det finns för lite 
tid och resurser i sin roll som näringslivschef att arbeta med Bärkraftigt resmål. 

- Det får inte finnas en massa olika system för certifiering av destinationer, då blir det 
bara förvirrat för gästerna, menar Gro Svarstad. 

4.2.3 Knettsetra Restaurang och pub 
Bjarte Wigdel driver Knettsetra Restaurang och pub. Knettsetra är en gammal fäbod som 
ligger i skidsystemet mitt på fjället. Knettsetra är en av de större restaurangerna i 
skidsystemet och ett av Skandinaviens största afterskiställen. Vintertid finns ingen bilväg 
till anläggningen. Bjarte Wigdel kom i kontakt med Bärkraftigt reisemål genom 
destinationsbolaget och Anne Dorte Carlson. 

- Jag har inte varit engagerad i certifieringen av destinationen annat än med inspel om hur 
sophanteringen bör fungera. Försöker hålla mig informerad om vad som sker genom att 
delta på destinationens frukostmöten, säger Bjarte Wigdel. 

Skistar äger många av anläggningarna i skidsystemet och arrenderat ut dem till olika 
entreprenörer. Arbetet med att certifiera destinationen genom Bärkraftigt resmål innebär 
också att företagen uppmanas göra egna miljöcertifieringar vid Fyrtornet. De entreprenörer 
som arrenderar anläggningar av Skistar har inget val eftersom Skistar kräver att de ska vara 
certifierade. Skistars krav på miljöcertifiering är ett resultat av att destinationen är 
certifierad via Bärkraftigt resmål. 

- Det är viktigt att marknadsföringen av Trysil visar att destinationen är certifierad. 
Gästerna måste se och uppfatta det. För oss är detta med bärkraft något naturligt idag 
men många har svårt att förståbegreppet bärkraft när det gäller ett resmål, menar Bjarte. 

Restaurangerna i Trysil arbetar bra tillsammans och det finns en ”restaurangförening” för 
gemensamma frågor. Mycket av det som restaurangerna gör hör på ett naturligt sätt ihop 
med målen i Bärkraftigt resmål, många gånger utan att entreprenörerna tänker på det. Det 
finns också ett fokus på sociala frågor med en ambition om att få säsongsanställd personal 
att bosätt sig i Trysil. Det är bra för Trysil och besöksnäringen om antalet invånare ökar 
istället för att man varje år ska anställa säsongspersonal.  

- Att fler och fler stannar över sommaren vilket är naturligtvis mycket bra för näringen. 
Jag tror att certifieringen av Trysil som destination har haft betydelse för att fler stannar 
hela året, säger Bjarte.  

Bjarte märker av att sommarsäsongen ökat de senaste åren genom att man har fler 
restaurangbesökare under den tiden och det är antalet cyklister som ökat. Ökningen av 
besökare under sommaren innebär att Knettsetra med största sannolikhet kommer att öka 
antalet helårsanställda inom en snar framtid. Antalet bröllopsarrangemang har ökat 
drastiskt de senaste åren och det är i första hand en sommaraktivitet. När det gäller bröllop 
har Knettsetra ett bra samarbete med andra entreprenörer för att kunna erbjuda kompletta 
paket. Man samarbetar med Radison hotell för boende, och med blomsterhandel, bageri 
och företag som har transport.  
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- Certifieringen via Fyrtornet kräver arbete hela tiden och vi arbetar mycket med att 
minimera transporterna till Knettsetra. Vi har tagit upp containrar under sommaren med 
lastbil som vi fyller med tomglas . Det är effektivare än att köra många transporter med 
snöskoter under vintern, säger Bjarte. 

 När det gäller Bärkraftigt reisemål menar Bjarte att målen och kriterierna måste kopplas 
till vad som är gjort hos varje företag så att det inte bara blir ett överordnat begrepp. Han 
menar att begreppen om bärkraft är otydliga. Att reducera restavfallet är viktigt och det 
gäller att visa att man verkligen gör det. Det kan också handla om att lära folka att elda på 
rätt sätt i alla hytter för att minska utsläppen.  

- Hur får man detta med Bärkraft att gå ihop med flyg, frågar Bjarte. 

Destinationen borde enligt Bjarte arbeta mer med att synliggöra Bärkraftigt reisemål.  

- Sätt listor i hytterna som beskriver vad Bärkraftigt resmål är och vad som är gjort. 
Kommunicera på konkreta saker och bryta ner det till det enkla. Summan av många små 
åtgärder kanske betyder mer än de stora målen, menar Bjarte Wigdel. 

4.2.4 SITE Destination 
SITE är ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge som handlar om 
destinationsutveckling av Sälen, Idre, Trysil och Engerdal kommuner (SITE).  Projektet 
ska fokusera på en gränsöverskridande satsning på̊ internationell hållbar besöksnäring med 
fokus på̊ små̊ och mellanstora företag i de svenska och norska kommunerna i SITE-
regionen. Genom fokus på hållbar utveckling av samhällsservice, infrastruktur och 
kompetensförsörjning kommer SITE Destination att arbeta för att stärka regionens 
konkurrenskraft gentemot övriga Europa.  

Visionen är att skapa förutsättningar för en attraktiv världsdestination med helårsaktiviteter 
vilket uppnås genom hållbar utveckling och certifiering, med målet att säkerställa att hela 
SITE-regionen utvecklar sin hållbarhet och certifieras som ”Bärkraftigt reisemål”.  

Projektet pågår 1 juli 2015 till 30 juni 2018 och finansieras av EU, den norska staten samt 
Region Dalarna. Projektägare är Malung - Sälens kommun och Trysil kommune. Den 
totala budgeten är 1 456 516 € varav 678 977 € är EU-stöd och norska IR-medle. 
Projektperioden är tre år. 

4.3 Sammanställning av viktiga erfarenheter från Bärkraftigt 
resmål i pilotdestinationerna Röros och Trysil 

Några gemensamma nämnare och erfarenheter från arbetet med Bärkraftigt resmål i Röros 
och Trysil är:  

• Det är oerhört viktigt med engagemang och delaktighet hos alla aktörer 

• Det gäller att inte ”tappa tempo”, arbetet med Bärkraftigt resmål måste synas hela tiden 

• Arbetet med att informera om nyttan med Bärkraftigt resmål måste pågå kontinuerligt 

• Kommunens engagemang och deltagande i arbetet är avgörande för resultatet 

• Arbetet måste präglas av öppenhet och dialog 

• Samarbetet mellan destinationens aktörer blir ofta bättre 
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• Gemenskapen och samarbetet mellan aktörerna stärks, det växer fram en stolthet kring 
den egna destinationen 

• Näringslivet utvecklas positivt 

• Miljöfrågor och nyttan av sophantering och källsortering tydliggörs. 
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5 Exempel på flera olika hållbarhetssystem  

Ovan har ett internationellt och ett nationellt hållbarhetssystem beskrivits samt några 
exempel på hur man har arbetat lokalt med processen. En av svårigheterna med att göra 
destinationen till ett hållbart turistmål är att det finns ett stort antal olika hållbarhetssystem 
på ett stort antal nivåer. Allt ifrån att certifiera den enskilda aktiviteten, företaget till att 
arbeta med hela destinationen/regionen. Att arbetet är viktigt är nog de flesta överens om 
däremot finns det delade meningar om vägen dit.  Nedan ges ett fåtal exempel på några 
pågående processer både på internationell och på lokal nivå.  

5.1 European Tourism Indicator System – ETIS 

På europeisk nivå pågår ett arbete med att hitta en gemensam klassificering.  EU-
kommissionen menar att besöksnäringens konkurrenskraft är kopplad till hållbarhet och att 
samarbete med lokalsamhället är avgörande för destinationens kvalitet och värdskap.  

För att kunna arbeta med hållbar destinationsutveckling menar kommissionen att det måste 
finnas relevanta fakta, inte bara när det gäller antal besökare och gästnätter utan även en 
mer detaljerad statistik.  

Verktygslådans metod bygger på samarbete, samverkan, kontinuerlig utvärdering, effektiv 
kommunikation och ett helhetsperspektiv. ETIS är ett europeiskt indikatorsystem för 
hållbar besöksnäring på destinationer prioriterat av EU-kommissionen. Tanken är att 
indikatorsystemet ska erbjuda en ”verktygslåda” för destinationsutveckling och på så sätt 
bidra till att turistiska destinationer utvecklas med hållbarhet som fokus. 7 

5.1.1 Verktygslådan – Tillvägagångssätt  
Systemet består av indikatorer, verktygslåda och ett dataset för insamlande av data. Det 
finns cirka 30 huvudindikatorer och ungefär 40 frivilliga indikatorer för 
destinationsövervakning. Detta innebär att en destination kan se var destinationen befinner 
sig i relation till uppsatta mål och GAP-analyser. Systemet är flexibelt och kan anpassas till 
destinationers behov.  
 
Verktygslådan är indelad i fyra delar: 

1. Principen för destinationsförvaltning 
2. Här beskrivs hur systemet används 
3. Huvudindikatorer och valfria indikatorer (Indikatorsystemet) 
4. Här beskrivs hur datasetet för insamling av data används. 

 
Kommissionen menar att besöksnäringen har en stor potential och med hjälp av indikatorer 
kan destinationer på ett övertygande sätt tydliggöra sin attraktivitet. Detta innebär också att 
förståelse och stöd hos makthavare ökar för besöksnäringens betydelse. Genom 
indikatorerna kan destinationerna identifiera de områden där det krävs förbättringar.8  
 

                                                 
7 ETIS, Eu,s program för hållbar destinationsutveckling  
8 http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/index_en.htm 
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5.1.2 Indikatorsystem 
Indikatorsystemet använder sju steg i arbetet med destinationsutveckling. 

1. Öka medvetenheten 

2. Skapa en destinationsprofil 

3. Bilda en intressentarbetsgrupp 

4. Fastställa roller och ansvarsområden 

5. Samla in och registrera uppgifter 

6. Analysera resultat 

7. Möjliggöra fortgående utveckling och kontinuerlig förbättring. 

 

Översikt av indikatorerna:  

A, Destinationsförvaltning,  

B, Ekonomiskt värde 

C, Social och kulturell påverkan samt  

D, Miljöpåverkan. 

5.1.3 Destinationsdatasetet 
Destinationsdatasetet är avslutningsvis en Excel-fil med samma innehåll och information 
som del 3 i verktygslådan men har plats för data som ska föras in. När data förs in 
uppdateras diagramfunktionen automatiskt.  

En grupp av experter arbetade under 2015 med att revidera ETIS verktygslåda för 
destinationsutveckling. I januari 2016 presenterades den ”nya” verktygslådan. 

5.2 Nordiska Ministerrådet 

Frågan kring hållbar turism är även aktuell och diskuteras på nordisk nivå.   Frågan har 
varit uppe för behandling på Nordiska Ministerrådet. 

Ett ärende som lyftes i juni 2014 var ärende 1621 som behandlar ”hållbarhetscertificiering 
av turistdestinationer” och är framlagt av Ann-Kristine Johansson (S), Per-Rune Henriksen 
(A) och Sjúrdur Skaale (Jvfl.). De föreslår att Nordiska rådet rekommenderar de nordiska 
regeringarna att utreda en gemensam nordisk miljö- och hållbarhetsmärkning som kan 
användas inom turismbranschen. 

Ett annat ärende som lades fram av den socialdemokratiska gruppen i september 2015 var 
ärende 1656 som behandlar ökad och hållbar turism. Gruppen föreslår; att Nordiska rådet 
rekommenderar Nordiska ministerrådet att öka samarbetet mellan de Nordiska länderna för 
att få en ökad och hållbar turism i Norden, att göra en gemensam nordisk strategi om hur 
länderna kan tillsammans öka turismen samt att arbeta för att öka Nordens kännedom 
globalt som ett attraktivt resmål genom att grunda en gemensam portal där turister kan 
hitta information om Norden som en helhet. 
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Förslaget om ett gemensamt certifieringssystem av besöksnäringen i Norden behandlades 
på ett möte9 med de nordiska miljöministrarna i oktober 2015.  

”Saken var på dagsorden på et møte mellom de nordiske miljøministre (MR-Miljø) og 
Nordisk råds Miljø- og naturressursutvalg (som fra neste år heter Utvalget for holdbar 
Norden). Den svenske miljøminister deltok i møtet. MR-Miljø har lovet å gjennomføre en 
analyse av eksisterende merkeordninger som turistbransjen (besøksnæringen) i Norden 
kan anvende. Utvalget foreslo at Nordisk ministerråd, i tillegg til denne analysen, inviterer 
til en rundebordskonferanse med nordiske interessenter, for å belyse om turistbransjen og 
andre relevante aktorer, ser nytte i å starte en felles nordisk merkeordning for 
bærekraftige destinasjoner. Utvalget vil følge opp på dette forslaget med et formelt brev til 
Nordisk ministerråd, som Finland har formannskap i 2016.”  

Tryggvi Felixson är seniorrådgivare vid Nordiska Rådet 

- Det nordisk samarbeidet tar tid! Men jeg håper at vi i 2016 både ser en utredning av 
eksisterende ordninger og den nevnte rundebordskonferanse med interessenter. 
Etterfølgende forventer jeg at det vil være mulig at ta stilling til forsalget om å utvikle en 
felles ordning. 

5.3 Sustainable Travel International (STI) 

STI1011 är en kommersiell organisation som säljer koncept för hållbar 
destinationsutveckling. STI menar att resor och turism kan bidra till att skydda världens 
natur- och kulturvärden och skapa ekonomiska möjligheter: 

”Because it’s among the world’s largest industries, tourism has the potential to alleviate 
poverty, hunger, gender inequality and environmental degradation in the world’s most 

vulnerable regions.”  

STI har utvecklat metoder, verktyg och kunskap för självstyrt hållbarhetsarbete för rese- 
och turistnäringen. STI har som mål att bidra till att FN: s mål för hållbar utveckling 
uppnås. Sustainable Travel International arbetar med olika aktörer med kopplingar till 
resebranschen; regeringar, företag, organisationer, destinationer med flera. STI samarbetar 
med GSTC-D och ETIS. Man använder i stor utsträckning GSTC:s kriterier och 
indikatorer. 

5.4 Exempel på hur GSTC har använts inom det svenska 
projektet hållbara turistdestinationer, HDU.  

I de föregående kapitlen beskrevs det norska arbetet som till viss del har utgått från GSTC.  

Av de fem svenska destinationerna som har ingått i Tillväxtverkets projekt ”hållbara 
turistdestinationer” valde Kiruna och Åre att arbeta med konceptet GSTC-D medan 
Bohuslän, Vimmerby och Stockholms skärgård valde att arbeta med Swedish Welcome12. 

Alla fem destinationerna har, oavsett koncept, anpassat sitt hållbarhetsarbete efter sina 
specifika förutsättningar. Då fokus i denna rapport ligger på det norska systemet och dess 

                                                 
9 http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/nordiske-turistmaal-kan-faa-baerekraftmerke-1 
10 http://sustainabletravel.org/    
11 GSTC tar fram kriterier och indikatorer (samt ordnar seminarier etc.) men det är STI som använder GSTC:s 
kriterier och indikatorer för att sälja tjänster bl.a. har man gjort ett monitoring system åt Kiruna. 
12 http://www.swedishwelcome.se/ 
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uppbyggnad kopplat till GSTC beskrivs även Kirunas och Åres hållbarhetsarbete lite kort. 
Även region Västerbotten har arbetat med GSTC varför de också tas med som exempel. 

5.4.1 Destination Kiruna 
Turismen har stor betydelse för Kiruna. Gruvnäringen är av tradition en stark näring men 
turismen växer sig allt starkare mycket tack var de internationellt kända attraktionerna 
Ishotellet och Aurora Skystation. Turismens omsättning i Kiruna var 2014 1,4 miljarder 
kronor och antalet helårsarbetstillfällen var 950. Vintersäsongen är något större än 
sommarsäsongen och de utländska gästerna är i majoritet. 

KLEF (Kiruna Lapland ekonomisk förening) har antagit en strategisk plan för hållbar 
destinationsutveckling som slår fast att man har för avsikt att prioritera hållbarhet. Från 
början handlade det främst om ekonomisk hållbarhet men under de senaste åren har KLEF 
börjat arbeta med en bredare syn på destinationsutvecklingen. Detta innebär att KLEF har 
kommit relativt långt i sin hållbarhets utveckling. Om planer och strategier kommer att 
omsättas i praktisk handling kommer goda resultat att uppnås inom arbetet med hållbar 
destinationsutveckling. Införandet av ett monitoringsystem för att mäta utvecklingen anses 
vara viktigt. 
 
GSTC-D v.1 har använts för att utvärdera hur destinationen Kiruna uppfyller kriterierna. 
De konsulter som arbetade med att utvärdera Kiruna gjorde också en GAP-analys. GAP-
analysen indikerar att Kiruna i stort sett väl lever upp till GSTC-kriterierna. Utvärderingen 
av hur Kirunas hållbarhetsarbete stämmer överens med GSTC-D v.1 visar att destinationen 
gjort framsteg på många områden inom hållbar destinationsförvaltning. KLEF har antagit 
utmaningen att använda GSTC-D v.1 och även ETIS kriterier. KLEF har börjat upprätta 
strategier och riktlinjer som bör kunna leda till hållbara resultat. 

Hållbarhetsutbildning 
Företagen har erbjudits hållbarhetsutbildning – Northern Quality.  

Exempel på utbildningens innehåll: 

• Respekt för lokalbefolkningen 

• Respekt för turism och andra näringar 

• Resmålsanalys 

• Upplevelsekvalitet 

• Trovärdigt etiskt företagande 

• Säkerhet 

• Uppförandekoder och företagspolicy 

• Märkning- och certifieringssystem 

• Hållbar turism och marknadsföring  

Antalet deltagande företag var lågt – sex stycken med tanke på att antalet medlemmar är ca 
100. I en medlemsenkät som genomförts visar att ca 65 procent av företagen har kännedom 
om arbetet med Hållbar destinationsutveckling. En Masterplan för turismen håller på att 
formuleras och var inte klar under hösten 2015. 
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Monitoringsystem- Sustainable Management and Monitoring System (the SMS) 
Neil Rogers är expert inom området upplevelse- och äventyrsturism. Han är också expert 
på marknadsföring av turistiska destinationer. Neil har arbetat med välkända destinationer 
och företag över hela världen. Neil Rogers är också engagerad i GSTC-D. Tillsammans 
med STI har Neil Rogers utarbetat ett datoriserat system för självkontroll kopplat till 
GSTC-D åt Kiruna. Data från de olika aktörerna matas in och systemet genererar 
kontinuerligt resultatet från arbetet med hållbar destinationsutveckling.  

– Att samla data som sedan utvärderas är avgörande för att arbetet med hållbar 
destinationsutveckling ska fungera, säger Neil. 

Neil menar att detta system är förenklat och förfinat för att fungera på alla nivåer men ändå 
visa på relevanta resultat. Det är alltså möjligt att kontinuerligt (månadsvis) följa hur 
arbetet genomförs för hela destinationen och för varje enskild aktör. 

– Vi har plockat det bästa från andra system och byggt in det i systemet för Kiruna och det 
är kanske mest sofistikerade systemet i världen för närvarande, menar Neil Rogers.  

Enligt Neil Rogers behöver detta system en heltidstjänst för att kunna fungera fullt ut. Det 
är i dagsläget oklart om KLEF har för avsikt (eller möjlighet) att anställa någon för att 
sköta systemet. 

- In my opinion it's important for destinations to use GSTC-D v.1 as the underlying 
structure/mechanism when developing their tourism master planning (even if they don't 
have a cloud based Sustainable Management and Monitoring System / SMS). I recently 
wrote a 5-year tourism master plan for KLEF/Kiruna in Swedish Lapland (well it's 
actually more like a suggested route map for the destination) and it was based on using 
GSTC-D as the underlying mechanism for creating and managing long term sustainable 
growth. The pro-active use of GSTC-D ensures that Tourism Master Planning is inclusive 
and involved all the major stakeholders involved in the destination (DMO, municipality, 
special interest groups, host community, Lansstyrelsen and enterprise as a minimum) 
rather than having a DMO simply focus on marketing and sales, säger Neil Rogers. 

5.4.2 Destination Åre 
Skistar är stark delägare av destination Åre vilket har haft ett avgörande inflytande på hur 
HDU-projektet genomförts i destinationen. Arbetet med A, B och D visar att man klarat 
arbetet bra trots en allmän svaghet när det gäller system för övervakning. Avsnitt C är 
fortsatt svagt och behöver förbättras avsevärt.  

Bokstäverna relaterar till GSTC-D:s kriterier och indikatorer:   

A handlar om kommunens delaktighet och hållbar förvaltning.  

B är ekonomisk effektivitet och hållbarhet.  

C Natur och kulturarv ska bevaras och  

D handlar om miljöfrågor. 

Den GSTC-D GAP-analys som utförts av två konsulter visar dock att Destination Åre har 
gjort betydande framsteg när det gäller nyckelfrågor för hållbarhet. Destination Åre och 
Åre kommun har visat att de har för avsikt att besöksnäringen ska växa och att de ska 
arbeta efter principerna om miljömässig, ekonomisk och sociokulturell hållbarhet. 
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Men det finns även saker som behöver förbättras. Åre behöver arbeta mer med samverkan 
och att alla av destinationens aktörer gemensamt tar ansvar för de åtgärder som leder fram 
till en hållbar destinationsutveckling. Under arbetet har det varit svårt att kommunicera 
projektet HDU, speciellt då det i stora delar handlar om samarbeten och processer, menar 
de konsulter som arbetat med GAP-analysen. Dialogen mellan Destination Åre, 
länsstyrelsen och Åre kommun och de turistaktörer som inte ingår i Destinationsbolaget 
måste förbättras. Metoderna för insamling och utvärdering av statistik för turismen och 
besöksnäringen måste bli bättre. 

– Vi har använt hela GSTC:s kriterielista vid den externa besiktning av Åre som gjordes 
2013 /14. Som man kan se av måluppfyllelsen så klarar sig svenska destinationer ganska 
bra eftersom svensk natur och miljölagstiftning har en ganska stark ställning. Härutöver 
har vi granskat oss själva via protokollet vilket också är själva idén med att gå in i GSTC. 
När det gäller kvalitet uppnår Åre goda resultat, och det är ju självklart att en destination i 
svenska fjällen har bättre luft än man har i t.ex. en stad i Tyskland. När det gäller Policy 
uppnår vi sämre resultat. Finns det inget publikt dokument som talar om hur Åres turism 
påverkar utsläppen av växthusgaser så finns det inte och då blir det lågt betyg även om vår 
påverkan är liten, säger Jan Andersson, näringslivschef Åre kommun. 

– GSTC:s kriterier ingår i Åre kommuns Vision 2035 som är antagen av kommunen och 
näringslivet i Åre. Kriterierna är inte direkt inskrivna i den kommunala handlingsplanen, 
vilket skulle vara önskvärt. 

5.4.3 Region Västerbotten 
Västerbottens Turism/Region Västerbotten, är inte en av de destinationerna som ingår i 
Tillväxtverkets projekt HDU, men har påbörjat arbetet med hållbar turism i Västerbottens 
län. Dan Jonasson är projektledare och har ett uppdrag av Västerbotten Turism och Region 
Västerbotten att arbeta med hållbar destinationsutveckling riktat mot lokala destinationer 
och företag. Dan Jonasson har bland annat erfarenheter från Kiruna och Destination Åre 
med projektet Hållbara turistdestinationer (HDU). Arbetet kommer att genomföras med 
hjälp av två ”verktyg”: 

1. Kriterier och metodutveckling inom ramen för GSTC (Global Sustainable Tourism 
Council) för destinationer riktar sig till destinationer och aktörer som ansvarar för hållbar 
utveckling 

2. Kunskapsuppbyggnad i hållbar turism för företag och destinationspersonal med 
direktrådgivning till enskilda företag. 

.  

- När vi gjorde GSTC-D i Kiruna och Åre så tog vi fram åtgärdsförslag och förslag på 
prioriteringar. Detta styrde sedan om och hur destinationens ägare ville använda dem. 
Ratingen användes för att utreda hur mycket som genomfördes. I det fall destinationen 
skulle vilja söka certifiering med hjälp av t.ex. Earth Watch så kommer kriterierna att bli 
mer bindande – som ska-krav, säger Dan Jonasson.  

– Det viktigaste är att göra hållbarhetsarbete begripligt för icke-experter. Därför har vi 
översatt GSTC-metoden och anpassat den till svenska förhållanden, berättar Dan Jonasson.  

Grunden bygger på samma metod och kriterier som de 14 internationella 
pilotdestinationerna använt.  
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– Att arbeta med GSTC kräver samordning med det övriga samhället. Destinationerna 
behöver hitta sin roll i det offentliga och bidra till samhällsutvecklingen för att kunna bli 
respekterade aktörer där besluten tas.  

Förankring har skett med Västerbottens alla destinationer, kommunchefer och Region 
Västerbottens ledning.  

– Kunskapsuppbyggnad kring hållbar turism och hållbarhetsrådgivning med företag och 
destinationspersonal förklarar begrepp, redovisar olika märknings- och 
certifieringssystem, förklarar hur man gör miljöplaner mm. Vi ser det som 
konsumentrådgivning kring hållbarhet, menar Dan.  

Målet är att ta fram konkreta åtgärder som turistdestinationer kan använda, att utbilda 
destinationspersonal i att förstå och tillämpa hållbarhet och att bevisa att hållbar turism inte 
bara är ett tema utan hur turism ska byggas för att vara trovärdig och kunna leverera 
kvalitet.  Dan Jonasson använder GSTC:s kriterier och indikatorer och han menar att 
certifiering är underordnat. Det är upp till varje företag att efter avslutad utbildning 
certifiera sin verksamhet om de anser att det är nödvändigt. 

– GSTC är för närvarande den bästa metoden för att arbeta med hållbar 
destinationsutveckling, det är den naturliga standarden och den är också testad, säger 
Dan.  

5.5 Jämförelse mellan GSTC – ETIS indikatorer/kriterier 

Vid en jämförelse av de olika systemens kriterier och indikatorer framstår några väsentliga 
skillnader. Skillnaderna består främst i upplägg, omfattning och detaljer. Bägge systemens 
sektioner med kriterier är rubrikmässigt någorlunda lika men innehåll, metod och 
indikatorer är olika. 

GSTC-D börjar med att involvera hela samhället inklusive kommunen och därefter gå 
vidare med att samla in data och fakta som underlag för det fortsatta arbetet. Bland det 
första som ska göras är att ta fram strategier, planer och andra dokument som ska vara 
vägledande för arbetet. 

ETIS indikatorer kan uppfattas som omfattande och med fokus på insamlande av data. 
Data som kan uppfattas något udda i ett nordiskt perspektiv. Det kan handla om till 
exempel andel företag som använder återvunnet vatten, andel företag som sorterar olika 
typer av avfall och antal dagar som stranden är avstängd på grund av föroreningar. Dessa 
data ska användas för att arbeta med hållbar destinationsutveckling i sju steg. ETIS ger i 
många fall rekommendationer om vad som behöver göras i motsats till GSTC-D som har 
mer av skall-krav.  

I ETIS steg 6 analyseras resultatet och i steg 7 ska destinationen börja genomföra åtgärder. 
Strategier utarbetas i steg 6 och 7 i motsats till GSTC-D där detta görs först av allt. 

I ETIS verktygslåda sägs att den är ett verktyg som destinationer kan använda utan någon 
förkunskap. Arbetet med ETIS kräver att destinationerna samlar in mycket omfattande 
statistik och annan data.  

Både ETIS och GSTC-D är dock flexibla och kan anpassas till respektive destination. För 
att godkännas av GSTC-D får kriterierna dock inte ändras hur mycket som helst.  
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GSTC-D menar att deras kriterier är ett minimikrav för en destination som vill arbeta med 
hållbarhet. Däremot kan destinationerna ta fram egna indikatorer för att anpassa systemet 
lokalt. 

GSTC:s mätbara mål finns i princip i alla indikatorer vilka testas utifrån ratingen:  

0 poäng - inget görs 

1 poäng - frågan är väckt, policy finns 

2 poäng - strategi finns, projekt pågår 

3 poäng – mätning och analys görs och åtgärder vidtas. 

Denna mätning leder sedan fram till åtgärdsförslagen. 
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6 Avslutande reflektioner 

Hållbar samhällsutveckling är något som angår alla och i synnerhet besöksnäringen. 
Besöksnäringen är idag i många länder den enskilt största näringen och är därför en viktig 
faktor kopplad till samhällsutvecklingen. Besöksnäringen har därför alla möjligheter att 
bidra till en positiv samhällsutveckling.  
 
Att arbeta med bärkraftig turism innebär kanske inte alltid att en destination ska växa 
genom fler besökare utan istället att ta ansvar för destinationens alla befintliga delar. Det 
kan också handla om att gör destinationen mer attraktiv och mer lönsam med samma antal 
besökare, en destination där alla olika aktörer samarbetar, är stolta och har ett bra liv 
tillsammans. En destination som har bra värdskap och där företagen och invånare har ett 
bra liv är också en destination värd att besöka. 
 
Certifiering av destinationer eller kvalitetsmärkning enligt principerna för Bärkraftigt 
resmål kan vara en väg för framtidens besöksnäring. Certifierings- märkningsmetoden kan 
anpassas för olika typer av destinationer men den gemensamma nämnaren gör att 
besöksnäringen som helhet har möjligheter att fullfölja de gemensamma målen om hållbar 
destinationsutveckling. Certifieringen/märkning har utan tvekan goda effekter på varje 
enskild destination. 
 
En frågeställning värd att notera är om alla destinationer i en region eller land kan 
certifieras utan att systemet förlorar sin trovärdighet? 
 
Det finns många aktörer som på ett eller annat sätt arbetar med Hållbar 
destinationsutveckling. För att undvika att olika aktörer gör samma saker borde det finnas 
någon form av samordning till exempel en samordnad databas. I denna databas skulle det 
vara möjligt att hitta samarbetspartners och existerade projekt, utredningar med mera. 
Detta skulle vara ett sätt att effektivisera arbetet och få ut maximalt av tillgängliga medel. 
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Bilaga 1 Intervjuer 

Ingunn Sörnäs  Innovasjon Norge 

Hilde Bergebakken  Destination Röros 

Sara Forselius  Röros hotell 

Erlend Gjelsvik  Röros Bergstad och Circumferensen 

Guri Heggem   Rörosmat 

Anne Dorte Carlson Tidigare projektledare för Bärkraftigt Reiseliv (numera 
Occasio Consulting) 

Malin Skålholt Åkesson  Trysil Vask & Rens 

Gro Svarstad   Trysil kommun  

Bjarte Wigdel   Restaurang och pub. 

Neil Rogers  Rogers & Co 

Jan Andersson  Åre kommun. 

Tryggvi Felixson  Nordiska Rådet 

Dan Jonasson                         Västerbotten Turism och Region Västerbotten 
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Bilaga 2 Norges principer för Bärkrafitigt reiseliv 

10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv 

Fra: http://www.innovasjonnorge.no/no/Reiseliv/Baerekraftig-reiseliv/Prinsipper-for-et-
barekraftig-reiseliv/#.VZFgNPntmko 

Disse 10 prinsippene styrer arbeidet vårt for bærekraft i reiselivet. Vi anbefaler at du setter 
deg inn i hvert enkelt. De er delt inn i tre hovedområder. 

 

Bevaring av natur, kultur og miljø 

1.Kulturell rikdom  

Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, 

autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.  

 

2.Landskapets fysiske og visuelle integritet  

Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at 

landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.  

 

3.Biologisk mangfold  

Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere 

ødeleggelser av disse.  

 

4.Rent miljø og ressurseffektivitet  

Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land 

(inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av 

knappe og ikke-fornybare ressurser.  

 

Styrking av sosiale verdier 

5.Lokal livskvalitet og sosiale verdier  

Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, 

tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form 

for sosial degradering og utnytting.  

 

6.Lokal kontroll og engasjement  

Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, 
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planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.  

 

7.Jobbkvalitet for reiselivsansatte  

Å styrke kvaliteten på reisleivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå 

og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger 

eller andre faktorer.  

 

8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet  

Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister 

uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.  

 

Økonomisk levedyktighet 

9.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner 

gjennom lokal verdiskapning  

Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i 

et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i 

lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt.  

 

10.Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter  

Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et 

langsiktig perspektiv.  
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Bilaga 3 Standard för Bärkrafrigt reisemål 

 

INNOVATION NORWAY 

Standard for Bærekraftig reisemål 

Kriterier og indikatorer                                                            Versjon 1.1 – 18.12.2013 

 

Innhold 

A – Forankring og implementering politisk 

B – Forankring og implementering på destinasjonen 

C – Bevaring av natur, kultur og miljø 

D – Styrking av sosiale verdier 

E – Økonomisk levedyktighet 
 

 

A – Forankring og implementering politisk 
Kriterier Indikatorer 

A1  

Bærekraftig reiseliv skal være prioritert i 
relevante planer og strategier regionalt og 
kommunalt 

1.Har kommunen(e) fattet politisk vedtak om å 
være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket 
for bærekraftig reisemål 
2.Er bærekraftig reiseliv beskrevet i regional(e) 
planer og strategier   

A2  

Det skal eksistere en handlingsplan for 
bærekraftig reiselivsutvikling for destinasjonen 

1.   Er sentrale reiselivsbedrifter og 
kommunen(e) løpende involvert i planlegging, 
gjennomføring og overvåking av handlings-
planen  
2.   Dekker planen gapene mellom standarden 
for bærekraftig reisemål og status på 
destinasjonen (GAP analyse) 

 

B – Forankring og implementering på destinasjonen 
Kriterier Indikatorer 

B1  
Destinasjonsledelsen  skal arbeide for økt antall 
merker og sertifiseringer for miljø, kvalitet og 
bærekraft i reiselivsbedriftene 

1.  Antall iverksatte tiltak for 
sertifisering/merking siste kalenderår  
2.  Antall tiltak siste kalenderår som fremmer 
bruk av merker og sertifiseringer 

B2  
Destinasjonsledelsen skal arbeide for økt  

samfunnsengasjement i reiselivet 

1.   Tar destinasjonsledelsen initiativ til å 
involvere lokale aktører i utvikling av 
destinasjonen  
2.   Oppfordres eiere av fritidsboliger til å bidra 
aktivt i utvikling av destinasjonen  

3.   Støtter destinasjonsledelsen opp om 
arrangementer, dugnader eller andre tiltak 
basert på frivillig innsats 
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Kriterier Kriterier 
B3  

En betydelig andel av reiselivsbedriftene  på 
destinasjonen skal delta aktivt i finansiering, 
utvikling og markedsføring av destinasjonen   

1.   Andel av reiselivsbedriftene som har 
skriftlige avtaler om finansiering av fellestiltak  
2.   Andel av reiselivsbedrifter som deltar i 
fellestiltak som utvikling og markedsføring 

 
 
 

C – Bevaring av natur, kultur og miljø 
Kriterier Indikatorer 

C1---1 

Det skal finnes en oversikt over materiell--- og 
immateriell kultur og kulturarv; steder, objekter 
eller tradisjoner av kulturell interesse, og som 
kan være en ressurs for reiselivet 

1.   Destinasjonsledelsen  har definert hva som 
er av både kulturell--- og kulturhistorisk interesse 

2.   Destinasjonsledelsen  har oversikt over 
sårbare kulturminneverdier  som må skjermes 
mot slitasje 

C1---2 

Det skal finnes en plan for formidling og 
aktiv bruk av materiell--- og immateriell kultur 

og kulturarv; steder, objekter eller 

tradisjoner av kulturell interesse (Ref. C1--- 1) 

1.   Bidrar planen til reiselivets bruk og bevaring 
av destinasjonens kulturarv 

2.   Bidrar planen til reiselivets formidling av 
destinasjonens kulturarv 

3.   Andel av de 10 største arrangementer 

som er basert på aktiv bruk av steder, 

objekter eller tradisjoner av kulturell 
interesse 

4.   Antall reiselivsbedrifter med kvalitetsmerking 
for kulturarv 

C1---3 

Det skal arbeides aktivt for utvikling av det 
lokale mattilbudet 

1.   Andel av serveringsbedrifter  som tilbyr 
minimum 25% lokalt og regionalt produsert mat 
og/eller drikke 

2.   Andel av serveringsbedrifter  som tilbyr 
minimum 25% retter og/eller drikke med lokal 
og regional tilhørighet 

3.   Antall virksomheter med kvalitetsmerking for 
lokal mat/drikke 

C2---1 

Det skal tas hensyn til landskapets fysiske og 
visuelle integritet ved gjennomføring av bygg--- 
og anleggstiltak 

1.  Er det gjennomført landskapsanalyse  som 
beskriver landskapsområders  verdier og bruk 

2.  Finnes kommunale retningslinjer som 
ivaretar og sikrer landskapshensyn 

3. Antall innvilgede dispensasjonssøknader for 
nybygg i 100---m. beltet langs saltvann, vann og 
vassdrag 

C3---1 

Kommunen(e) skal gjennomføre 
sårbarhetsanalyser  / analyse av tålegrenser i 
henhold til krav i Naturmangfoldloven 

1.   Er det gjennomført sårbarhetsanalyse  eller 
analyse av tålegrenser i henhold til krav i 
Naturmangfoldloven 

2.   Er det gjennomført tiltak for å bøte på  
reiselivets eventuelle negative påvirkning på 

biologisk mangfold/naturmangfold (for eksempel 

reparasjon av stier, skilting etc) 

3.  Andel søknader om motorferdsel i utmark 
innvilget årlig 
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Kriterier Indikatorer 
C3---2 

Det skal finnes en oversikt over natur og 
naturtyper av særskilt interesse, og som kan 
være en ressurs for reiselivet 

1.  Destinasjonsledelsen har definert hva 

som er natur og naturtyper, deriblant 

landskapsområder  med natur--- og 
kulturarv, av særskilt interesse for 

reiselivet 

2.   Antall merkede ruter etter nasjonal mal for 
skilting og gradering 

C3---3 
Det skal finnes plan(er) for formidling og aktiv 
bruk av viktige naturområder av særskilt 
interesse for reiselivet (Ref. C3---2) 

1. Bidrar planen(e) til reiselivets bruk og 
bevaring av destinasjonens viktige 
naturområder 

2. Bidrar planen(e) til reiselivets formidling av 
destinasjonens viktige naturområder 

3. Hvor mange verneområder av særskilt 
interesse for reiselivet finnes innenfor 
destinasjonen 
4. Finnes det forvaltningsplaner  for disse 
verneområdene 

5. Destinasjonen har offentlig tilgjengelige 

retningslinjer som minimerer uønsket belastning 

fra besøkende 

 
C3-4 
Destinasjonsledelsen  har et system for å sikre 
samsvar med lokale, nasjonale og 
internasjonale standarder for høsting, 
fremvisning og salg av sopp, planter og dyr 

1. Har destinasjonsledelsen  gjennomført 

tiltak for å informere reiselivsbedriftene  

og / eller gjestene om gjeldende regelverk 

og forvaltning 

C4---1 
Destinasjonsledelsen  skal arbeide for økt 
antall miljøsertifiseringer  på destinasjonen 

1.   Destinasjonens kommune(r) er 
miljøsertifisert 

2.   Selskapet som har destinasjonsledelsen  er 
miljøsertifisert 

3.   Andel miljøsertifiserte reiselivsbedrifter 
4.   Antall sertifiserte reiselivsbedrifter av 

destinasjonens 10 største 

reiselivsbedrifter--- målt etter omsetning 

C4---2 
Bruk av transport til/fra destinasjonen skal 
måles 

1 Andel gjester som ankommer me: 

--- Fly / helikopter 

--- buss 

--- tog 

--- båt/cruise 

--- privat--- eller leiebil – bensin/diesel 
--- bobil 

--- elektrisk drevet kjøretøy 

--- motorsykkel 

--- sykkel 

--- annen offentlig transport 

--- annet 
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Kriterier Indikatorer 

C4---3 
Bruk av transport til/fra aktiviteter skal måles 

1.  Andel gjester som benytter: 

--- Fly / helikopter 
--- buss 

--- tog 

--- båt 

--- privat--- eller leiebil – bensin/diesel 

--- bobil 

--- elektrisk drevet kjøretøy 

--- motorsykkel 
--- sykkel 

--- annen offentlig transport 
--- annet 

C4---4 

Destinasjonsledelsen  skal arbeide for å 
redusere utslipp / transportbehov 

1. Antall nye tiltak siste kalenderår som bidrar til 
å redusere utslipp / transportbehov til/fra 
destinasjonen 

2. Antall nye tiltak siste kalenderår som bidrar til 
å redusere utslipp / transportbehov internt på 
destinasjonen 

3. Antall ladestasjoner for elektrisk 

kjøretøy 

C4---5 
Destinasjonsledelsen  skal arbeide for å 
redusere energiforbruk 

1. Energiforbruk for alle reiselivsbedrifter i kWt 
pr. gjestedøgn 

2. Andel reiselivsbedrifter som deltar i 
energibesparende  tiltak 

3. Antall iverksatte tiltak for minimering av 

lys--- og støyforurensning  fra 

reiselivsbedriftene 

C4-6 
Destinasjonsledelsen  skal arbeide for å øke 
andelen av fornybar energi 

1. Andel energibruk pr år dekket av fornybare 

energikilder 

C4---7 
Destinasjonsledelsen  skal arbeide for redusert 
forbruk og høy kvalitet på vannressursene 

1. Vannforbruk – kvantitet årlig 

2. Renhetsgrad drikkevann 
3. Renhetsgrad badevann 

C4---8 
Det skal finnes en oversikt over 
avfallshåndtering  på destinasjonen 

1. Ordning for kildesortering av avfall fra 
fritidsboliger på relevante fraksjoner 

2. Antall toaletter og avfallsreturpunkter  i 
utmark som er tilrettelagt på naturlige 

samlingspunkter og med tømmefrekvens etter 

behov 

3. Antall tømmestasjon(er)  for bobil 
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Kriterier Indikatorer 
C4---9 
Reiselivsbedrifter  skal kildesortere sitt avfall 

1. Andel av reiselivsbedrifter som kildesorterer 
på relevante fraksjoner 
2. Andel av senger i turistområder med 
tilrettelegging for kildesortering av minimum 
papp/papir, glass, metall og farlig avfall 
 

C4---10 
Avfallsproduksjon  skal reduseres 

1.  Total avfallsproduksjon  (i tonn) per år – per 
gjestedøgn 
2.  Andel av avfallsproduksjonen  til fjernvarme 
og/eller gjenvinning 

C4---11 
Destinasjonsledelse  og kommunen(e) skal i 
alle relevante anskaffelser stille miljøkrav som 
et tildelingskriterie vektet med minimum 10% 

1.  Antall kommunale anskaffelser hvor 
tildelingskriteriet miljøkrav er vektet med 
minimum 10% 
2.  Antall anskaffelser i destinasjonsledelsen  
hvor tildelingskriteriet miljøkrav er vektet med 
minimum 10% 

C4---12 
Destinasjonsledelsen  har et system for å 
identifisere utfordringer og muligheter knyttet 
til klimaendringer. 

1. Er utfordringer og muligheter knyttet til 
klimaendringer identifisert 
2. Er klimatilpasningsstrategier for utvikling, 
lokalisering, utforming og forvaltning av 
turistfasiliteter etablert. 

 
D – Styrking av sosiale verdier 

Kriterier Indikatorer 
D5---1 

Destinasjonsledelsen  skal i sine tiltaksplaner 

innarbeide tiltak som bidrar til å skape gode 

holdninger til samfunnsansvar 

1. Har destinasjonsledelsen  tilrettelagt 

for/tatt initiativ til opplæring i 

samfunnsansvar for 
reiselivsnæringen  på destinasjonen 

2. Har destinasjonsledelsen  et strategisk 
dokument som omfatter etiske retningslinjer 

D5---2 

Destinasjonen har et system som oppfordrer 

besøkende og lokalbefolkning til å arbeide 

frivillig for og/eller bidra til fellesgoder, 

kulturarv, og bevaring av biologisk mangfold. 

1.  Bidrar systemet til økt frivillig innsats for 
fellesgoder, kulturarv, og/eller bevaring av 
biologisk mangfold 

D6-1 

Destinasjonsledelsen  skal ta initiativ til og 
legge til rette for at selskapet selv og 
destinasjonens reiselivsbedrifter bidrar til 
utvikling i lokalsamfunnet 

1.  Andel ansatte i turistnæringen i forhold til 
totalt antall ansatte på destinasjonen 

2.  Antall lærlingplasser / utplasseringer 

3.  Andel av reiselivsbedrifter som er involvert 
i destinasjonsledelse,  relevante utvalg og 
prosjekter 
4.  Antall tiltak som involverer og engasjerer 
frivillige lag og organisasjoner 

D6---2 

Destinasjonsledelsen  skal ta initiativ til og 
iverksette et opplæringsprogram  for 

reiselivsansatte som inkluderer kunnskap 

om bærekraftig reiselivsutvikling 

1.  Andel bedrifter som deltar / har deltatt i 
opplæringsprogrammet 

2.  Andel av reiselivsbedrifter hvor mer enn 
60% av de ansatte har gjennomgått lokalt 
opplæringsprogram 
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Kriterier Indikatorer 

D7---1 

Destinasjonsledelsen  skal arbeide for økt 
status og stolthet i reiselivsnæringen 

 

1.  Antall kompetansehevende  tiltak 

2.  Antall motivasjonshevende  tiltak 

 

D7---2 

Destinasjonsledelsen  skal arbeide for å øke 
antall helårs arbeidsplasser 

1.  Andel turistrelaterte ansatte i 
høysesong/lavsesong  i forhold til totalt antall 
ansatte på destinasjonen 

2.  Er det iverksatt tiltak for sesongforlengelse 
3.  Er det iverksatt tiltak for å sikre 

sesongansatte mer helårig 

sysselsetting (for eksempel 

mellom bedrifter på destinasjonen 

eller med andre destinasjoner) 

D7---3 

Destinasjonsledelsen  skal arbeide 
for gode arbeidsforhold for ansatte 

i reiselivsnæringen 

1.  Andel medlemsbedrifter  med HMS---plan 
oppdatert minimum hvert annet år 

2.  Antall registrerte skader på 
arbeidsplassene 

3.  Andel medlemsbedrifter  som gjennomfører 
årlig medarbeiderundersøkelse/---samtaler 

 
 

D8---1 

Destinasjonsledelsen  skal, eventuelt i 
samarbeid med kommunen, gjennomføre 

gjesteundersøkelser  i viktige 

kundesegmenter minimum hvert 2. år 

1.   Andel gjester som: 

--- er fornøyd med oppholdet 

--- er misfornøyd med oppholdet 
--- har registrert at destinasjonen har 

iverksatt viktige miljøtiltak som 

energiøkonomisering,  

kildesortering med mer 

--- har mottatt informasjon fra 
destinasjonen/bedriftene om bærekraft 
--- har gjennomført gjenkjøp innen 5 år ---
 opplever god lokalkunnskap på 
destinasjonen 

2.   Fremstår destinasjonen som bærekraftig 

3.   Antall iverksatte tiltak for å styrke 
gjesteopplevelsen  på destinasjonen, og som 

bygger på kunnskap fra gjesteundersøkelsen.I 

D8---2 

Destinasjonsledelsen  skal i samarbeid 
med reiselivsbedrifter gjennomføre en 

risikoanalyse for gjester på 

destinasjonen 

1.   Tiltaksplan for å minimere risiko er 
utarbeidet 

2.   Antall ulykker (død eller varig skade) 
innenfor destinasjonen pr år (som kan knyttes 
til reiselivet) 
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Kriterier Indikatorer 
 

D8---3 

Destinasjonsledelsen  skal 
arbeide for at reiselivsnæringen  

tilrettelegger for allmenn 

tilgjengelighet (UU) 

1.Antall medlemsbedrifter  tilrettelagt for 
personer med nedsatt funksjonsevne ift.  ISO---

standardene ”NS 11001 Universell utforming av 
byggverk og tilliggende uteområder”, og ”NS 
11010 Krav til en merkeordning for 
tilgjengelighet til reiselivsmål” 
2.Andel medlemsbedrifter  som har fått 
informasjon om ”De 7 prinsippene for universell 
utforming” 

3.   Antall tilrettelagte opplevelses--- og 
aktivitetstilbud på destinasjonen 

 

E – Økonomisk levedyktighet 
Kriterier Indikatorer 

E9---1 

Selskapet som har destinasjonsledelsen  må 
være økonomisk levedyktig 

1. Akkumulert positivt driftsresultat de siste 3 år 

2. Selskapets egenkapital i prosent av 
driftsinntekter 

 
E9---2 

Omsetning og økonomisk verdiskaping på 
destinasjonen 

1.Hvor stor økonomisk verdiskaping genererer 
reiselivet 

2. Årlig omsetning fra alle reiselivsbedrifter delt 
på antall gjestedøgn 

3. Akkumulert resultat for 

destinasjonsledelsens  kommersielle 

eiere/medlemmer  forrige regnskapsår skal 
være positiv 

 

E9---3 

Ringvirkninger på destinasjonen skal 
overvåkes 

1.Økonomiske ringvirkninger av reiselivet 
(direkte og indirekte konsum) 

2.Kvalitative ringvirkninger (infrastruktur og 
servicetilbud) 

3.Andel innbyggere som er positive til 
reiselivssatsingen 

E9---4 

Destinasjonsledelsen  skal prioritere 
bedrifter, aktiviteter og arrangementer 
med bærekraftig profil i markedsføringen 

1. Antall markedstiltak som fremhever 
bærekraftige bedrifter, aktiviteter og 
arrangementer 

 
 

E9---5 
Utvikling i gjestestrukturen skal overvåkes 

1. Antall kommersielle gjestedøgn per år 

2. Gjennomsnittlig antall gjestedøgn per måned 

3. Fordeling av gjestedøgn per år per marked 

4. Andel varme senger ift. antall innbyggere 

5.Gjestedøgn årlig ift. antall innbyggere 

E10---1 
Destinasjonsledelsen  skal overvåke 

utviklingen i gjestedøgn 

1.Finnes det en plan for vekst i lav--- og 
skuldersesong(er)  som ikke er eldre enn 24 
mnd. 

2.Utvikling gjestedøgn i lav--- og skuldersesong 
siste 3 år 

E10---2 

Det skal tilrettelegges for produktutvikling i 
lavsesong 

1.Antall kommersielle produkter i lavsesong 

2.Antall tilbydere av produkter i lavsesong 
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Kriterier Indikatorer 

E10---3 

Det skal arbeides aktivt for å maksimere 
bruken av tilgjengelige kommersielle 

senger 

1.Beleggsprosent i kommersielle (varme) senger 
per måned og gjennomsnitt for året 

2.Senger i fritidsboliger (kalde senger) i % av 
total overnattingskapasitet 

E10---4 
Destinasjonsledelsen  skal søke å 
maksimere salg av lokalt produserte, 

bærekraftige varer og tjenester 

1.Prosentandel av reiselivsbedrifter som 
aktivt markedsfører og selger lokalt 
produserte, bærekraftige varer og tjenester 
2.Oppfordrer destinasjonsledelsen  
reiselivsbedriftene  til å foreta lokale innkjøp 
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Bilaga 4 Ordförklaringar 

Destination, mål för en resa. 
UNWTO, United Nations World Tourism Organization. 
UNESCO, United Nations Educational Scientific and Culture Organization. Utser 
världsarv. 
Världsarv, världsarven utgörs av de kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara 
ojämförligt mest enastående och av stor betydelse för hela mänskligheten. 
UNEP, the united nations environment programme.  
GSTC, Global Sustainable Tourism Council. 
GSTC-D (GSTC-D v.1. Där v.1 avser senaste versionen) Global Sustainable Tourism 
Council, kriterier och indikatorer för destinationer. 
GSTC-H&TO, Global Sustainable Tourism Council, kriterier och indikatorer för hotell 
och turopertörer. 
Bärkraftigt reisemål, Kvalitesmärkningssystem som används i Norge. 
ETIS, European Tourism Indicators System for sustaniable destination management. 
Tillväxtverket, Tillväxtverket har regeringens uppdrag att arbeta för att stärka företagens 
konkurrenskraft. Vi gör det genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för 
attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas. 
Tillväxtanalys, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, är en statlig 
myndighet under Näringsdepartementet som har regeringens uppdrag att analysera och 
utvärdera svensk tillväxtpolitik. 
Innovasjon Norge, Innovasjon Norge bidrar till utveckling av Norges näringsliv, 
profilerar konkurrenskraftiga norska företag och Norge som resmål. 
NHO Reiseliv, NHO Reiseliv är den största arbetsgivar- och näringslivsorganisation för 
besöksnäringen i Norge. Svensk motsvarighet är Visita. 
Skistar, affärsdrivande företag med skidanläggningar i Norge och Sverige. 
STI, Sustaiable Travel Internatioal, arbetar med: Improving lives and protecting places 
through travel and tourism. 
HDU-projekten, Projektet Hållbar destinationsutveckling, HDU, genomfördes i nära 
samarbete med VisitSweden. Med uppdraget följde 60 miljoner kronor som fördelades 
med 10 milj- oner kronor var till de fem utvalda destinationerna Bohuslän, Kiruna, 
Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. Destinationerna medfinasierade med samma 
summa vilket innebar att varje destination förfogade över 20 miljoner kronor i 
projektmedel. 
KLEF, Kiruma Lapland ekonomisk förening. 
SMS, Sustainable Management and Monitoring System. Datoriserat system för att mäta 
hur en destination utvecklas. 
GAP-analys, analys som visar på vilken nivå en destination befinner sig och hur stort 
gapet är till de uppsatta målen. 
Nordiska rådet, Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska 
organ. 
Region Västerbotten, Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i 
Västerbottens län. 
SITE Destination, Interegprojekt som arbetar med destinationsutveckling i Trysil, 
Engerdal, Malung-Sälen och Älvdalens kommuner 
WTTC, World Travel & Tourism Council 
ATTA, Adventure travel association. 
Earthcheck, EarthCheck är enligt sin hemsida: The world’s leading scientific 
benchmarking certification and advisory group for travel and tourism. 
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Biosphere Responsible Tourism, Biosphere responible Tourism is the recognized brand 
for certifications that meet the system requirements granted by the Responsible Tourism 
Institute (RTI), an organization born after the World Conference on Sustainable Tourism 
(1995) sponsored by UNESCO. or Nordiska 
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Bilaga 4 Ytterligare organisationer som på ett eller 
annat sätt arbetar med certifiering och kriterier 
för hållbar turism 

UNWTO, är FN,s organ som ansvarar för att främja ansvarsfull, hållbar och tillgänglig 
turism. 
http://www2.unwto.org 
 
WTTC, World Travel & Tourism Council 
http://www.wttc.org 
 
ATTA, Adventure travel association. 
http://www.adventuretravel.biz 
 
Earthcheck  

EarthCheck är enligt sin hemsida: The world’s leading scientific benchmarking 
certification and advisory group for travel and tourism. 
http://earthcheck.org  
 
Biosphere Responsible Tourism 
http://www.biospheretourism.com/   
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Bilaga 5  Resterande bilagor (PDF)  



 

 

Global Sustainable Tourism Council Criteria  
VERSION 1, 1 NOVEMBER 2013 

 

AND 

Suggested Performance Indicators 
VERSION 1, 10 DECEMBER 2013 

 

FOR 

Destinations 
 

Preamble 
Sustainable tourism is on the rise: consumer demand is growing, travel industry suppliers are developing new green 

programs, and governments as well as international agencies are creating new policies to encourage sustainable 

practices in tourism. But what does “sustainable tourism” really mean? How can it be measured and credibly 

demonstrated in order to build consumer confidence, promote business prosperity, foster community benefits, and fight 

false claims?  

The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Criteria was created in an effort to reach a common understanding of 

sustainable destinations.  The GSTC Criteria are the minimum undertakings that any tourism management organization 

should aspire to when considering sustainability in their practices. To satisfy the definition of sustainable tourism, 

destinations must take an interdisciplinary, holistic and integrative approach which includes four main objectives: (i) 

demonstrate sustainable destination management, (ii) maximize social and economic benefits for the host community 

and minimize negative impacts, (iii) maximize benefits to communities, visitors and cultural heritage and minimize 

impacts, and (iv) maximize benefits to the environment and minimize negative impacts. The GSTC Criteria are designed 

to be used by all types and scales of destinations. 

The GSTC Criteria was created by the tourism community in part as a response to the global challenges of the United 

Nations’ Millennium Development Goals. Poverty alleviation, gender equity and environmental sustainability (including 

climate change) are the main cross-cutting issues that are addressed in the GSTC Criteria.   

The GSTC Criteria and Indicators were developed based on already recognized criteria and approaches including: the 

UNWTO destination level indicators, the GSTC Criteria for Hotels and Tour Operators, and other widely accepted 

principles and guidelines, certification criteria and indicators. They reflect sustainable tourism certification standards, 

indicators, criteria, and best practices from different cultural and geo-political contexts from around the world. Potential 

indicators were screened for relevance and practicality, as well as their applicability to a broad range of destination 

types.  



  

GSTC Criteria & Indicators 
Destinations 

 

 

2 

 

www.gstcouncil.org 

The GSTC Criteria are administered by the Global Sustainable Tourism Council. Some of the expected uses of the criteria 

by tourism management organizations include the following: 

• Serve as basic guidelines for destinations which wish to become more sustainable 

• Help consumers identify sound sustainable tourism destinations 

• Serve as a common denominator for media to recognize destinations and inform the public about personal 

sustainability efforts 

• Help certification and other voluntary destination level programs ensure that their standards meet a broadly-

accepted baseline 

• Offer governmental, non-governmental, and private sector programs a starting point for developing sustainable 

tourism requirements 

• Serve as basic guidelines for education and training bodies, such as hotel schools and universities 

 

The criteria indicate what should be done, not how to do it or whether the goal has been achieved. This role is fulfilled 

by performance indicators, educational materials, and access to tools for implementation from public, NGO and private 

sector providers all of which are an indispensable complement to the Destination Level GSTC Criteria.  The GSTC Criteria 

for Destinations were conceived as the beginning of a process to make sustainability the standard practice in all forms of 

tourism. 

Criteria Application 

It is recommended that all criteria be applied to the greatest extent practical, unless for a specific situation the criterion 

is not applicable and justification is provided. There may be circumstances in which a criterion is not applicable to a 

specific tourism destination or destination management organization. This could be due to the local regulatory, 

environmental, social, economic or cultural conditions. In the case of smaller destinations and communities, it is 

recognized that limited resources may prevent comprehensive application of all criteria.  

Because destinations are comprised by many different enterprises, organizations and individuals, the application of 

these criteria should include thorough consideration of the cumulative effects of activities. Measurement at the 

destination scale will usually capture the net result of cumulative effects at the individual scale. However monitoring of 

impacts is not an end in itself, it should be viewed as a tool for improving the sustainability of the destination.  Further 

guidance on these criteria may be found from the supporting indicators and glossary, which will be published by the 

Global Sustainable Tourism Council.   

Performance Indicators 

The performance indicators presented here are designed to provide guidance in measuring compliance with the GSTC 

Criteria for Destinations (GSTC C-D). They are not intended to be the definitive set or all-inclusive, but to provide a solid 

sample set for users of the GSTC C-D in developing their own indicator sets.  

This set of indicators will be updated periodically, as new information is developed.  If you would like to suggest new 

indicators or other improvements, please send your suggestions to destinations@gstcouncil.org. 

Combined Indicators and Criteria 

This document is the combined Criteria and the Performance Indicators, for the official text see www.gstcouncil.org  
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CRITERIA  INDICATORS 

SECTION A: Demonstrate effective sustainable management 

A1 Sustainable destination strategy 

The destination has established and is implementing a 

multi-year destination strategy that is publicly 

available, is suited to its scale; that considers 

environmental, economic, social, cultural, quality, 

health, and safety, and aesthetic issues; and was 

developed with public participation. 

IN-A1.a. Multi-year destination strategy that includes a focus on sustainability and 

sustainable tourism and includes environmental, economic, social, cultural, 

quality, health, and safety issues 

IN-A1.b. Multi-year destination plan or strategy that is up-to-date and publicly 

available 

IN-A1.c. Multi-year destination plan or strategy that was developed with public 

participation 

IN-A1.d. Political commitment to implement the multi-year destination plan and 

evidence of implementation 

A2 Destination management organization 

The destination has an effective organization, 

department, group, or committee responsible for a 

coordinated approach to sustainable tourism, with 

involvement by the private sector and public sector.  

This group is suited to the size and scale of the 

destination, and has defined responsibilities, 

oversight, and implementation capability for the 

management of environmental, economic, social, and 

cultural issues.  This group’s activities are 

appropriately funded. 

IN-A2.a. An organization has responsibility for a coordinated approach to the 

management of sustainable tourism 

IN-A2.b. The private sector and public sector are involved in the organization and 

coordination of tourism 

IN-A2.c. The tourism organization is suited to the size and scale of the destination 

IN-A2.d. Individuals within the tourism organization have assigned responsibilities 

for sustainable tourism 

IN-A2.e. The tourism organization is appropriately funded 

A3 Monitoring  

The destination has a system to monitor, publicly 

report, and respond to environmental, economic, 

social, cultural, tourism, and human rights issues.  The 

monitoring system is reviewed and evaluated 

periodically. 

IN-A3.a. Active monitoring and public reporting of environmental, economic, 

social, cultural, tourism, and human rights issues 

IN-A3.b. Monitoring system is reviewed and evaluated periodically 

IN-A3.c. Tourism impact mitigation procedures funded and active 

A4 Tourism seasonality management 

The destination dedicates resources to mitigate 

seasonal variability of tourism where appropriate, 

working to balance the needs of the local economy, 

community, cultures and environment, to identify 

year-round tourism opportunities. 

IN-A4.a. Specific strategy for marketing off-season events and attracting year-

round visitors 
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A5 Climate change adaptation  

The destination has a system to identify risks and 

opportunities associated with climate change. This 

system encourages climate change adaptation 

strategies for development, siting, design, and 

management of facilities.  The system contributes to 

the sustainability and resilience of the destination and 

to public education on climate for both residents and 

tourists. 

IN-A5.a. Current system for climate change adaptation and risk assessment 

IN-A5.b. Laws or policies to mitigate climate change and encourage technologies 

to mitigate climate change  

IN-A5.c. Program to educate and raise awareness among the public, tourism 

enterprises, and visitors about climate change 

A6 Inventory of tourism assets and attractions 

The destination has an up-to-date, publicly available 

inventory and assessment of its tourism assets and 

attractions, including natural and cultural sites. 

IN-A6.a. Current inventory and classification of tourism assets and attractions 

including natural and cultural sites 

A7 Planning Regulations 

The destination has planning guidelines, regulations 

and/or policies that require environmental, economic, 

and social impact assessment and integrate 

sustainable land use, design, construction, and 

demolition. The guidelines, regulations and/or 

policies are designed to protect natural and cultural 

resources, were created with local inputs from the 

public and a thorough review process, are publicly 

communicated, and are enforced. 

IN-A7.a. Planning or zoning guidelines, regulations and/or policies that protect 

natural and cultural resources 

IN-A7.b. Guidelines, regulations, and/or policies that address sustainable land 

use, design, construction, and demolition 

IN-A7.c. Planning guidelines, regulations, and/or policies were created with local 

inputs from the public and a thorough review process  

IN-A7.d. Planning guidelines, regulations, and/or policies are publicly 

communicated and are enforced 

A8 Access for all 

Where appropriate, sites and facilities, including 

those of natural and cultural importance, are 

accessible to all, including persons with disabilities 

and others who have specific access requirements. 

Where such sites and facilities are not immediately 

accessible, access is afforded through the design and 

implementation of solutions that take into account 

both the integrity of the site and such reasonable 

accommodations for persons with access 

requirements as can be achieved.   

IN-A8.a. Policies supporting access to tourist sites and facilities, including those of 

natural and cultural importance, for individuals with disabilities and others who 

have specific access requirements, where appropriate 

IN-A8.b. Accessibility solutions are designed to take into account the integrity of 

the site while making reasonable accommodation for people with disabilities 
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A9 Property acquisitions 

Laws and regulations regarding property acquisitions 

exist, are enforced, comply with communal and 

indigenous rights, ensure public consultation, and do 

not authorize resettlement without prior informed 

consent and/or reasonable compensation. 

IN-A9.a. Policy or legislation, including enforcement provisions, exist 

IN-A9.b. Policy or legislation that considers indigenous rights, ensures public 

consultation and authorizes resettlement only when there is informed consent 

and/or reasonable compensation 

A10 Visitor satisfaction  

The destination has a system to monitor and publicly 

report visitor satisfaction, and, if necessary, to take 

action to improve visitor satisfaction. 

IN-A10.a. Collection and public reporting of data on visitor satisfaction 

IN-A10.b. System to take action to improve visitor satisfaction based on 

monitoring information 

A11 Sustainability standards 

The destination has a system to promote 

sustainability standards for enterprises consistent 

with the GSTC Criteria.  The destination makes 

publicly available a list of sustainability certified or 

verified enterprises. 

IN-A11.a. Industry-supported sustainable tourism certification or environmental 

management system 

IN-A11.b. Sustainable tourism certification or environmental management system 

recognized by the GSTC 

IN-A11.c. Monitoring of tourism business participation in tourism certification or 

environmental management system 

IN-A11.d. Publicly available list of sustainably certified or verified enterprises 

A12 Safety and security 

The destination has a system to monitor, prevent, 

publicly report, and respond to crime, safety, and 

health hazards. 

IN-A12.a. On-going compulsory inspections of fire, food hygiene, and electricity 

safety for tourism properties 

IN-A12.b. Safety precautions such as first aid stations at beaches/tourist 

attraction sites 

IN-A12.c. System to prevent and respond to crime  

IN-A12.d. Taxi licensing system with clear pricing and an organized taxi dispatch 

system at points of visitor entry 

IN-A12.e. Public reporting of safety and security 

A13 Crisis and emergency management 

The destination has a crisis and emergency response 

plan that is appropriate to the destination.  Key 

elements are communicated to residents, visitors, and 

enterprises. The plan establishes procedures and 

provides resources and training for staff, visitors, and 

residents, and is updated on a regular basis.   

IN-A13.a. Publicly available crisis and emergency response plan that considers the 

tourism sector 

IN-A13.b. Financial and human capital to implement the crisis and emergency 

response plan 

IN-A13.c. Crisis and emergency response plan developed with input from the 

tourism private sector and includes communication procedures for during and 

after a crisis or emergency 

IN-A13.d. Crisis and emergency response plan provides resources and training for 

staff, visitors, and residents 

IN-A13.e. Crisis and emergency response plan is updated on a regular basis 
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A14 Promotion 

Promotion is accurate with regard to the destination 

and its products, services, and sustainability claims. 

The promotional messages treat local communities 

and tourists authentically and respectfully. 

IN-A14.a. Destination promotional messages that represent local communities 

and visitors authentically and respectfully 

IN-A14.b. Destination promotional messages that are accurate in their description 

of products and services 

SECTION B: Maximize economic benefits to the host community and minimize negative impacts 

B1 Economic monitoring 

The direct and indirect economic contribution of tourism to 

the destination’s economy is monitored and publicly 

reported at least annually. To the extent feasible, this 

should include visitor expenditure, revenue per available 

room, employment and investment data.   

IN-B1.a. Regular monitoring and reporting of visitor expenditure data, revenue 

per available room, employment and investment data 

IN-B1.b. Regular monitoring and reporting at least annually of direct and indirect 

contributions of tourism 

IN-B1.c. Collection and public reporting at least annually of tourism-related 

employment data, disaggregated by gender and age group 

B2 Local career opportunities 

The destination’s enterprises provide equal employment, 

training opportunities, occupational safety, and fair wages 

for all.  

IN-B2.a. Legislation or policies supporting equal opportunities in employment for 

all, including women, youth, disabled people, minorities, and other vulnerable 

populations 

IN-B2.b. Training programs that provide equal access to all, including women, 

youth, disabled people, minorities, and other vulnerable populations 

IN-B2.c. Legislation or policies supporting occupational safety for all 

IN-B2.d. Legislation or policies supporting fair wages for all, including women, 

youth, disabled people, minorities, and other vulnerable populations 

B3 Public participation 

The destination has a system that encourages public 

participation in destination planning and decision making 

on an ongoing basis. 

IN-B3.a. System for involving public, private, and community stakeholders in 

destination management planning and decision making  

IN-B3.b. Public meeting(s) to discuss destination management issues each year 

B4 Local community opinion 

Local communities’ aspirations, concerns, and satisfaction 

with destination management are regularly monitored, 

recorded and publicly reported in a timely manner.  

IN-B4.a. Regular collection, monitoring, recording, and public reporting of data on 

resident aspirations, concerns, and satisfaction with destination management 

IN-B4.b. Collection, monitoring, recording, and public recording of data occurs in a 

timely manner 

B5 Local access 

The destination monitors, protects, and when necessary 

rehabilitates or restores local community access to natural 

and cultural sites. 

IN-B5.a. Programs to monitor, protect, and rehabilitate or restore public access 

by locals and domestic visitors to natural and cultural sites 

IN-B5.b. Monitoring of behaviour and characteristics of local, domestic and 

foreign visitors to tourist sites and attractions 

B6 Tourism awareness and education  

The destination provides regular programs to affected 

communities to enhance their understanding of the 

opportunities and challenges of tourism, and the 

importance of sustainability. 

IN-B6.a. Program to raise awareness of tourism’s role and potential contribution 

held in communities, schools, and higher education institutions 

B7 Preventing exploitation 

The destination has laws and established practices to 

prevent commercial, sexual, or any other form of 

exploitation and harassment of anyone, particularly of 

children, adolescents, women, and minorities. The laws and 

established practices are publicly communicated. 

IN-B7.a. Laws and a program to prevent commercial, sexual, or any other form of 

exploitation, discrimination or harassment of residents or visitors 

IN-B7.b. Laws and program are publicly communicated 
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B8 Support for community  

The destination has a system to enable and encourage 

enterprises, visitors, and the public to contribute to 

community and sustainability initiatives. 

IN-B8.a. Programs for enterprises, visitors, and the public to contribute donations 

to community and biodiversity conservation initiatives and/or infrastructure 

development 

B9 Supporting local entrepreneurs and fair trade  

The destination has a system that supports local and small- 

and medium-sized enterprises, and promotes and develops 

local sustainable products and fair trade principles that are 

based on the area’s nature and culture. These may include 

food and beverages, crafts, performance arts, agricultural 

products, etc. 

IN-B9.a. Program to support and build capacity of local and small- and medium-

sized enterprises 

IN-B9.b. Program encourages enterprises to purchase goods and services locally 

IN-B9.c. Program to promote and develop local sustainable products based on 

local nature and culture 

IN-B9.d. Program to include local artisans, farmers, and suppliers in the tourism 

value chain 

SECTION C: Maximize benefits to communities, visitors, and culture; minimize negative 

impacts 

C1 Attraction protection 

The destination has a policy and system to evaluate, 

rehabilitate, and conserve natural and cultural sites, 

including built heritage (historic and archaeological) and 

rural and urban scenic views.    

IN-C1.a. Management system to protect natural and cultural sites, including build 

heritage and rural and urban scenic views 

IN-C1.b. Management system to monitor, measure, and mitigate tourism impacts 

on sites and attractions 

C2 Visitor management  

The destination has a visitor management system for 

attraction sites that includes measures to preserve, protect, 

and enhance natural and cultural assets. 

IN-C2.a. Administrative mechanism responsible for implementing visitor 

management plans and operations 

C3 Visitor behavior  

The destination has published and provided guidelines for 

proper visitor behavior at sensitive sites.  Such guidelines 

are designed to minimize adverse impacts on sensitive sites 

and strengthen positive visitor behaviors. 

IN-C3.a. Cultural and environmental guidelines for visitor behaviour in sensitive 

sites 

IN-C3.b. Code of practice for tour guides and tour operators 

C4 Cultural heritage protection 

The destination has laws governing the proper sale, trade, 

display, or gifting of historical and archaeological artefacts. 

IN-C4.a. Laws or regulations to protect historical and archaeological artefacts 

including those located under water, and evidence of their enforcement 

IN-C4.b. Program to protect and celebrate intangible cultural heritage (e.g., 

includes song, music, drama, skills and crafts) 

C5 Site interpretation  

Accurate interpretive information is provided at natural and 

cultural sites. The information is culturally appropriate, 

developed with community collaboration, and 

communicated in languages pertinent to visitors. 

IN-C5.a. Interpretive information available to visitors in tourist offices and at 

natural and cultural sites 

IN-C5.b. Interpretive information is culturally appropriate 

IN-C5.c. Interpretive information is developed with community collaboration 

IN-C5.d. Interpretive information is available in languages pertinent to visitors 

IN-C5.e. Tour guide training in the use of interpretive information 

C6 Intellectual property 

The destination has a system to contribute to the protection 

and preservation of intellectual property rights of 

communities and individuals. 

IN-C6.a. Laws, regulations or programs to protect intellectual property rights of 

local individuals and communities 

SECTION D: Maximize benefits to the environment and minimize negative impacts 

D1 Environmental risks 

The destination has identified environmental risks and has a 

system in place to address them. 

IN-D1.a. Sustainability assessment of the destination within the last five years, 

identifying environmental risks 

IN-D1.b. System in place to address identified risks 
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D2 Protection of sensitive environments 

The destination has a system to monitor the environmental 

impact of tourism, conserve habitats, species, and 

ecosystems, and prevent the introduction of invasive 

species. 

IN-D2.a. Maintained and updated inventory of sensitive and threatened wildlife 

and habitats 

IN-D2.b. Management system to monitor impacts and to protect ecosystems, 

sensitive environments, and species 

IN-D2.c. System prevents the introduction of invasive species 

D3 Wildlife protection 

The destination has a system to ensure compliance with 

local, national, and international laws and standards for the 

harvest or capture, display, and sale of wildlife (including 

plants and animals). 

IN-D3.a. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora (CITES) 

IN-D3.b. Regulations and standards for controlling harvesting or capture, display, 

sale, of plants and animals 

D4 Greenhouse gas emissions 

The destination has a system to encourage enterprises to 

measure, monitor, minimize, publicly report, and mitigate 

their greenhouse gas emissions from all aspects of their 

operation (including emissions from service providers). 

IN-D4.a. Program to assist enterprises to measure, monitor, minimize, and 

publicly report greenhouse gas emissions 

IN-D4.b. System to assist enterprises to mitigate greenhouse gas emissions 

D5 Energy conservation 

The destination has a system to encourage enterprises to 

measure, monitor, reduce, and publicly report energy 

consumption, and reduce reliance on fossil fuels.   

IN-D5.a. Program to promote energy conservation and measure, monitor, reduce, 

and publicly report energy consumption 

IN-D5.b. Policies and incentives to reduce reliance on fossil fuels, improve energy 

efficiency, and encourage the adoption and use of renewable energy technologies 

D6 Water Management 

The destination has a system to encourage enterprises to 

measure, monitor, reduce, and publicly report water usage. 

IN-D6.a. Program to assist enterprises to measure, monitor, reduce, and publicly 

report water usage 

D7 Water security 

The destination has a system to monitor its water resources 

to ensure that use by enterprises is compatible with the 

water requirements of the destination community. 

IN-D7.a. Management system to ensure that water use by enterprises and water 

requirements of the destination community are balanced and compatible 

D8 Water quality 

The destination has a system to monitor drinking and 

recreational water quality using quality standards. The 

monitoring results are publicly available, and the 

destination has a system to respond in a timely manner to 

water quality issues.   

IN-D8.a. Management system to monitor and publicly report on drinking and 

recreational water quality 

IN-D8.b. Monitoring results are publicly available  

IN-D8.c. System to respond in a timely manner to water quality issues 

D9 Wastewater 

The destination has clear and enforced guidelines in place 

for the siting, maintenance and testing of discharge from 

septic tanks and wastewater treatment systems, and 

ensures wastes are properly treated and reused or released 

safely with minimal adverse effects to the local population 

and the environment. 

IN-D9.a. Regulations for the siting, maintenance, and testing of discharge from 

septic tanks and wastewater treatment systems, and evidence of their 

enforcement 

IN-D9.b. Regulations to ensure the size and type of waste water treatment is 

adequate for the location, and evidence of their enforcement 

IN-D9.c. Program to assist enterprises to effectively treat and reuse wastewater 

IN-D9.d. Program to ensure proper treatment of wastes and safe reuse or release 

with minimal adverse effects to local population and environment 
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D10 Solid waste reduction 

The destination has a system to encourage enterprises to 

reduce, reuse, and recycle solid waste.  Any residual solid 

waste that is not reused or recycled is disposed of safely 

and sustainably. 

IN-D10.a. Waste collection system that maintains public records on the amount of 

waste generated 

IN-D10.b. Solid waste management plan that is implemented, and has 

quantitative goals to minimize, and ensure safe sustainable disposal of waste that 

is not reused or recycled 

IN-D10.c. Program to assist enterprises to reduce, reuse, and recycle waste 

IN-D10.d. Program to reduce the use of bottled water by enterprises and visitors 

D11 Light and noise pollution 

The destination has guidelines and regulations to minimize 

light and noise pollution.  The destination encourages 

enterprises to follow these guidelines and regulations. 

IN-D11.a. Guidelines and regulations to minimize noise and light pollution 

IN-D11.b. Program to encourage enterprises to follow guidelines and regulations 

to minimize noise and light pollution 

D12 Low-impact transportation 

The destination has a system to increase the use of low-

impact transportation, including public transportation and 

active transportation (e.g., walking and cycling). 

IN-D12.a. Program to increase the use of low-impact transportation 

IN-D12.b. Program to make sites of visitor interest more accessible to active 

transportation (e.g., walking and cycling) 
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Ingress

Turism är en viktig sektor i Europeiska unionens ekonomi. Den bidrar till ekonomisk tillväxt och 
sysselsättning. En av våra största utmaningar är dock att stärka och förbättra utvecklingen mot 
hållbar turism för att säkra branschens långsiktiga konkurrenskraft. Genom en hållbar förvalt-
ning av turismen vill vi se till att vi respekterar gränserna för och kapaciteten hos våra resurser 
och främjar en utveckling av turismen som bygger på en balanserad optimering av de omedelbara 
ekonomiska, miljömässiga och sociokulturella vinsterna. Samtidigt måste också framtiden för vår 
europeiska turistnäring tryggas på lång sikt.

Viktigast är att Europa behåller sin ställning som världens ledande turistdestination. Sedan 1990 
har antalet internationella turister som reser till EU mer än fördubblats. För att EU:s turistnäring 
ska behålla sin marknadsandel krävs dock avsevärda förbättringar av konkurrenskraften och håll-
barheten, med hänsyn till aspekter som produkters och tjänsters kvalitet, socialt och miljömässigt 
ansvar, naturresurser och mångfald i fråga om kulturarv och lokala identiteter.

För att ta itu med denna utmaning har jag ända sedan jag tillträdde som vice ordförande för 
Europeiska kommissionen och kommissionär med ansvar för näringsliv och företagande haft turist-
sektorns konkurrenskraft högt uppe på min dagordning. Jag har därför föreslagit ett antal åtgärder 
för att göra den europeiska turismen mer hållbar, konkurrenskraftig och synlig på internationella 
marknader. Dessa åtgärder beskrivs i meddelandet Europa, världens främsta resmål – en ny poli-

tisk ram för europeisk turism, som jag starkt förespråkade att kommissionen skulle anta 2010. 

Här ingår att införa en europeisk märkning för kvalitetssystem inom turistsektorn, stödja en flex-
iblare visumpolitik, främja ökade turistströmmar inom EU och från tredjeländer, utarbeta en 
europeisk stadga för hållbar och ansvarsfull turism och det europeiska virtuella observationscen-
trumet för turism samt ett antal åtgärder för att förbättra tillgången till turisttjänster och utveckla 
kompetensen inom sektorn. 

Utvecklingen av ett europeiskt indikatorsystem för turism för hållbar förvaltning på desti-
nationsnivå är ett av de centrala initiativ som kommissionen enligt meddelandet ska genomföra. 
Tanken är att det europeiska indikatorsystemet ska bidra till att förbättra den hållbara förvalt-
ningen av destinationer genom att erbjuda intressenter i turistsektorn en enkel och användbar 
verktygslåda. Det kommer att göra det lättare för intressenterna att mäta och övervaka proces-
serna för en hållbar förvaltning och ge dem möjlighet att förmedla och riktmärka sina framsteg 
och resultat i framtiden. 
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För att skapa den rätta balansen mellan turisternas, värdsamhällenas och miljöns behov, begränsa 
konflikter och ta hänsyn till ömsesidiga beroendeförhållanden krävs en särskild syn på destina-
tionsförvaltningen. Vi ser det europeiska indikatorsystemet för hållbar destinationsförvaltning som 
ett av de verktyg som i hög grad kan bidra till detta, och jag uppmanar er att använda det och 
hjälpa oss att sprida det.

Till sist vill jag uppmärksamma det värdefulla stödet från experterna i gruppen för hållbar turism 
och tacka dem och alla destinationer där indikatorerna har testats för deras engagemang för en 
framgångsrik utveckling av systemet.  Utan deras tid, samarbete, sakkunskap och kloka insikter 
hade systemet inte kunnat utvecklas.

 
Antonio Tajani 

Vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för näringsliv och företagande
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Vad är det europeiska 
indikatorsystemet för turism?
Det europeiska indikatorsystemet för turism är särskilt avsett för turistdestinationer. Det är 
utformat som en lokalt ägd och styrd process för att övervaka, förvalta och förbättra en turistde-
stinations hållbarhet.  Det har utvecklats på grundval av lärdomar från tidigare indikatorsystem 
och har finjusterats med utgångspunkt i återkoppling från fältförsök på ett antal olika destinatio-
ner i Europa. 

Systemet består av en uppsättning indikatorer, en verktygslåda och ett dataset. Det har utfor-
mats som ett instrument som vilken destination som helst kan anamma och tillämpa utan särskild 
utbildning. Det kan vara värdefullt för att följa en destinations utveckling och fatta bättre förvalt-
ningsbeslut, och det kan bidra till utformningen av en lämplig politik. 

Det nuvarande systemet har en struktur med 27 huvudindikatorer och 40 valfria indikatorer. De 
kan användas på frivillig basis, tillsammans med eller integrerade i befintliga system för destina-
tionsövervakning.  Systemet är flexibelt.  Det kan utvidgas eller minskas ner för att anpassas till 
destinationens behov, lokala aktörers intressen och de specifika hållbarhetsfrågor som destinatio-
nen ställs inför.

Den grundläggande principen för indikatorsystemet är delat egenansvar och beslutsfattande på 
destinationsnivå.  Att samla en grupp som får samarbeta när det gäller att samla in och redovisa 
information är ett effektivt sätt att åstadkomma en ändamålsenlig destinationsförvaltning. 
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Varför införa det europeiska 
indikatorsystemet för turism?
Europeiska kommissionen har länge engagerat sig för att främja hållbar utveckling inom den euro-
peiska turistnäringen och har redan infört ett antal verktyg för att underlätta för företagen att 
tillämpa en sund miljöförvaltning, t.ex. EU:s miljömärke eller gemenskapens miljölednings- och mil-
jörevisionsordning (Emas).

Turistsektorns konkurrenskraft är nära kopplad till dess hållbarhet, eftersom en turistdestinations 
natur- och kulturmiljö och dess integrering i lokalsamhället har stor betydelse för dess kvalitet. 

Hållbar turism innefattar ett antal olika aspekter: ansvarsfullt utnyttjande av naturresurser, hänsyn 
till verksamheternas miljöpåverkan (avfallsproduktion, tryck på vatten, mark och biologisk mång-
fald osv.), användning av ”ren” energi, skydd av kulturarvet och bevarande av destinationernas 
integritet i natur- och kulturhänseende, kvalitet och hållbarhet hos de arbetstillfällen som skapas, 
lokala ekonomiska effekter samt kundservice. 

För att kunna ta itu med dessa utmaningar måste vi fatta kloka beslut grundade på relevant infor-
mation. Denna information kan vi få med hjälp av särskilda indikatorer som i stället för att mäta 
en enda aspekt av verksamheten, t.ex. antal besökare eller dagliga utlägg, kombinerar information 
om lokala frågor av intresse. Om t.ex. skapande av sysselsättning är ett centralt mål för en desti-
nation eller region men vatten är den huvudsakliga begränsande faktorn, då är det lämpligt att ta 
fram en indikator som sätter antalet arbetstillfällen som genereras i relation till den mängd vat-
ten som förbrukas. Om turistnäringen kan generera många arbetstillfällen per liter förbrukat vatten 
skulle rationella makthavare satsa på turism i stället för på jordbruk eller någon annan industri 
som inte kan ge samma sysselsättningsnivå med den begränsade resursen. Övervakningen spå-
rar förändringar under tidens lopp och ger information som makthavarna sedan kan använda i sitt 
beslutsfattande. 

Turistnäringen har stor potential, och med hjälp av indikatorer kan destinationer framhålla sin 
potential på ett mer övertygande sätt och få större stöd från makthavarna. Samtidigt kan de 
identifiera de områden där det krävs förbättringar, införa riktmärken för resultaten och öka sin 
hållbarhet. Genom att mäta sina resultat kan turistnäringen säkra sin centrala roll i den gröna eko-
nomin i en värld med begränsade resurser. 

Motivering för övervakning av turistdestinationer:
Bättre information som grund för beslutsfattande
Effektiv riskhantering 
Prioritering av projekt
Riktmärkning av resultat
Ökat samhällsstöd för intressenter i turistsektorn
Bättre besökarupplevelse 
Bättre resultat/kostnadsbesparingar
Ökat värde per besökare
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Vägledning för användning av 
systemet: verktygslådan
Denna verktygslåda är en vägledning för genomförande och användning av det europeiska indi-
katorsystemet för turistdestinationer. Det är ett enkelt, användarvänligt verktyg som är avsett att 
underlätta destinationernas förvaltning och övervakning för ökad hållbarhet.

Verktygslådan består av fyra delar. I del 1 presenteras principen om hållbar destinationsförvaltning.  
I del 2 beskrivs steg för steg hur systemet ska användas. Del 3 är en översikt över huvudindikato-
rerna och de valfria indikatorerna. I del 4 beskrivs hur destinationsdatasetet används – ett verktyg 
för att ta till vara de uppgifter som samlas in av intressenterna.  

Indikatorerna i denna verktygslåda ingår i en integrerad metod för destinationsförvaltning.  Meto-
den bygger på samarbete, samverkan, kontinuerlig utvärdering, effektiv kommunikation och ett 
helhetsperspektiv.

All kompletterande systeminformation finns i del 5 i verktygslådan.
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Del 1: Europeisk 
destinationsförvaltning
Vad är en destination?

I detta indikatorsystem kan en destination definieras som 
ett geografiskt område som är eller kan bli attraktivt för besökare/turister,
en plats eller ett område som erkänns och enkelt kan definieras som en destination för 
besökare och har en rad olika anläggningar och produkter som riktar sig till turister,
en plats eller ett område som marknadsförs som en destination, 
en plats eller ett område där det är möjligt att mäta utbud och efterfrågan på turisttjäns-
ter, dvs. besöksekonomin,
en plats eller ett område där besöksförvaltningen vanligen innefattar en rad intressenter i 
den offentliga och den privata sektorn tillsammans med värdsamhället.

Systemet kan inte tillämpas på större områden, dvs. nationella eller regionala områden som inte 
direkt förvaltar turistresurser och turistanläggningar och samverkar med intressenter.

Turistdestinationerna står i fokus för turismen. Uppgifter från Eurostat visar att européerna gjorde 
strax över en miljard resor 2011. De genomsnittliga reseutläggen uppgick till 347 euro, vilket ger 
sammanlagda utgifter på 312 miljoner euro1. Detta får ekonomiska effekter på olika områden: 
sysselsättning, ökade skatteintäkter, framgångsrik företagstillväxt, skydd av miljö och kulturarv. 
Men turisterna lämnar också avfall efter sig, de förbrukar vatten och energi och påverkar de sam-
hällen de besöker. En initierad och gemensam destinationsförvaltning är därför grundläggande för 
de europeiska turistdestinationernas långsiktiga hållbarhet. 

De lokala makthavarna har alltför länge förlitat sig på statistik av begränsad omfattning, t.ex. antal 
besökare, sysselsättningsundersökningar och besökarenkäter, för övervakningen av turismen på 
deras destinationer. Denna statistik ger inte hela bilden av turismens inverkan. Insamling av upp-
gifter om en lång rad olika frågor med anknytning till turismens inverkan på ekonomin, samhället 
och miljön på lokal nivå kommer att underlätta för destinationerna att få en riktig uppfattning om 
vad som egentligen pågår.

Även om det finns väletablerade definitioner, planer, vägledande principer och regionala strategier 
finns det få verktyg som kan hjälpa lokala destinationssamordnare att fatta välgrundade beslut för 
att förbättra turismen på deras destination. Med denna verktygslåda åtgärdas den bristen.

Vem är verktygslådan avsedd för?

Syftet med denna verktygslåda är att hjälpa intressenter att mäta och förbättra sina destination-
ers hållbara utveckling med hjälp av det europeiska indikatorsystemet för turism.

Verktygslådan riktar sig särskilt till en lokal ”ledare” som är motiverad att införa systemet på sin 
destination. Det kan röra sig om en hög företrädare för destinationsförvaltningsorganisationen, 
destinationens marknadsföringsorgan, turistnämnden, lokala/regionala turistmyndigheter, turist-
ministeriet, privata organisationer eller turistföreningar. Eftersom ”ledaren” kan komma från en rad 
olika bakgrunder kallas den person som leder införandet av indikatorsystemet på destinationen för 
lokal destinationssamordnare i det europeiska indikatorsystemet för turism.

Den lokala destinationssamordnarens uppgifter innefattar normalt planering, förvaltning, över-
vakning, PR och marknadsföring. Även utbildning och kvalitetsstandarder kan ingå. De lokala 
destinationssamordnarna spelar en avgörande roll. Den person som påtar sig rollen måste ha 

1  Eurostat (2012) Tourism in Europe: Results for 2011 – utgåva 28/2012.
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förmåga att samla och påverka intressenter, ha tillgång till relevanta uppgifter (eller möjlighet att 
få tillgång till dem genom andra), kunna anförtros lagringen av uppgifterna (som till viss del kan 
vara känsliga) och ha en viss ledningsförmåga. 
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Del 2: Hur indikatorsystemet används 
– steg för steg
I detta avsnitt beskrivs sju steg för att införa indikatorsystemet på en turistdestination. I vägled-
ningen förklaras processen med att bilda en intressentarbetsgrupp, samla in uppgifter 
och vidta åtgärder med utgångspunkt i resultaten. Det europeiska indikatorsystemet för 
turism är särskilt utformat för turistdestinationer. Det är utformat som en lokalt ägd och styrd pro-
cess för att övervaka, förvalta och förbättra en turistdestinations kvalitet och hållbarhet.

Steg 1. Öka medvetenheten 

När en destination beslutar sig för att mäta sin hållbarhet med det europeiska indikatorsystemet 
för turism är det viktigt att förmedla beslutet till så många människor som möjligt, framför allt till 
lokala intressenter.  Det bidrar till ökad medverkan, större medvetenhet om destinationens enga-
gemang för en hållbar förvaltning av turism och ökat stöd för verksamhet och åtgärder som kan 
behöva genomföras med utgångspunkt i resultaten.

Lokala destinationssamordnare bör använda alla kommunikationssätt de har till sitt förfogande 
och se till att deras lokala myndighet/kommun gör likadant. Sociala medier kan vara en lämplig och 
kostnadseffektiv metod för snabb och enkel kommunikation. De har dessutom fördelen att de upp-
muntrar till diskussion, vilket är särskilt värdefullt under genomförandets gång. 

Idéer kring kommunikation:
Offentliggör nyheter om destinationens införande av det europeiska indikatorsystemet för 
turism på organisationens webbplats och relevanta sociala nätverk. 
Uppmuntra lokala kommentatorer, t.ex. tidningar, radiostationer eller diskussionsforum på 
Internet, att sprida nyheten på sina egna bloggar etc. 
Partnerorganisationer, särskilt de som har intressen i den lokala turistnäringen, miljön och 
lokalsamhället, kommer också att vara angelägna om att sprida nyheterna bland sina 
anhängare.

Steg 2. Skapa en destinationsprofil 

Att fastställa destinationens gränser och göra det möjligt för andra intressenter att få en all-
män överblick över destinationen är grundläggande steg i datainsamlingen.  Det kan göras med 
hjälp av destinationsprofilformuläret.  Formuläret är enkelt att fylla i. Det innehåller grundläggande 
information om geografi, turisttjänster, transportförbindelser och antal besökare på destinationen. 
Lokala destinationssamordnare kan fritt anpassa formatet så att det motsvarar destinationens 
behov. En tom mall med förslag till kategorier och ett ifyllt exempel finns i del 5 i verktygslådan.

Steg 3. Bilda en intressentarbetsgrupp 

Nästa steg är att bilda en intressentarbetsgrupp för destinationen. Intressentarbetsgruppen 
består av ett antal organisationer och personer på destinationen med engagemang och 
intresse i turistnäringen.  För att en tillräcklig mängd data ska kunna samlas in är det väsent-
ligt att företrädare för den privata sektorn och destinationsförvaltningsorganisationen eller 
turistmyndigheten deltar aktivt i intressentarbetsgruppen.  Andra sektorer som är viktiga att ha med 
är samhällsgrupper, leverantörer av allmännyttiga tjänster, enheter vid lokala myndig-
heter med ansvar för sysselsättning, ekonomisk tillväxt, planering, skyddade områden 
och miljö. Lokala destinationssamordnare bör uppmuntra företrädare för dessa och andra berörda 
sektorer att medverka genom att framhålla fördelarna med att delta både för den enskilda perso-
nen och för den organisation som han/hon företräder. 
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Den idealiska gruppen är tillräckligt stor för att innefatta en skiftande grupp centrala intressenter 
men inte så stor att det blir svårt att fatta beslut. Lokala destinationssamordnare behöver en bra 
blandning av människor som kan få fram relevanta uppgifter och påverka politiken och dessutom 
är motiverade och engagerade i processen. En mall för en inbjudan att delta i intressentarbetsgrup-

pen och en förteckning över tänkbara intressenter finns i del 5 i verktygslådan.

Om en destination redan har en kommitté eller en arbetsgrupp som träffas i ett liknande syfte 
är det klokt att försöka integrera arbetet med indikatorerna i den befintliga gruppens uppgifter 
(genom att förklara vad det innebär, få gruppens samtycke och vid behov bjuda in fler medlem-
mar).

Möte med intressentarbetsgruppen

Det effektivaste sättet att engagera alla berörda intressenter är att bjuda in dem till ett öppet 
möte med intressentarbetsgruppen eller en workshop. Vid detta tillfälle kan det europeiska indi-
katorsystemet för turism presenteras och dess relevans för både destinationen och de närvarande 
personerna förklaras. Detta möte bör helst hållas på en relativt centralt belägen plats inom desti-
nationen. 

Det är ett tillfälle att ge medlemmarna i intressentarbetsgruppen en överblick över sys-
temet och de fördelar det kommer att medföra för destinationen. Det kan visa sig svårt att 
samla lämpliga intressenter från varje berörd bransch vid intressentarbetsgruppens första möte. 
Så länge några av de viktigaste intressenterna är företrädda kan systemet dock införas, och grup-
pens storlek och mängden insamlade uppgifter kan så småningom utökas.

Vid mötet bör den lokala destinationssamordnaren också presentera de specifika indi-
katorerna för intressentarbetsgruppen, inhämta synpunkter från intressenterna på de mest 
användbara och relevanta indikatorerna för destinationen och undersöka tillgången till befintliga 
uppgifter om var och en av de olika indikatorer som övervägs. 

Eftersom mötet bygger på delaktighet kan intressentarbetsgruppens medlemmar också 
uppmanas att dela med sig av kunskap om och erfarenhet av särskilda aspekter av 
destinationen. Det är viktigt både att lyssna till intressenterna och att tala. Det är också viktigt 
att försöka styra gruppen mot en förståelse för processen och att försöka nå enighet om hur arbe-
tet ska gå vidare. 

Steg 4. Fastställa roller och ansvarsområden

Ett viktigt resultat av mötet är en tydlig överenskommelse om ansvarsområden för intressen-
tarbetsgruppens medlemmar och om tidsplanen för datainsamlingen, dvs. vilken intressent som 
samlar in uppgifter för varje indikator, hur det går till och när det ska vara klart. Därigenom blir det 
lättare att prioritera datainsamling för huvudindikatorer, och det ger även en känsla av egenans-
var och engagemang. 

Följande tabell ger en uppfattning om de nyckelsektorer som bör vara företrädda i intressentarbets-
gruppen för att de uppgifter som krävs för huvudindikatorerna ska kunna samlas in. (Observera att 
detta bara är avsett som vägledning, eftersom de olika organisationer som finns och ansvaret för 
olika områden kommer att variera mellan destinationerna.) Närmare information om indikatorerna 

(bara på engelska) finns på http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indi-
cators/index_en.htm
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Förteckning över tänkbara intressenter för insamling av data för indikatorer

INTRESSENT RELEVANT INDIKATOR

Företrädare för den privata sektorn, t.ex. ordförande 
för lokal hotellsammanslutning

A.2.1, B.2.1, B.2.2, B.5.1, C.3.1, D.2.1

Destinationsförvaltningsorganisation
A.1.1, A.2.1, A.3.1, A.4.1, B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2, B.3.1, C.1.1, C.2.1, 
C.4.1, D.1.1, D.1.2, D.8.1

Turistmyndighet
A.1.1, A.2.1, A.3.1, A.4.1, B.1.1, B.1.2, B.2.1, B.2.2, B.3.1, C.1.1, C.2.1, 
C.4.1, D.1.1, D.1.2, D.8.1

Organisation som marknadsför destinationen/pr-byrå A.4.1

Personal vid lokal myndighet med ansvar för 
sysselsättning/ekonomi

B.1.2, B.2.1, B.3.1, C.2.1, D.2.1

Utbildningsanstalter C.2.1

Organisation i lokalsamhället C.1.1, D.8.1

Planeringsenhet vid lokal myndighet D.1.1, D.1.2, D.2.1, D.7.1, D.8.1

Organisation som ansvarar för bevarande av lokal 
kultur/kulturarv

C.4.1

Transportenhet vid lokal myndighet D.1.1, D.1.2, D.2.1

Klimatförändringsansvarig vid lokal myndighet D.2.1

Avfallshanteringsenhet vid lokal myndighet B.3.1, D.3.2

Lokal vatten- och avloppsleverantör D.4.1, D.5.1, D.9.1

Bullerkontrollenhet vid lokal myndighet D.8.1

Lokal elleverantör D.6.1

Organisation som ansvarar för skydd av den lokala 
miljön/växt- och djurlivet

D.2.1, D.7.1, D.8.1

Enhet med ansvar för skyddade områden vid lokal 
myndighet

C.4.1, D.7.1

Ansvarsområdena kommer vanligen att framgå av rollerna och intressena hos intressentarbets-
gruppens medlemmar. Exempelvis bör företrädaren från kommunens avfallshanteringsenhet 
kunna redovisa uppgifter om återvinningsgrad, företrädaren från den lokala elleverantören uppgif-
ter om energiförbrukning osv. I och med att intressentarbetsgruppen övergår från den inledande 
datainsamlingsfasen till analys av resultaten och prioritering av åtgärder bör den lokala desti-
nationssamordnaren sträva efter att styra intressenterna mot en överenskommelse om 
ansvarsfördelningen när det gäller att fastställa mål, vidta åtgärder och planera hur 
målen ska nås. 

Steg 5. Samla in och registrera uppgifter

De flesta indikatoruppgifter bör enkelt kunna fås från varje medlem i intressentarbetsgruppen för 
respektive sektor, roll eller intresse eller från andra myndigheter, t.ex. på nationell nivå. Datain-
samlingen bör helt enkelt vara en process för att samla olika datakällor på ett ställe för 
att skapa en detaljerad bild av destinationens turistnäring.  För vissa indikatorer kommer 
uppgifter att saknas eller behöva kompletteras.  Denna information kan fås genom enkäter, fråge-
formulär och andra insatser. 
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Ett urval enkätmallar finns i del 5 i verktygslådan.

De kan antingen användas som de är eller anpassas till destinationens behov. Befintliga enkäter 
kan t.ex. användas, eller frågor kan läggas till från mallarna för att ändra befintliga enkäter. Om 
destinationen saknar resurser för att genomföra enkäter kan samordnaren samla in uppgifter för 
övriga indikatorer och diskutera med intressentarbetsgruppen hur resursbehoven skulle kunna han-
teras för att de enkäter som behövs för de övriga indikatorerna ska kunna genomföras i framtiden. 

Den lokala destinationssamordnaren bör kunna agera som kontaktpunkt för sammanställning av 
de indikatordata som samlas in av intressentarbetsgruppen. Destinationsdatasetet är ett enkelt 
verktyg som gör det möjligt för samordnarna att lägga in data om de olika indikatorerna som 
lämnats av intressenterna.  Se del 4 i verktygslådan för en sammanfattning av hur datasetet ska 

användas. Själva datasetet finns på 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm Med 
hjälp av detta dokument kan resultaten av datainsamlingen redovisas och enkelt förmedlas till 
intressentarbetsgruppen.

Steg 6. Analysera resultat 

När indikatoruppgifterna har samlats in och lämnats av intressenterna och sammanställts i desti-
nationsdatasetet kan den lokala destinationssamordnaren kalla intressentarbetsgruppen till ett 
nytt möte.  Gruppen kan då gå igenom och analysera resultaten, besluta om några realistiska rikt-
märken eller mål och enas om en plan för hur de ska uppnås. Resultaten kanske t.ex. visar att 
destinationen har 

ett svagt skydd för den biologiska mångfalden,
en liten andel kvinnor sysselsatta i turistsektorn,
en liten andel logianläggningar som deltar i vattenbesparingsåtgärder. 

Lokala destinationssamordnare kan tillsammans med intressentarbetsgruppen besluta 
vilken av dessa frågor som är prioriterad för destinationen och enas om åtgärder. Några 

förslag till åtgärder finns på vare indikatorblad, som finns på 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm (på 
engelska). När frågorna har prioriterats kan de mest brådskande sammanställas till en plan (vilka 
indikatorer och frågor kräver åtgärder, i vilken ordning, när, hur och av vem). 

Intressentarbetsgruppen kan t.ex. anse att vattenbesparing och vattenlagring är den högst priori-
terade frågan för destinationen. I så fall måste intressentarbetsgruppens medlemmar samarbeta 
för att upprätta en handlingsplan för vattenhushållning. Huvudansvarig för planen kan vara desti-
nationens vattenleverantör, hotellsammanslutningens lokala motsvarighet och/eller den lokala 
samordnaren. Intressentarbetsgruppen kanske också kan göra förbättringar för mer än en indikator 
i taget. När man talar med hotellägare om vattenbesparing kanske man t.ex. också kan få dem att 
engagera sig för att spara energi och/eller förbättra den biologiska mångfalden. 
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Steg 7. Möjliggöra fortgående utveckling och kontinuerlig förbättring 

När intressentarbetsgruppen har upprättat en handlingsplan för att ta itu med omedelbara priori-
teringar kan en strategi för förbättring på längre sikt utvecklas. Intressentarbetsgruppen bör sträva 
efter att upprätta en treårsplan som beskriver vad gruppen räknar med att uppnå och när, med 
klargjorda ansvarsområden.  Varje medlem av intressentarbetsgruppen bör kunna förbinda sig att 
göra en del små förbättringar inom sitt eget område, som så småningom tillsammans blir bety-
dande förändringar och förbättringar. 

Det är väsentligt att indikatorerna och de uppgifter som samlas in ses över regelbundet 
och att nya indikatorer från verktygslådan tas med när det är möjligt utan att intres-
sentarbetsgruppen överbelastas. Om urvalet indikatorer vidgas kan en mer fullständig bild av 
destinationen skapas. En annan fråga att överväga är om det går att få finansiering för långsik-
tigt underhåll av systemet och för att täcka kostnaderna för förbättringar, datainsamling och annat 
arbete som utförs av intressentarbetsgruppen. Det är också värdefullt att diskutera och nå enig-
het om hur resultat och eventuella framgångar ska förmedlas till bredare grupper av intressenter, 
lokalsamhället och andra organisationer och människor utanför destinationen. 

I och med att destinationens användning av systemet mognar och de indikatoruppgifter 
som samlas in blir mer omfattande blir det meningsfullt att börja jämföra destinatio-
nens framsteg mot internationella riktmärken. Några exempel på internationella riktmärken 
finns i de detaljerade indikatorbladen påhttp://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustaina-
ble-tourism/indicators/index_en.htm (på engelska). Det ger mer sammanhang åt resultaten och gör 
destinationens intressenter motiverade att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra resultaten. 
Dessutom uppmuntras kunskapsutbyte mellan destinationer. Avsikten är inte att skapa konkurrens 
mellan destinationer utan att erkänna att de resultat som erhålls genom processen är centrala för 
destinationens beslutsplaner.

Så småningom bör de insamlade uppgifterna bidra till att ge en bild av destinationen 
som kan integreras i marknadsförings- och kommunikationsplaner och även ligga till 
grund för strategier och politik på längre sikt. Intressentarbetsgruppen kan då undersöka 
vilka olika typer av turister som skulle kunna uppmuntras att besöka destinationen, och på vilka 
olika sätt destinationen skulle kunna presenteras för potentiella besökare för att maximera den 
ekonomiska vinst som kan bli resultatet av en bättre förvaltning och en mer hållbar destination. 
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Flödesschema: systemets användning i sju steg
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Del 3: Huvudindikatorer och valfria 
indikatorer
Översikt över indikatorerna

I del 3 i verktygslådan identifieras och beskrivs huvudindikatorerna och de valfria indikatorerna.  
Nedan beskrivs samtliga indikatorer kortfattat.

Avsnitt A: Destinationsförvaltning

Kriterier
Indikatorns 
referensnr

HUVUDINDIKATORER anges med GRÖNT och
VALFRIA INDIKATORER med BLÅTT..

A.1 Offentlig politik för 
hållbar turism

A.1.1
Andel av destinationen som omfattas av en strategi/handlingsplan för hållbar turism, med 
åtgärder för övervakning, kontroll av utvecklingen och utvärdering

A.1.1.1
Andel invånare som är nöjda med sin delaktighet i och sitt inflytande över planeringen och 
utvecklingen av turismen

A.1.1.2 Andel av destinationen som företräds av en destinationsförvaltningsorganisation

A.2 Hållbar förvaltning av 
turism i turistföretag

A.2.1
Andel turistföretag/anläggningar på destinationen som tillämpar en frivillig verifierad 
certifiering/märkning för miljö-/kvalitets-/hållbarhets- och/eller CSR-åtgärder

A.2.1.1
Antal turistföretag/anläggningar med hållbarhetsrapporter i enlighet med Global Reporting 
Initiative (GRI)

A.3 Kundtillfredsställelse
A.3.1 Andel besökare som överlag är nöjda med sin upplevelse på destinationen

A.3.1.1 Andel flergångsbesökare/återvändande besökare (inom fem år)

A.4 Information och 
kommunikation

A.4.1 Andel besökare som uppger att de är medvetna om destinationens hållbarhetsarbete

A.4.1.1
Andel företag som informerar besökare om sitt hållbarhetsarbete i samband med 
produkter, marknadsföring eller varumärkesarbete

Avsnitt B: Ekonomiskt värde

Kriterier
Indikatorns 
referensnr

HUVUDINDIKATORER anges med GRÖNT och
VALFRIA INDIKATORER med BLÅTT..

B.1 Turistflöde (volym och 
värde) på destinationen 

B.1.1 Antal turistnätter per månad

B.1.1.1 Turismens relativa bidrag till destinationens ekonomi (% av BNP)

B.1.1.2 Antal endagsbesökare under högsäsong och lågsäsong

B.1.1.3 Dagliga utlägg per endagsbesökare

B.1.2 Dagliga utlägg per turist (logi, mat och dryck, andra tjänster)

B.2 Resultat för 
turistföretag

B.2.1 Genomsnittlig vistelsetid för turister (nätter)

B.2.1.1 Genomsnittlig vistelsetid för endagsbesökare (timmar)

B.2.1.2
Andel av de tio största turistföretagen som deltar i destinationsförvaltning/gemensam 
marknadsföring

B.2.2 Beläggningsgrad i kommersiella logianläggningar per månad samt årsgenomsnitt

B.2.2.1 Genomsnittligt rumspris på destinationen

B.3 Sysselsättningens 
kvantitet och kvalitet

B.3.1 Direkt sysselsättning inom turistsektorn som andel av den totala sysselsättningen

B.3.1.1 Andel tjänster inom turistsektorn som är av säsongskaraktär

B.3.1.2 Andel turistföretag som erbjuder praktikplatser för studenter

B.4 Hälsa och säkerhet
B.4.1 Andel turistföretag som genomgått brandsäkerhetsinspektion det senaste året 

B.4.1.1 Andel turister som gör polisanmälan
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Avsnitt B: Ekonomiskt värde

Kriterier
Indikatorns 
referensnr

HUVUDINDIKATORER anges med GRÖNT och
VALFRIA INDIKATORER med BLÅTT..

B.5 Turismens 
försörjningskedja

B.5.1
Andel turistföretag som gör aktiva insatser för att köpa lokala, hållbara och rättvisemärkta 
varor och tjänster

B.5.1.1
Andel av destinationen som omfattas av en policy för främjande av lokala, hållbara och/
eller rättvisemärkta produkter och tjänster

B.5.1.2
Andel turistföretag som köper minst 25 % av mat och dryck från lokala/regionala 
producenter

Avsnitt C: Social och kulturell påverkan

Kriterier
Indikatorns 
referensnr

HUVUDINDIKATORER anges med GRÖNT och
VALFRIA INDIKATORER med BLÅTT..

C.1 Samhällelig/social 
påverkan

C.1.1 Antal turister/besökare per 100 invånare

C.1.1.1 Andel invånare som är nöjda med turismen på destinationen (per månad/säsong)

C.1.1.2 Antal bäddar i kommersiella logianläggningar för besökare per 100 invånare

C.1.1.3 Antal andrabostäder/bostäder för uthyrning per 100 bostäder

C.2 Jämställdhet

C.2.1 Andel män och kvinnor sysselsatta i turistsektorn

C.2.1.1 Andel turistföretag med kvinnlig företagsledare

C.2.1.2
Genomsnittlig lön i turistsektorn för kvinnor jämfört med män (för varje typ av anställning i 
turistsektorn)

C.3 Jämlikhet/
tillgänglighet

C.3.1
Andel kommersiella logianläggningar som har rum som är tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättningar och/eller som deltar i erkända program för tillgänglighet

C.3.1.1
Andel av destinationen som betjänas av kollektivtrafik som är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättningar och personer med särskilda behov i fråga om tillgänglighet

C.3.2
Andel attraktioner som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar och/eller 
som deltar i erkända program för tillgänglighet

C.3.2.1
Andel besökare som är nöjda med destinationens tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar eller särskilda behov i fråga om tillgänglighet

C.4 Skydda och stärka 
kulturarv, lokal identitet 
och tillgångar

C.4.1 Andel av destinationen som omfattas av en policy eller plan för skydd av kulturarvet

C.4.1.1
Andel invånare som har en positiv eller en negativ syn på turismens inverkan på 
destinationens identitet

C.4.1.2
Andel av destinationens största evenemang som är inriktade på kultur och tillgångar av 
traditionell/lokal karaktär

Avsnitt D: Miljöpåverkan

Kriterier
Indikatorns 
referensnr

HUVUDINDIKATORER anges med GRÖNT och
VALFRIA INDIKATORER med BLÅTT..

D.1 Begränsa 
transporternas påverkan

D.1.1
Andel turister och endagsbesökare som använder olika transportsätt för att ta sig till 
destinationen (allmänna respektive privata samt typ)

D.1.1.1
Andel besökare som använder lokala transporttjänster/miljövänligt resande/kollektivtrafik 
för att förflytta sig inom destinationen

D.1.2
Genomsnittlig resväg (km) för turister till och från bostaden eller genomsnittlig resväg (km) 
från den förra destinationen till den aktuella destinationen

D.1.2.1 Genomsnittlig resväg (km) för endagsbesökare till och från destinationen

D.2 Klimatförändring

D.2.1
Andel turistföretag som deltar i program för begränsning av klimatförändring – t.ex. 
koldioxidkompensation, lågenergisystem osv. – och anpassningsåtgärder

D.2.1.1 Andel av destinationen som omfattas av en strategi eller plan för klimatanpassning

D.2.1.2 Andel logianläggningar och attraktioner som ligger i ”sårbara områden”

D.3 Hantering av fast 
avfall

D.3.1 Avfallsvolym som produceras av destinationen (ton per invånare och år eller månad)

D.3.1.1 Andel turistföretag som sorterar olika typer av avfall

D.3.2 Volym avfall som återvinns (i procent eller per invånare och år)
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Avsnitt D: Miljöpåverkan

Kriterier
Indikatorns 
referensnr

HUVUDINDIKATORER anges med GRÖNT och
VALFRIA INDIKATORER med BLÅTT..

D.4 Avloppsrening

D.4.1 Andel avloppsvatten från destinationen som renas minst sekundärt innan det släpps ut

D.4.1.1
Andel kommersiella logianläggningar som är anslutna till centralt avloppssystem och/eller 
tillämpar tertiär avloppsrening

D.5 Vattenförvaltning

D.5.1
Sötvattenförbrukning per turistnatt jämfört med vattenförbrukning av befolkningen överlag 
per person och natt

D.5.1.1
Andel turistföretag med duschmunstycken och kranar med lågt flöde och/eller 
dubbelspolande toaletter/vattenfria urinoarer

D.5.1.2 Andel turistföretag som använder återvunnet vatten

D.5.1.3 Andel vattenanvändning från återvunnet vatten på destinationen

D.6 Energianvändning

D.6.1
Energiförbrukning per turistnatt jämfört med energiförbrukning av befolkningen överlag per 
person och natt

D.6.1.1 Andel turistföretag som har övergått till lågenergibelysning

D.6.1.2
Årlig mängd förbrukad energi från förnybara källor (MWh) i förhållande till total 
energiförbrukning

D.7 Landskapsskydd 
och skydd av biologisk 
mångfald

D.7.1 Andel av destinationen (yta i km2) som utgörs av skyddsområden

D.7.1.1
Andel lokala företag inom turistsektorn som aktivt stöder skydd, bevarande och förvaltning 
av lokal biologisk mångfald och lokala landskap

D.7.1.2
Andel av destinationen som omfattas av en plan för förvaltning och övervakning av 
biologisk mångfald

D.8 Ljus- och 
bullerhantering

D.8.1
Destinationen har infört policyer som kräver att turistföretag minimerar ljus- och 
bullerförorening

D.8.1.1
Andel av destinationen och andel av befolkningen som omfattas av lokala strategier och/
eller planer för att minska buller- och ljusförorening

D.9 Badvattenkvalitet
D.9.1 Grad av förorening per 100 ml (fekala koliformer, campylobacter)

D.9.1.1 Antal dagar som stranden är avstängd på grund av förorening

Huvudindikatorer

Huvudindikatorer är utgångspunkten för mätning av turismens hållbarhet på din destination.  Det 
kan till en början vara svårt att få fram data för alla huvudindikatorer. Det är inget problem – börja 
med de indikatorer som det går att få fram data för och titta sedan tillsammans på hur data för de 
övriga huvudindikatorerna skulle kunna samlas in i framtiden. Det finns 27 huvudindikatorer inde-
lade i fyra avsnitt. 

Avsnitt A: Huvudindikatorer för destinationsförvaltning

Indikatorer för destinationsförvaltning belyser viktiga frågor i samband med beslutsfattande och 
kommunikation som bidrar till en hållbar förvaltning av turismen på destinationen. 



21
Europeiskt indikatorsystem för turism

A.1 Offentlig politik för hållbar turism

Indikator A.1.1 
Andel av destinationen som omfattas av en strategi/handlingsplan för hållbar turism, 
med åtgärder för övervakning, kontroll av utvecklingen och utvärdering

Att ha en plan och en policy för turismens utveckling på en destination är ett grundläggande första 
steg mot hållbarhet. Planen bör helst vara flerårig, innefatta miljöfrågor, sociala frågor, kvalitets-
frågor och frågor som rör hälsa och säkerhet, ha tydliga, tidsbestämda mål och utarbetas med 
deltagande av alla berörda intressenter. Den befintliga planen kan behöva anpassas eller ges en 
ny inriktning mot hållbarhet. Den bör också vara allmänt tillgänglig och förmedlas till omvärlden. 

A.2 Hållbar förvaltning av turism i turistföretag  

Indikator A.2.1 
Andel turistföretag/anläggningar på destinationen som tillämpar en frivillig 
verifierad certifiering/märkning för miljö-/kvalitets-/hållbarhets- och/eller CSR-
åtgärder

Destinationsförvaltningsorganisationer kan inte på egen hand skapa hållbara destinationer. Denna 
indikator gäller hållbarhetsplanering och hållbarhetsförvaltning på företagsnivå och i vilken 
utsträckning företagen aktivt införlivar hållbarhetsprinciper i sin verksamhet samt om de deltar i 
erkända (eller kvalificerade) miljöcertifieringsprogram och tillämpar förfaranden för hållbarhets-
rapportering.

A.3 Kundtillfredsställelse   

Indikator A.3.1 Andel besökare som överlag är nöjda med sin upplevelse på destinationen

Kunderna är, tillsammans med destinationsförvaltningsorganisationer och företag, den viktiga 
tredje komponenten i hållbar destinationsförvaltning. Nöjda kunder återvänder, flerdubblar sitt eko-
nomiska värde och skapar sysselsättning. 

A.4 Information och kommunikation    

Indikator A.4.1 Andel besökare som uppger att de är medvetna om destinationens hållbarhetsarbete

Destinationsförvaltningsorganisationer har möjlighet att öka turisternas medvetenhet om hållbar-
hetsfrågor och ge hållbara företag en marknadsföringsfördel genom pr-material. Det är viktigt att 
hållbarhetsinformation förmedlas konsekvent i allt marknadsföringsmaterial från destinationsför-
valtningsorganisationer och andra organisationer. Denna indikator är utformad för att uppmuntra 
informationsspridning och kommunikation om hållbarhetsfrågor och framsteg.  

Avsnitt B: Huvudindikatorer för ekonomiskt värde

Indikatorer för ekonomiskt värde kan användas för att undersöka hur turismen bidrar till ekonomisk 
hållbarhet på destinationen. 

B.1 Turistflöde (volym och värde) på destinationen     

Indikator B.1.1 Antal turistnätter per månad

Indikator B.1.2 Dagliga utlägg per turist (logi, mat och dryck, andra tjänster)

Observera: destinationer som parker med få övernattande besökare bör använda turistdagar per 
månad.
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Turismens volym och värde är avgörande för en destinations ekonomiska hållbarhet. Om grund-
läggande turistövervakning införlivas i hållbarhetsövervakningen läggs grunden även för andra 
aspekter av övervakningen. Ju större utlägg per dag, desto effektivare är turistdestinationen när 
det gäller att generera värde från turismen. 

B.2 Resultat för turistföretag     

Indikator B.2.1 Genomsnittlig vistelsetid för turister (nätter)

Indikator B.2.2 Beläggningsgrad i kommersiella logianläggningar per månad samt årsgenomsnitt

Destinationens hållbarhet påverkar resultatet för enskilda företag. Turisternas genomsnittliga vis-
telsetid i antal nätter är en av de viktigaste indikatorerna för logiföretag. Långa vistelser medför 
högre beläggningsgrad, den andra nyckelindikatorn när det gäller logi. Ju längre turisterna stan-
nar, desto högre avkastning på investeringar som avser marknadsföring och försäljning, och desto 
större effekter för logiföretagen.

B.3 Sysselsättningens kvantitet och kvalitet     

Indikator B.3.1 Direkt sysselsättning inom turistsektorn som andel av den totala sysselsättningen

Vid sidan av direkta ekonomiska vinster till följd av besökarnas utlägg är skapandet av sysselsätt-
ning ett av turismens mest attraktiva resultat för de flesta makthavare. Men alla arbetstillfällen 
är inte lika. Anständigt arbete, åretruntarbete och arbete som erbjuder utbildningsmöjligheter och 
jämställdhet bidrar sannolikt mer till en bättre livskvalitet för invånarna än okvalificerat säsongsar-
bete till minimilön. Dessa indikatorer gäller inte bara antalet arbetstillfällen som skapas utan även 
sysselsättningens kvalitet. 

B.4 Hälsa och säkerhet

Indikator B.4.1 Andel turistföretag som genomgått brandsäkerhetsinspektion det senaste året

Kontroll över vilka fastigheter som har inspekterats ger bättre samordning mellan olika enheter 
och bidrar till att säkerställa att inget företag konsekvent undviker inspektion och därmed utgör en 
risk för besökarna.

B.5 Turismens försörjningskedja     

Indikator B.5.1 
Andel turistföretag som gör aktiva insatser för att köpa lokala, hållbara och 
rättvisemärkta varor och tjänster

Om turistföretag samverkar med lokala producenter och leverantörer av varor och tjäns-
ter med anknytning till turismen bidrar det till att öka turismens ekonomiska inverkan 
på destinationen. Jordbruks- och fiskesektorn har särskilt goda förutsättningar att dra 
fördel av turismen. Dessa indikatorer främjar förbindelser med lokala, rättvisemärkta 
företag.  

Avsnitt C: Huvudindikatorer för social och kulturell påverkan

Indikatorer för social och kulturell påverkan fokuserar på turismens effekter för invånarna och kul-
turarvet på destinationen. 



23
Europeiskt indikatorsystem för turism

C.1 Samhällelig/social påverkan     

Indikator C.1.1 Antal turister/besökare per 100 invånare

Invånarnas tillfredsställelse är en viktig indikator på turismens sociala påverkan på ett samhälle. 
Mätning av förändringar i graden av tillfredsställelse och jämförelser med turistflödets storlek gör 
det lättare att identifiera problemen i förväg så att de kan åtgärdas och direkt påverka planerings-
besluten. 

C.2 Jämställdhet      

Indikator C.2.1 Andel män och kvinnor sysselsatta i turistsektorn

Turistsektorn sägs erbjuda arbetstillfällen för både män och kvinnor. Det är viktigt att sysselsätt-
ningsstatistik för turistsektorn analyseras med utgångspunkt i kön så att uppgifterna blir allmänt 
tillgängliga. Det är också viktigt att titta på sysselsättningsnivåer med utgångspunkt i kön för att 
försäkra sig om att det finns karriärmöjligheter för både män och kvinnor. 

C.3 Lika tillgång/tillgänglighet       

Indikator C.3.1 
Andel kommersiella logianläggningar som har rum som är tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättningar och/eller som deltar i erkända program för tillgänglighet

Indikator C.3.2
Andel attraktioner som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar och/
eller som deltar i erkända program för tillgänglighet

Hållbar turism är turism som är öppen för alla och undanröjer hinder för tillträde. Detta kriterium 
gäller frågan om lika tillgång för personer med funktionsnedsättningar. Övervakning av logianlägg-
ningar och attraktioner som vidtar åtgärder för personer med funktionsnedsättningar bidrar till 
ökad medvetenhet om behovet av sådana anläggningar. Mer ingående information kan fås genom 
enkäter om besökarnas tillfredsställelse när det gäller tillgänglighet. 

C.4 Skydda och stärka kulturarv, lokal identitet och tillgångar       

Indikator C.4.1 Andel av destinationen som omfattas av en policy eller plan för skydd av kulturarvet

Den kulturella identiteten hotas världen över. När byggnader som är en del av kulturarvet förstörs 
eller ersätts av moderna strukturer förändras destinationens karaktär. En policy för att identifiera, 
skydda och stärka det byggda (materiella) kulturarvet och andra (immateriella) kulturarvsyttringar 
som t.ex. musik är avgörande för känslan för en plats och för invånarnas stolthet.  Det är viktigt 
att anordna festivaler och att undersöka hur invånarna ser på turismens inverkan på destinatio-
nens identitet.

Avsnitt D: Huvudindikatorer för miljöpåverkan

Indikatorer för miljöpåverkan gäller förhållanden som är avgörande för hållbarheten hos destina-
tionens naturmiljö. 

D.1 Begränsa transporternas påverkan       

Indikator D.1.1
Andel turister och endagsbesökare som använder olika transportsätt för att ta sig till 
destinationen (allmänna respektive privata samt typ)

Indikator D.1.2
Genomsnittlig resväg (km) för turister till och från bostaden eller genomsnittlig 
resväg (km) från den förra destinationen till den aktuella destinationen
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Transporter till och på en destination bidrar till växthusgasutsläpp och lokal luftförorening gene-
rerad av turismen. Mätning av vilka sträckor besökare reser och vilka transportsätt som används 
bidrar till att öka medvetenheten om denna fråga och främjar förbättringar när det gäller använd-
ning av miljövänliga transporter för turism. 

D.2 Klimatförändring       

Indikator D.2.1
Andel turistföretag som deltar i program för begränsning av klimatförändring – t.ex. 

2
koldioxidkompensation, lågenergisystem osv. – och anpassningsåtgärder

Strategier för begränsning av klimatförändring (minska effekterna) och för klimatanpassning (han-
tera en del av de oundvikliga effekterna) måste övervägas inom varje sektor av ekonomin men 
framför allt inom turistnäringen, där många företag finns i områden som kan bli utsatta för över-
svämningar, torka och andra effekter. Detta kriterium belyser vikten av att integrera medvetenhet 
om klimatförändring i planering och förvaltning av hållbar turism. 

D.3 Hantering av fast avfall        

Indikator D.3.1 Avfallsvolym som produceras av destinationen (ton per invånare och år eller månad)

Indikator D.3.2 Volym avfall som återvinns (i procent eller per invånare och år)

Turistnäringen bidrar i hög grad till mängden fast avfall på en destination. Åtgärder för att minska 
det fasta avfallet kan och bör vidtas på destinations- och företagsnivå. Minskningsinitiativ inne-
fattar ekonomiska incitament och program för återvinning, kompostering och återanvändning. 

D.4 Avloppsrening        

Indikator D.4.1
Andel avloppsvatten från destinationen som renas minst sekundärt innan det släpps 
ut

Turismen bidrar i hög grad till trycket på reningsverken. Detta är ett problem i synnerhet på desti-
nationer som domineras av stränder, sjöar och floder. Utsläpp som inte behandlas på rätt sätt kan 
orsaka allvarliga miljö- och hälsoproblem och skapa en negativ bild av destinationen. 

D.5 Vattenförvaltning

Indikator D.5.1
Sötvattenförbrukning per turistnatt jämfört med vattenförbrukning av befolkningen 
överlag per person och natt

Inom turistsektorn förbrukas en stor mängd vatten. Vatten är också en kritisk resurs för turismen. 
Detta är ett problem i synnerhet för destinationer där det råder brist på vatten, och en ökad vatte-
nanvändning kan leda till svårigheter för lokalbefolkningen. 

D.6 Energianvändning

Indikator D.6.1
Energiförbrukning per turistnatt jämfört med energiförbrukning av befolkningen 
överlag per person och natt

Turistsektorn är en viktig energianvändare. Jämförelser mellan turisternas och invånarnas ener-
gianvändning visar var ineffektivitet förekommer och är värdefulla för planeringsändamål. Om 
destinationens energiproduktion är beroende av fossila bränslen är det ett problem med avseende 
på klimatförändring och ekonomisk hållbarhet. Mätning av energianvändning, energihushållning 
och sektorns energifotavtryck kan vara till hjälp vid fastställandet av inriktningen för hushållnings-
program. 
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D.7 Landskapsskydd och skydd av biologisk mångfald

Indikator D.7.1 Andel av destinationen (yta i km2) som utgörs av skyddsområden

Skyddade områden är ett centralt inslag i en destinations turisterbjudande. Stor biologisk mång-
fald bidrar till att säkra hållbarheten hos naturområden, ger en positiv bild av destinationen och är 
attraktivt för turister. Detta mått belyser vikten av att investera i landskapsskydd och skydd av bio-
logisk mångfald samt turistsektorns roll när det gäller att stödja den processen. 

D.8 Ljus- och bullerhantering

Indikator D.8.1
Destinationen har infört policyer som kräver att turistföretag minimerar ljus- och 
bullerförorening

Ljus- och/eller bullerförorening kan vara en väsentlig källa till störningar för lokalbefolkningen och 
medföra stress för djurlivet på vissa destinationer. Dessa frågor kan vara särskilt problematiska 
i områden med en aktiv kvälls- och nattekonomi och i t.ex. isolerade landsbygdsområden, stjärn-
skådningsområden, områden där sköldpaddor lägger ägg samt bergsorter. Policyer för belysning av 
stränder och längs vatten, bullernivåer och tidpunkter för bullerbegränsning måste övervägas för 
pågående och framtida/föreslagen utveckling. 

D.9 Badvattenkvalitet           

Indikator D.9.1 Grad av förorening per 100 ml (fekala koliformer, campylobacter)

Observera: huvudindikator endast på destinationer med badvatten.

Bad är en primär attraktion för många europeiska turistdestinationer. Att garantera kvaliteten och 
säkerheten hos sjö-, flod- eller havsvatten är av yttersta vikt. Eventuella risker som visar sig kan 
få stor betydelse för destinationens attraktionskraft. De är också ett tecken på ineffektiv avlopps-
vattenrening.

Valfria indikatorer

Valfria indikatorer är av större relevans för destinationer som har infört mer avancerade håll-
barhetssystem. Det finns 40 valfria indikatorer som är indelade i samma fyra avsnitt som 
huvudindikatorerna.

Avsnitt A: Valfria indikatorer för destinationsförvaltning

Indikatorer för destinationsförvaltning belyser viktiga frågor i samband med beslutsfattande och 
kommunikation som bidrar till en hållbar förvaltning av turismen på destinationen. 

A.1 Offentlig politik för hållbar turism

Indikator A.1.1.1 
Andel invånare som är nöjda med sin delaktighet i och sitt inflytande över 
planeringen och utvecklingen av turismen

Indikator A.1.1.2 Andel av destinationen som företräds av en destinationsförvaltningsorganisation

Att rådfråga lokalsamhällena och se till att de är företrädda är av avgörande betydelse för en 
hållbar turism. Syftet med dessa kriterier är att ta reda på om berörda invånare är delaktiga i 
planeringen av turismen, och i så fall om de är nöjda med sin medverkan och sitt inflytande.   Dess-
utom mäts i vilken omfattning de inkluderas och företräds.   
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A.2 Hållbar förvaltning av turism i turistföretag

Indikator A.2.1.1 
Antal turistföretag/anläggningar med hållbarhetsrapporter i enlighet med Global 
Reporting Initiative (GRI)

Syftet med denna indikator är att fastställa hur många företag som har lämnat en globalt veder-
tagen hållbarhetsrapport.

A.3 Kundtillfredsställelse

Indikator A.3.1.1 Andel flergångsbesökare/återvändande besökare (inom fem år)

Besökare som återvänder och blir lojala flergångsbesökare är ofta mer ekonomiskt gynnsamma för 
destinationen. Det är viktigt att övervaka andelen flergångsbesökare.  

A.4 Information och kommunikation

Indikator A.4.1.1 
Andel företag som informerar besökare om sitt hållbarhetsarbete i samband med 
produkter, marknadsföring eller varumärkesarbete

En av uppgifterna för en hållbar destination är att informera besökarna om hållbarhetsfrågor och 
hållbarhetsinitiativ på destinationen. Med denna indikator mäts hållbarhetsinnehållet i informatio-
nen till besökare.  

Avsnitt B: Valfria indikatorer för ekonomiskt värde

Indikatorer för ekonomiskt värde kan användas för att undersöka hur turismen bidrar till ekonomisk 
hållbarhet på destinationen. 

B.1 Turistflöde (volym och värde) på destinationen     

Indikator B.1.1.1 Turismens relativa bidrag till destinationens ekonomi (% av BNP)

Indikator B.1.1.2 Antal endagsbesökare under högsäsong och lågsäsong

Indikator B.1.1.3 Dagliga utlägg per endagsbesökare

Detta mått visar hur viktig turismen är för en destination. En hög andel kan tyda på ekonomisk 
sårbarhet på grund av ett alltför stort beroende av turismen.  Att jämföra endagsbesökare och 
övernattande besökare är väsentligt för en bättre förståelse för utläggsmönstren och endags-
besökarnas ekonomiska inverkan. Övernattande besökare har större utlägg för sin resa medan 
endagsbesökare ofta är viktiga för detaljhandeln.  

B.2 Resultat för turistföretag     

Indikator B.2.1.1 Genomsnittlig vistelsetid för endagsbesökare (timmar)

Indikator B.2.1.2
Andel av de tio största turistföretagen som deltar i destinationsförvaltning/
gemensam marknadsföring
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Indikator B.2.2.1 Genomsnittligt rumspris på destinationen

Ju längre besökarna stannar på destinationen, desto större blir deras utlägg. Att öka det genom-
snittliga antalet timmar som tillbringas på en plats och övervaka den ökningen är en värdefull 
resultatindikator.

Samverkan är en indikation på förtroendet mellan aktörerna inom turistsektorn och säkerställer att 
olika perspektiv beaktas vid utvecklingen av en hållbar turism. Indikatorn mäter i vilken utsträck-
ning turistföretag samverkar.

Intäkt per tillgängligt rum (REV PAR) är en viktig faktor eftersom den innefattar både rumspriser 
och beläggningsgrad. På destinationsnivå visar den i vilken grad rummen på destinationen fullteck-
nas och dessutom vilka priser som kan tas ut för rummen.

B.3 Sysselsättningens kvantitet och kvalitet

Indikator B.3.1.1 Andel tjänster inom turistsektorn som är av säsongskaraktär

Indikator B.3.1.2 Andel turistföretag som erbjuder praktikplatser för studenter

Ett verkligt mått på turismens sysselsättningsskapande och värde måste ta hänsyn till sysselsätt-
ningens säsongsvariation.  Kompetensnivån för de anställda inom turistsektorn vittnar dessutom 
om sysselsättningens kvalitet. Med hjälp av denna indikator kan det avgöras hur många lokala 
turistföretag som bidrar till att utbilda nästa generations yrkesverksamma inom rese- och turist-
näringen. 

B.4 Hälsa och säkerhet

Indikator B.4.1.1 Andel turister som gör polisanmälan

En hållbar destination har ett ansvar gentemot sina besökare att vidta rimliga åtgärder för att 
erbjuda en säker och hälsosam semestermiljö. Här ingår att övervaka antalet brott som begås 
mot och av turister för att se till att turismen inte ger upphov till en ökning av brottsligheten som 
drabbar lokalbefolkningen, medför extra kostnader på lokal nivå och påverkar destinationens anse-
ende negativt.  

B.5 Turismens försörjningskedja     

Indikator B.5.1.1 
Andel av destinationen som omfattas av en policy för främjande av lokala, hållbara 
och/eller rättvisemärkta produkter och tjänster

Indikator B.5.1.2
Andel turistföretag som köper minst 25 % av mat och dryck från lokala/regionala 
producenter

En policy för att främja ansvarsfulla inköp bidrar till ökad köpkraft på destinationen så att en större 
mängd lokala, hållbara och rättvisemärkta produkter och tjänster kan erbjudas.  Lokala inköp ökar 
turismens ekonomiska värde. Mätning av denna siffra kan hjälpa destinationsförvaltningsorganisa-
tioner att hitta sätt att öka kopplingen mellan turismen och det lokala jordbruket.

Avsnitt C: Valfria indikatorer för social och kulturell påverkan

Indikatorer för social och kulturell påverkan fokuserar på turismens effekter för invånarna och kul-
turarvet på destinationen. 
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C.1 Samhällelig/social påverkan     

Indikator C.1.1.1 Andel invånare som är nöjda med turismen på destinationen (per månad/säsong)

Indikator C.1.1.2 Antal bäddar i kommersiella logianläggningar för besökare per 100 invånare

Indikator C.1.1.3 Antal andrabostäder/bostäder för uthyrning per 100 bostäder

Att regelbundet kontrollera invånarnas tillfredsställelse är viktigt som mått på besökarupplevelsen. 
Att vara uppmärksam på förändringar när det gäller invånarnas tillfredsställelse och vidta åtgär-
der vid behov är grundläggande för hållbar turism.

Att kontrollera antalet tillgängliga bäddar på en destination är ett sätt att mäta turismens relativa 
effekt på invånarnas vardag.

Om det finns ett stort antal bostäder för uthyrning kan en destinations karaktär förändras, särskilt 
om bostäderna för uthyrning är fler än de fasta bostäderna. Om balansen mellan uthyrningsbostä-
der fasta bostäder hålls under uppsikt kan frågan hanteras innan den blir ett problem.

C.2 Jämställdhet     

Indikator C.2.1.1 Andel turistföretag med kvinnlig företagsledare

Indikator C.2.1.2
Genomsnittlig lön i turistsektorn för kvinnor jämfört med män (för varje typ av 
anställning i turistsektorn)

För att se till att både män och kvinnor är lika företrädda och har lika lön på olika anställningsni-
våer inom turistnäringen, även chefstjänster.

C.3 Lika tillgång/tillgänglighet     

Indikator C.3.1.1 
Andel av destinationen som betjänas av kollektivtrafik som är tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättningar och personer med särskilda behov i fråga om 
tillgänglighet

Indikator C.3.2.1
Andel besökare som är nöjda med destinationens tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar eller särskilda behov i fråga om tillgänglighet

Mätning av transporternas tillgänglighet gör det lättare att identifiera potentiella hinder för till-
gängligheten.  Kontroll av besökarnas tillfredsställelse med tillgängligheten hjälper planerare att 
få reda på om de tillgodoser besökarnas behov.

C.4 Skydda och stärka kulturarv, lokal identitet och tillgångar     

Indikator C.4.1.1 
Andel invånare som har en positiv eller en negativ syn på turismens inverkan på 
destinationens identitet

Indikator C.4.1.2
Andel av destinationens största evenemang som är inriktade på kultur och tillgångar 
av traditionell/lokal karaktär

Denna indikator är ett mått på turismens kulturella inverkan.  Att anordna evenemang med inrikt-
ning på lokal kultur kan vara ett effektivt sätt att öka stoltheten.
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Avsnitt D: Valfria indikatorer för miljöpåverkan

Indikatorer för miljöpåverkan gäller förhållanden som är avgörande för hållbarheten hos destina-
tionens naturmiljö. 

D.1 Begränsa transporternas påverkan       

Indikator D.1.1.1
Andel besökare som använder lokala transporttjänster/miljövänligt resande/
kollektivtrafik för att förflytta sig på destinationen

Indikator D.1.2.1 Genomsnittlig resväg (km) för endagsbesökare till och från destinationen

Att mäta användningen av miljövänliga transportsätt som minskar trafiken kan vara till hjälp vid 
utformningen av lokal transportpolitik.  

Denna information gör det lättare att fastställa avståndskostnaden och miljöeffekten av att locka 
endagsbesökare från områden i närheten.

D.2 Klimatförändring       

Indikator D.2.1.1 Andel av destinationen som omfattas av en strategi eller plan för klimatanpassning

Indikator D.2.1.2 Andel logianläggningar och attraktioner som ligger i ”sårbara områden”

Det är viktigt att hela destinationen inkluderas i initiativ med anknytning till klimatförändring. 
Denna indikator visar hur mycket som inte omfattas, för att främja inkludering.

Syftet med den andra indikatorn är att öka medvetenheten om klimatrelaterad sårbarhet.

D.3 Hantering av fast avfall       

Indikator D.3.1.1 Andel turistföretag som sorterar olika typer av avfall

Mätning av den privata sektorns engagemang visar effektiviteten hos medvetenhetsinitiativ och 
behovet av incitament på området.

D.4 Avloppsrening       

Indikator D.4.1.1
Andel kommersiella logianläggningar som är anslutna till centralt avloppssystem och/
eller tillämpar tertiär avloppsrening

Centralt avloppssystem eller tertiär avloppsrening är effektivast när det gäller att minska vatten-
burna föroreningar. Ökad medvetenhet om frågans omfattning på destinationen är första steget 
mot att hitta en lösning.

D.5 Vattenförvaltning 

Indikator D.5.1.1
Andel turistföretag med duschmunstycken och kranar med lågt flöde och/eller 
dubbelspolande toaletter/vattenfria urinoarer

Indikator D.5.1.2 Andel turistföretag som använder återvunnet vatten
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Indikator D.5.1.3 Andel vattenanvändning från återvunnet vatten på destinationen

Mätning av turistföretagens engagemang när det gäller vattenhushållning gör det lättare att upp-
skatta framgången för vattenhushållningsinitiativ som leder till besparingar för företag.

Att använda återvunnet gråvatten kan vara en effektiv begränsningsstrategi när det gäller 
trädgårdsbevattning. Dessa indikatorer visar hur allmänt genomförda dessa initiativ är hos turist-
företagen och på destinationsnivå.

D.6 Energianvändning 

Indikator D.6.1.1 Andel turistföretag som har övergått till lågenergibelysning

Indikator D.6.1.2
Årlig mängd förbrukad energi från förnybara källor (MWh) i förhållande till total 
energiförbrukning

Mätning av turistföretagens engagemang för energihushållning bidrar till att uppskatta fram-
gången för program och initiativ på det området.

Denna indikator visar destinationens framsteg med att övergå till förnybara energikällor.

D.7 Landskapsskydd och skydd av biologisk mångfald

Indikator D.7.1.1
Andel lokala företag inom turistsektorn som aktivt stöder skydd, bevarande och 
förvaltning av lokal biologisk mångfald och lokala landskap

Indikator D.7.1.2
Andel av destinationen som omfattas av en plan för förvaltning och övervakning av 
biologisk mångfald

Turistföretag gynnas i stor utsträckning av investeringar i skyddade områden, så det är viktigt att 
mäta sektorns bidrag till skyddet.

Detta är en indikator på verksamheten hos naturvårdsmyndigheter och förekomsten av risker för 
viktiga arter.

D.8 Ljus- och bullerhantering

Indikator D.8.1.1
Andel av destinationen och andel av befolkningen som omfattas av lokala strategier 
och/eller planer för att minska buller- och ljusförorening

Ljus- och bullerförorening kan ge upphov till stora störningar för invånarna och det lokala djurlivet. 
Denna indikator belyser destinationens policyer på det här området.



31
Europeiskt indikatorsystem för turism

D.9 Badvattenkvalitet

Indikator D.9.1.1 Antal dagar som stranden är avstängd på grund av förorening

Stängda stränder har stor betydelse för en badorts ekonomiska hållbarhet. Om denna information 
offentliggörs ökar medvetenheten om behovet av att lösa problem med vattenkvaliteten.
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Del 4: Destinationsdatasetet 

Destinationsdatasetet är en Excel-fil (bara på engelska) som kan laddas ned på

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/sustainable-tourism/indicators/index_en.htm  Den 
innehåller samma information som del 3 i verktygslådan men har plats för data som ska föras in.  
I och med att data förs in uppdateras efterföljande Excel-ark med resultatdiagram.

Nedan visas en skärmdump av arbetsbladet med destinationsindikatorer i datasetet.  De röda 
pilarna pekar på de fyra huvudsakliga arbetsbladen:

Datasetet har fyra huvudsakliga arbetsblad:
Notes to Readers:  instruktioner för användning av datasetverktyget.
Destination Profile:  översikt över din destination.
Destination Indicators:  tabell för införande av data för huvudindikatorer och valfria 
indikatorer.
Results:  tabeller och diagram som sammanfattar och tolkar datainsamlingen.

När indikatoruppgifterna har samlats in och lämnats av intressenterna bör informationen sam-
manställas i destinationsdatasetet. Intressentarbetsgruppen kan sedan gemensamt analysera 
resultaten, besluta om några realistiska riktmärken eller mål och enas om en plan för hur de ska 
uppnås. 
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Du kan tillsammans med din intressentarbetsgrupp bestämma vilka av dessa frågor som är prio-
riterade för din destination och välja i vilken ordning du ska ta upp dem. När du har prioriterat de 
väsentliga frågor och indikatorer där förbättringar krävs kan du börja utarbeta en handlingsplan 
(dvs. vilka indikatorer och frågor som kräver åtgärder, i vilken ordning, när, hur och av vem). 

Använda datasetet 

Öppna arbetsbladet med titeln  ”Destination Indicators”

Titta igenom följande kolumner:  

Kolumn C, ”Indicator Reference #”:  använd dessa sifferbeteckningar för att hänvisa till 

verktygslådan.  

– Celler i GRÖNT är huvudindikatorer och celler i BLÅTT är valfria indikatorer.

Kolumn D, ”Indicator”:  förklarar vad som mäts.  
– Se verktygslådan för mer information om skäl för övervakning, datakrav, måttenhet, 

termer som definierats i ordlistan, instruktioner för datainsamling, metod för beräkning 
av resultatet för indikatorn, frekvens för datainsamling, rapporteringsformat, eventuella 
internationella riktmärken, rekommenderat mål, föreslagna åtgärder (om resultatet inte 
når upp till målet) samt eventuella ytterligare hänvisningar. 

Kolumn E, ”Is the Destination Monitoring this Indicator”:  det här är det första 
stället där du för in data.
– Klicka på någon cell i kolumn E. 
– Utanför cellens nedre högra hörn visas en liten menypil. 
– Klicka på menypilen så att alternativen ”Yes”, ”No” eller ”N/A” (ej tillämpligt) visar sig.  
– Välj det rätta svaret.

Kolumn F, ”Unit of Measure”:  vilka enheter uppgifterna kommer att anges i.

Kolumn G, ”Suggested Target”:  varje destination måste fastställa sina egna mål.

Kolumn H, ”Destination Results”:  det här är det andra stället där du för in data.
– För in rätt uppgift med hjälp av resultaten från de olika enkäterna eller annan informa-

tion som har samlats in.

Arbetsbladet ”Monitoring Results”:  illustration som visar hur många huvudindikatorer 
och valfria indikatorer som övervakas av destinationen och andelen för varje avsnitt.

Arbetsbladet ”Chart Destination”:  stapeldiagram som visar destinationens resultat 
när det gäller politik och åtgärder med anknytning till ett antal huvudindikatorer och val-
fria indikatorer.

Arbetsbladet ”Chart Enterprises”:  stapeldiagram som visar destinationens resultat när 
det gäller företagens verksamhet med anknytning till ett antal huvudindikatorer och valfria 
indikatorer.

Arbetsbladet ”Chart Residents”:  stapeldiagram som visar destinationens resultat när 
det gäller konsekvenser för invånarna med anknytning till ett antal huvudindikatorer och 
valfria indikatorer.
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Arbetsbladet ”Chart Visitors Impressions”:  stapeldiagram som visar destinationens 
resultat när det gäller besökares/turisters upplevelse med anknytning till ett antal huvud-
indikatorer och valfria indikatorer.

Arbetsbladet ”Chart Spending”:  stapeldiagram som visar destinationens resultat när 
det gäller besökares/turisters utlägg med anknytning till ett antal huvudindikatorer och 
valfria indikatorer.

Arbetsbladet ”Chart Time”:  stapeldiagram som visar destinationens resultat när det 
gäller besökares/turisters vistelsetid med anknytning till ett antal huvudindikatorer och 
valfria indikatorer.
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Del 5: Kompletterande 
systeminformation 
Ordlista

1. Tillgänglighet

C.3.1
C.3.2
C.3.1.1
C.3.2.1

”Tillgänglig turism” (även kallat ”lättillgänglig turism”, ”allmän turism”, 
”inkluderande turism” och i vissa länder, t.ex. Japan, ”hinderfri turism”) är turism 
och resor som är tillgängliga för alla, oavsett funktionsnedsättningar, även 
personer med nedsatt rörlighet, hörsel- eller synnedsättningar och kognitiva, 
intellektuella eller psykosociala funktionsnedsättningar samt äldre och personer 
med tillfälliga funktionsnedsättningar.
Källa: Takayamaförklaringen.

2. Program för tillgänglighet
C.3.1
C.3.2

Erkänt system eller organisation som bedömer tillgängligheten hos 
logianläggningar och attraktioner för besökare.  
Dessa program kan hjälpa aktörer att förbättra och främja tillgängligheten.

3. Antal bäddar  C.1.1.2 Mått på tillgängligt logibestånd på en viss destination. 

4.
Biologisk mångfald och 
landskapsskydd

D.7.1.1

Biologisk mångfald: bevarande eller skydd av variationsrikedomen bland levande 
organismer av alla ursprung, inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska 
ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa ingår.
Landskapsskydd: bevarande eller skydd av destinationens naturliga fysiska miljö.

5.
Övervakning av biologisk 
mångfald

D.7.1.2

Syftet med övervakning av biologisk mångfald är att fastställa om den biologiska 
mångfalden har förändrats på en viss plats. Övervakningen går ut på att bedöma 
de förändringar som orsakas av en viss händelse eller den sammanlagda 
förändringseffekten till följd av en mängd vanligen obestämda omständigheter. 
Källa: Alberta Biodiversity Monitoring Institute.

6. Centralt avloppssystem D.4.1.1
Avloppsreningssystem som transporterar avloppsvatten genom obebodda områden 
till avloppsreningsverk för att skydda folkhälsan, förebygga sjukdomar och 
kontrollera vattenförorening.

7. Certifiering/märkning A.2.1

Certifiering: ett frivilligt förfarande som innefattar bedömning, övervakning och 
skriftlig försäkran om att ett företag, en produkt, en process, en tjänst eller ett 
förvaltningssystem uppfyller vissa krav.
En handelsanpassad symbol eller logotyp tilldelas dem som uppfyller eller 
överskrider grundstandarderna.
Källa: Ecotourism & Certification, Martha Honey.

8. Klimatanpassning D.2.1
Åtgärd eller anpassning för att hantera faktiska eller förväntade effekter av 
förväntad klimatförändring.  

9. Klimatanpassningsstrategi D.2.1.1

Klimatanpassningsstrategi:
initiativ eller offentlig åtgärd för att begränsa klimatförändringens konsekvenser, 
ofta på fyra huvudområden: produktion och spridning av information om 
klimatförändringen och dess effekter; anpassning av standarder, föreskrifter och 
beskattningspolicy; nödvändiga institutionella förändringar; myndigheters och 
lokalsamhällens direkta anpassningsåtgärder avseende offentlig infrastruktur, 
offentliga byggnader och ekosystem.
Källa: Världsbanken.

10.
Begränsning av 
klimatförändring

D.2.1
System av åtgärder och insatser för att begränsa den globala uppvärmningens 
effekter för människor genom att minska mängden växthusgaser som släpps ut i 
atmosfären.

11. Kolonibildande enhet (CFU) D.9.1 Ett mått på livskraftiga bakterier eller svampceller.

12. Kommersiell logianläggning 
B.2.2
C.1.1.2
C.3.1

Anläggning avsedd för tillfällig inkvartering av övernattande besökare eller 
resenärer. Exempel på logianläggningar är rum med frukost, campingplatser, 
andelslägenheter, stugor, miljöanpassade logianläggningar, familjeboenden, 
vandrarhem, hotell, värdshus, fritidshus, motell och semesteranläggningar.
Källa: STI.

13. Förorening
D.9.1
D.9.1.1

Förorening: nedsmutsning.

14. Gemensam marknadsföring B.2.1.2
Marknadsföringsprogram med två eller fler medverkande företag, institutioner eller 
organisationer.
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15. Kulturarv C.4.1

De levnadssätt som utvecklats av en befolkningsgrupp och förts vidare från 
generation till generation.  
Materiellt kulturarv: platser, föremål, strukturer, landskap och naturmiljö.
Immateriellt kulturarv: seder och bruk, musik, hantverk, scenkonst, litteratur, 
muntlig tradition, språk och värden.

16. Dagliga utlägg
B.1.1.3
B.1.2

Belopp i lokal valuta som spenderas per dag på turisttjänster och turistprodukter 
som logi, transport, nöjen, souvenirer och mat.

17. Destinationens identitet C.4.1.1

En särpräglad identitet hos destinationen (eller ett destinationsvarumärke) ger 
destinationen en viss ställning och särskiljer den från konkurrenter.  Den tillvaratar 
och inkluderar alla delar av de värden och upplevelser som destinationen står för, 
som sedan kan presenteras för marknaderna på lämpligt sätt.

18. Destinationsförvaltning

Destinationsförvaltning kan inbegripa markanvändningsplanering, näringstillstånd 
och byggkontroll, miljöföreskrifter och andra föreskrifter, initiativ från 
näringslivsorganisationer och en rad andra metoder för att forma utvecklingen och 
det dagliga genomförandet av verksamhet med anknytning till turismen. 

19.
Destinationsförvaltningsor-
ganisation  

A.1.1.2

(DMO): Ett företag eller en annan enhet (turistnämnder, handelskamrar etc.) som 
arbetar med att öka turismen till en destination, hantera turismens effekter för 
värdsamhället och miljön, förbättra destinationens allmänna image och samordna 
destinationens strategiska utveckling.

20.
Destinationens information 
till besökare

A.4.1.1
Broschyrer, webbplatser, mobilappar och andra former av både tryckta och digitala 
medier som informerar besökare och underlättar planeringen av vistelsen på 
destinationen.

21.
Direkt sysselsättning inom 
turistsektorn

B.3.1

Sysselsättningen inom turistsektorn kan mätas som antalet personer som 
har något av sina arbeten inom turistnäringen, antalet personer som har 
sitt huvudsakliga arbete inom turistnäringen, antalet arbetstillfällen inom 
turistnäringen eller som heltidsekvivalenter.
Källa: UNWTO.

22. Dubbelspolande toaletter D.5.1.1
En dubbelspolande toalett är en variant av spoltoaletten som har två knappar 
eller handtag för spolning med olika vattennivåer. Korrekt använd minskar den 
vattenförbrukningen med hälften.

23. Energiförbrukning D.6.1
Mängd energi som källa till värme eller kraft eller som råmaterial som förbrukas i 
en process eller ett system, eller av en organisation eller ett samhälle.

24.
Miljö/
kvalitet/
hållbarhet

A.2.1
Miljö/kvalitet/hållbarhet avser typen av certifierings- eller märkningssystem eller 
klassificeringen av ett sådant system  

25.
Rättvisemärkta varor och 
tjänster

B.5.1
B.5.1.1

Rättvisemärkning: ett certifieringssystem som utvärderar de ekonomiska, 
sociala och miljömässiga effekterna av produktionen av och handeln med 
jordbruksprodukter, framför allt kaffe, socker, te, choklad och annat.

26. Brandsäkerhet B.4.1
Försiktighetsåtgärder som vidtas för att förhindra eller begränsa risken för brand 
som kan resultera i dödsfall, personskada eller skada på egendom. 

27. Global Reporting Initiative A.2.1.1

(GRI): en flerpartsprocess och en oberoende institution vars uppdrag är att utveckla 
och sprida globalt tillämpliga Sustainability Reporting Guidelines (riktlinjer för 
hållbarhetsrapportering). 
Källa: STI.

28. Indikator
Kvantitativ eller kvalitativ faktor eller variabel som gör det möjligt att mäta 
resultat på ett enkelt och tillförlitligt sätt.
Källa: GSTC.

29. Ljusförorening
D.8.1
D.8.1.1

Oönskat, skadligt eller obehagligt ljus som är orimligt störande och vanligen 
orsakas av människan.
Källa: STI.

30. Lokala tillgångar C.4.1.2
Lokala tillgångar eller samhällstillgångar är mark och byggnader som ägs eller 
förvaltas av samhällsorganisationer.
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31.
Lokal 
destinationssamordnare

Lokal ”ledare” som är motiverad att inleda genomförandet av det europeiska 
indikatorsystemet för turism på sin destination. Det kan röra sig om en 
hög företrädare för destinationsförvaltningsorganisationen, destinationens 
marknadsföringsorgan, turistnämnden, lokala/regionala turistmyndigheter, 
turistministeriet, privata organisationer eller turistföreningar. 
Den lokala destinationssamordnarens uppgifter innefattar normalt planering, 
förvaltning, övervakning, pr och marknadsföring. Även utbildning och 
kvalitetsstandarder kan ingå. De lokala destinationssamordnarna spelar en 
avgörande roll. Den person som påtar sig rollen måste ha förmåga att samla och 
påverka intressenter, ha tillgång till relevanta uppgifter (eller möjlighet att få 
tillgång till dem genom andra), kunna anförtros lagringen av uppgifterna (som till 
viss del kan vara känsliga) och ha en viss ledningsförmåga.

32. Lokala varor och tjänster B.5.1
Lokala varor och tjänster kan minska påverkan på miljön, ha social betydelse och 
förbättra livsuppehället för individer och samhällen samt minska driftskostnader.

33.
Lokal/ 
regional

B.5.1.2

Området i omedelbar anslutning till platsen för affärsverksamhet, kan variera 
beroende på platsens täthet. Näringslivets definition av lokal (t.ex. en radie på 
10 km, inom en kommun etc.) med avseende på kriterierna och indikatorn bör 
fastställas och dokumenteras i planeringsdokument.
Källa: GSTC.

34. Lokal transport 
C.3.1.1
D.1.1.1

Kollektivtrafik är en gemensam tjänst för passagerartransport som är tillgänglig 
för allmänheten. Här ingår bussar, trådbussar, spårvagnar och tåg, tunnelbanor och 
färjor. 

35. Lågenergibelysning D.6.1.1
Belysning som ger motsvarande belysningseffekt med mindre energiförbrukning 
jämfört med traditionell belysning (t.ex. LED-lampor).

36.
Duschmunstycken med lågt 
flöde

D.5.1.1 Ett duschmunstycke som minskar vattenflödet.

37. Chefstjänster C.2.1.1

En tjänst som innefattar följande tre verksamheter i företaget: tillsyn och ansvar 
för att öka andras prestation; fördelning av arbetskraft, material och kapital för att 
åstadkomma en hög avkastning; beslutsfattande.
Källa: GSTC.

38. Transportsätt D.1.1
Den typ av transport som används för att göra en resa mellan en utgångspunkt 
och en destination – kan inkludera promenad och cykling liksom transport med alla 
slags motorfordon.

39. Övervakning

Den kontinuerliga granskningen och bedömningen av den naturliga eller kulturella 
integriteten hos en plats för att upptäcka förändringar av dess tillstånd med 
hänvisning till ett utgångstillstånd.
Källa: GDRC.

40. Bullerförorening
D.8.1
D.8.1.1

Oönskat, skadligt eller obehagligt buller som är orimligt störande. Det 
rekommenderas att människor inte utsätts för bullernivåer över 85 decibel under 
längre tid än sex timmar i följd.
Källa: STI.

41. Beläggningsgrad (per rum) B.2.2

Andelen tillgängliga rum som är upptagna under en viss period. Beläggningsgraden 
beräknas genom att antalet rum som är upptagna under en period divideras med 
antalet tillgängliga rum under samma period.

42. Officiell turistinformation A.4.1
Godkänt marknadsförings- och pr-material från 
destinationsförvaltningsorganisationer, bl.a. turiststatistik, fakta och siffror. 
Se ”destinationens information till besökare”.

43. Återvunnet D.3.2

Produkter som kan innefatta material före och/eller efter konsument. Om innehållet 
i en produkt endast är märkt med ”återvunnet”, utan uppgift om innehållet av 
material efter konsument, kan produkten innehålla enbart material före konsument.
Källa: STI.

44. Återvunnet vatten
D.5.1.2
D.5.1.3

BDT-vatten (eller gråvatten) är tidigare avloppsvatten som behandlats för att 
avlägsna fasta substanser och vissa föroreningar och används vid hållbar 
landskapsbevattning eller för att fylla på grundvattenakviferer. 

45. Relativt bidrag B.1.1.1
Hur utgifter relaterade till turismen påverkar efterfrågan på kapital och arbetskraft 
och kopplingen till andra ekonomiska sektorer i destinationens ekonomiska 
verksamhet.
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46. Förnybar energi D.6.1.2

Energi som produceras av naturresurser – t.ex. solljus, vind, regn, tidvatten och 
geotermisk värme – som förnyas naturligt men inte destabiliserar ekosystem när 
de används.
Källa: GSTC.

47.
Flergångsbesökare/
återvändande besökare

A.3.1.1

Flergångsbesökare: antalet unika besökare som besöker en destination minst två 
gånger.
Återvändande besökare: antalet unika besökare som återvänder till en destination 
efter det första besöket.

48. Invånare A.1.1.1

Invånare som har bott i ett område tillräckligt länge för att aktivt delta i 
formningen och avgränsningen av sitt samhälle och dess kulturella identitet på ett 
positivt sätt.
Källa: STI.

49. Invånarnas tillfredsställelse
A.1.1.1
C.1.1.1

Invånarnas tillfredsställelse avgörs av en kombination av den upplevda nyttan av 
turismen för destinationens identitet, samhället och invånarna själva.

50.
Intäkt per tillgängligt rum 
(REV PAR)

B.2.2.1
REV PAR är ett resultatmått inom hotellnäringen som beräknas genom 
att ett hotells genomsnittliga rumspris per dygn (ADR) multipliceras med 
beläggningsgraden.

51. Endagsbesökare
B.1.1.2
B.1.1.3
B.2.1.1

Besökare som ankommer och avreser samma dag (ingen övernattning), oavsett 
varför de reser.

52. Säsongskaraktär B.3.1.1

Varierande, beroende eller begränsad av säsong eller årstid.  Fördelningen över 
tiden av den totala efterfrågan på en produkt eller en destination, vanligen uttryckt 
som hög- och lågsäsong för att skilja mellan de tider då efterfrågan är högre än 
genomsnittet och vice versa.

53.
Andrabostäder/bostäder för 
uthyrning 

C.1.1.3

En semesterbostad är en andra bostad som besöks av medlemmarna i hushållet 
främst för rekreations-, semester- eller fritidsändamål.
Källa: UNWTO.

54. Sekundär avloppsrening D.4.1

Se ”centralt avloppssystem”.
Vid primär avloppsrening avlägsnas större flytande föremål genom sållning och 
sedimentering. Det inkommande avloppsvattnet flyter genom ett eller flera såll och 
kommer därefter till ett sandfång där det saktar ned tillräckligt för att sand, grus 
och annat oorganiskt material ska kunna avskiljas. I reningsverk där endast primär 
avloppsrening utförs kloreras utflödet och släpps ut i en vattenkälla. Slammet 
eller sedimentet av större fasta substanser avlägsnas, torkas och bortskaffas. Vid 
primär avloppsrening avlägsnas 50–65 % av de uppslammade fasta substanserna, 
och den biokemiska syreförbrukningen (BOD) sjunker med 25–40 %. Enbart primär 
avloppsrening anses inte tillräckligt för att skydda miljön eller människors hälsa.
Sekundär avloppsrening avser processer som liknar naturlig biologisk nedbrytning. 
Aeroba bakterier och andra mikroorganismer används för att bryta ned organiskt 
material till oorganisk koldioxid, vatten och mineraler. Bakteriefilter, som består av 
en stenbädd med en mikrobiell barriär, används för att absorbera det organiska 
material som finns i vattnet. Aktivslamprocesser kan användas i stället för 
bakteriefilter. Mängden uppslammade fasta substanser och BOD i avloppsvattnet 
efter primär och sekundär avloppsrening har minskat med 90–95 %. Denna rening 
är inte effektiv för att avlägsna virus, tungmetaller, lösta mineraler eller vissa 
kemikalier.
Källa: Encyclopedia of Public Health.

55. Miljövänligt resande D.1.1.1 Klimatvänlig transport utan motorfordon.

56. Praktikplatser för studenter B.3.1.2
En praktikplats ger arbetsplatsanknuten utbildning för yrkeskarriärer och tjänster 
och kan vara betald eller obetald.

57. Hållbara varor och tjänster
B.5.1
B.5.1.1

Hållbara varor och tjänster ger miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar 
samtidigt som folkhälsa, välfärd och miljö skyddas under varans eller tjänstens 
hela kommersiella cykel, från utvinning av råmaterial till slutligt bortskaffande. 
Källa: Sustainable Products Corporation.

58. Hållbar turism

Turism som innefattar förvaltning av alla resurser på ett sätt som innebär att 
ekonomiska, sociala och estetiska behov kan tillgodoses samtidigt som man 
bevarar den kulturella integriteten, de nödvändiga ekologiska processerna, den 
biologiska mångfalden och ekosystemen.
Källa: UNWTO.
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59.
Plan för hållbar turism/
Strategi för hållbar turism

A.1.1

Organisationens redogörelse för sina avsikter och principer när det gäller 
dess generella miljömässiga, sociokulturella och ekonomiska resultat, vilket 
innefattar en handlingsplan och en ram för fastställandet av dess miljömässiga, 
sociokulturella och ekonomiska mål och syften samt dess planer och system för 
hållbar förvaltning.

60. Tertiär avloppsrening D.4.1.1

Se ”centralt avloppssystem”.
Se ”sekundär avloppsrening”.
Tertiär avloppsrening är en avancerad rening. Med denna form av rening kan 
mängden uppslammade fasta substanser och BOD minskas till omkring 1 % av 
mängden i icke renat vatten före primär rening. Avancerade reningsprocesser 
består av flera biologiska, kemiska eller fysiska mekanismer.
Källa: Encyclopedia of Public Health.

61. Turistföretag En organisation eller ett företag som erbjuder en eller flera tjänster för turister.

62. Turist
En besökare (inhemsk, ankommande eller avresande) betecknas som en turist (eller 
övernattande besökare) om hans/hennes resa innefattar en övernattning.
Källa: UNWTO.

63. Turistnätter
B.1.1
B.2.1

När en turist övernattar på en destination, utanför hemmet eller den primära 
bostaden.

64.
Traditionell/
lokal kultur

C.4.1.2
Traditionell kultur avser mänskliga sedvänjor och värden som religion, filosofi, 
moral, lagar, politik, ekonomi, samhälle, historia, litteratur och konst som har 
bevarats och upprätthållits under lång tid.

65. Besökare

En besökare är en resenär som reser till en huvuddestination utanför sin vanliga 
miljö, under mindre än ett år, för ett annat huvudsakligt syfte (i tjänsten, för fritid 
eller annat personligt syfte) än att arbeta vid en enhet i det land eller på den plats 
som besöks. En besökare (inhemsk, ankommande eller avresande) betecknas 
som en turist (eller övernattande besökare) om hans/hennes resa innefattar en 
övernattning, eller som en endagsbesökare (utflyktsdeltagare).
Källa: UNWTO.

66. Besökarnas tillfredsställelse A.3.1

Besökarnas tillfredsställelse avgörs av upplevt värde och upplevd kvalitet, 
konsumenternas förväntningar och faktisk upplevelse. En besökares generella 
tillfredsställelse påverkar sannolikheten för fler besök, utökad vistelsetid, ökade 
utlägg, ökad avkastning och muntliga rekommendationer.  

67. Sårbara områden D.2.1.2
Ett områdes exponering eller känslighet för en viss risk eller en rad olika risker, 
t.ex. torka, översvämningar, stormar, kraftig nederbörd, laviner, tornador, orkaner/
cykloner, vulkanutbrott, jordbävningar, värmeböljor eller jordskred.

68. Avfallssortering D.3.1.1 Kategorisering av avfall före insamling eller bortskaffande.

69. Vattenfria urinoarer D.5.1.1 En urinoar utan spolfunktion som inte kräver rent vatten.
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Destinationsprofil

Detta formulär kan användas för att ge intressenter en överblick över din destination. Fyll i det i enlighet med dina 
behov och ändra om nödvändigt.

DESTINATION:

LAND:

DESTINATIONSGRÄNS: 

LÄGE: ÖVERSIKT:

Beskrivning Avstånd från landets huvudstad 
(km)

Huvudsakliga typer av turism 
och populäraste aktiviteter

De fem populäraste 
turistattraktionerna (inklusive 
miljö- och kulturattraktioner)

1. ________________
2. ________________
3. ________________
4. ________________
5. ________________

GEOGRAFI: KLIMAT:

Destinationens ungefärliga 
storlek (i km²) och främsta 
fysiska särdrag (floder, berg, 
vikar etc.). 

Dominerande livsmiljöer (sätt 
ett X vid alla som förekommer)

Grad av biologisk mångfald 
(mängden olika växt- och 
djurarter)

Genomsnittligt antal soltimmar,  
regn (nederbörd) och 
årstidstemperaturer

Stadsmiljö:____________
Sand-/klapperstensstrand:____
Hedmark: ____
Jordbruksmark:_______
Skogsmark:______
Alpin miljö:_________
Buskmark:______
Öken: ________
Våtmark:_______
Annan (beskriv):
_____________________

LÅG biologisk mångfald (litet 
antal arter):_______
MEDELHÖG biologisk 
mångfald:______
HÖG biologisk mångfald 
(stort antal växt- och 
djurarter):________

Solsken:
Sommar: ________ timmar
Vinter: _________ timmar  
Nederbörd
Sommar: _______mm
Vinter: ________mm 
Temperatur
Sommar:
Dag: ___°C    Natt: ___°C
Vinter: 
Dag: ___°C    Natt: ___°C

TRANSPORTFÖRBINDELSER:

Avstånd från närmaste lokala 
och internationella flygplats 
(i km)

Uppgifter om flygbolag och/
eller kryssningsbolag som 
transporterar besökare till 
destinationen 

Kollektivtrafik till din destination 
(sätt ett X vid alla som 
förekommer)

Andra privata arrangemang 
för transport av besökare till 
destinationen

Flygbolag:
Kryssningsbolag:

Tåg: _____
Tunnelbana:_____
Spårvagn:______
Långfärdsbuss:_____
Buss:_______
Taxi:_______
Färja: ______
Annat (var vänlig 
beskriv):_____________

BEFOLKNING:

Antal permanenta invånare Befolkningstäthet Förhållande mellan invånare 
och turister sommar resp. vinter 

Andel av befolkningen som är 
anställda inom turistsektorn

Antal permanenta 
invånare:_________________

Befolkningstäthet: _________ 
per km²
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TURISTER:

Antal besökare per år, totalt och 
per huvudsaklig marknad

Antal ankomster per år och per 
transportsätt

Genomsnittliga turistutlägg (per 
person och dag)

Genomsnittlig vistelsetid

Totalt antal besökare per år:
Totalt antal endagsbesökare 
per år:
Totalt antal inhemska besökare 
per år: 
Huvudsakliga 
ursprungsmarknader
(land och antal besökare, t.ex. 
Tyskland – 40 000):
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________

Flyg:
Sjötransport:
Tåg:
Personbil:
Annat: 

TURISTTJÄNSTER:

Ungefärligt antal hotell (per 
stjärnklass) och rum på 
destinationen

Andra typer av logianläggningar 
(och ungefärligt antal) 

Ungefärligt antal restauranger Ungefärligt antal barer 
(nattklubbar, pubar etc.)

Hotell:
Rum:

Villor: _________
Lägenheter:______
Vandrarhem:__________
Campingplatser:________
Annat (var vänlig 
beskriv):______________

EVENTUELL YTTERLIGARE INFORMATION OM DIN DESTINATION SOM DU INTE TYCKER OMFATTAS AV AVSNITTEN OVAN:
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Destinationsförvaltningsenkät

DESTINATIONSFÖRVALTNINGSENKÄT
Denna enkät innehåller en förteckning över frågor du kan använda för att samla in den information som behövs för de indikatorer som 

avser data om destinationsförvaltning.

Du kan använda samtliga frågor eller välja ut några av dem.

Observera: de relevanta indikatorerna för varje fråga har lämnats kvar i enkäten för att visa enkätfrågornas koppling till de olika 

indikatorerna.

Ägna några minuter åt att fylla i den här enkäten för att få en bättre bild av din destination.

HUVUDINDIKATOR  
C.1.1  Antal turister/besökare per 100 invånare
Ange det totala antalet invånare på din destination:

__________________________
Hur många turister/besökare kommer på ett år?

___________________________

VALFRI INDIKATOR  
C.1.1.3 Antal andrabostäder/bostäder för uthyrning per 100 bostäder
Hur många fasta invånare finns på din destination?

__________________________
Hur många andrabostäder/bostäder för uthyrning finns på din destination?

__________________________

VALFRI INDIKATOR  
A.1.1.2 Andel av destinationen som företräds av en destinationsförvaltningsorganisation
Hur många samhällen, byar, städer innefattar din destination?

__________________________
Företräder din destinationsförvaltningsorganisation alla samhällen inom ditt geografiska område?

□ Ja  □ Nej 
Om nej, ange de samhällen som inte är företrädda och förklara kort skälen till det:  
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

VALFRI INDIKATOR  
B.1.1.1 Turismens relativa bidrag till destinationens ekonomi (% av BNP)
Hur mycket bidrar turismen till din destinations ekonomi (% av BNP)?

__________________________

HUVUDINDIKATOR  
B.3.1  Direkt sysselsättning inom turistsektorn som andel av den totala sysselsättningen
Hur många invånare är direkt anställda inom turistnäringen?

__________________________

HUVUDINDIKATOR  
B.1.1  Antal turistnätter per månad
Hur många turistnätter registrerade din destination förra året?

__________________________

VALFRI INDIKATOR  
C.1.1.2 Antal bäddar i kommersiella logianläggningar för besökare per 100 invånare
Hur många tillgängliga bäddar finns totalt på din destination?

__________________________
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DESTINATIONSFÖRVALTNINGSENKÄT
HUVUDINDIKATOR  
B.2.2  Beläggningsgrad i kommersiella logianläggningar per månad samt årsgenomsnitt
Ange förra årets beläggningsgrad på din destination, per månad:

Januari  __________________________
Februari  __________________________
Mars  __________________________
April  __________________________
Maj  __________________________
Juni  __________________________
Juli  __________________________
Augusti  __________________________
September __________________________
Oktober  __________________________
November __________________________
December __________________________

VALFRI INDIKATOR  
B.2.2.1 Genomsnittligt rumspris på destinationen
Vilket är det genomsnittliga rumspriset för logi på din destination?

__________________________

HUVUDINDIKATOR  
B.2.1  Genomsnittlig vistelsetid för turister (nätter)
Vilken är den genomsnittliga vistelsetiden för turister (hur många nätter brukar turister stanna på din destination?)

__________________________

VALFRI INDIKATOR  
B.2.1.1 Genomsnittlig vistelsetid för endagsbesökare (timmar)
Ange hur många timmar endagsbesökare tillbringar på din destination:

__________________________

HUVUDINDIKATOR  
A.1.1  Andel av destinationen som omfattas av en strategi/handlingsplan för hållbar turism, med åtgärder för 
övervakning, kontroll av utvecklingen och utvärdering
Har din destination en strategi/handlingsplan för hållbar turism, med åtgärder för övervakning, utvecklingskontroll och utvärdering?

□ Ja  □ Nej
Var vänlig förklara: _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Om det finns en strategi/handlingsplan för hållbar turism, deltar alla samhällen inom din destination i den strategin/handlingsplanen?
□ Ja  □ Nej  □ Somliga
Var vänlig förklara: _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

VALFRI INDIKATOR  
B.5.1.1 Andel av destinationen som omfattas av en policy för främjande av lokala, hållbara och/eller rättvisemärkta 
produkter och tjänster
Har destinationen infört en policy för att främja inköp och användning av lokala, hållbara och/eller rättvisemärkta produkter och 
tjänster?

□ Ja  □ Nej
Om ja, medverkar alla samhällen inom din destination i policyn?

□ Ja  □ Nej  □ Somliga
Var vänlig förklara: _________________________________________________
_________________________________________________________________
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DESTINATIONSFÖRVALTNINGSENKÄT
HUVUDINDIKATOR  
C.4.1  Andel av destinationen som omfattas av en policy eller plan för skydd av kulturarvet
Har din destination en policy för att skydda och stärka kulturarvet?

□ Ja  □ Nej
Om ja, medverkar alla samhällen inom din destination i policyn?

□ Ja  □ Nej  □ Somliga
Var vänlig förklara: _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

VALFRI INDIKATOR  
C.4.1.2 Andel av destinationens största evenemang som är inriktade på traditionell/lokal kultur och tillgångar
Ange de största evenemang (högst tio) som anordnas på din destination.  
Sätt ett kryss i rutorna för de evenemang som bygger på traditionell/lokal kultur:

 1. _____________________________________                     □
 2. _____________________________________                     □
 3. _____________________________________                     □
 4. _____________________________________                     □
 5. _____________________________________                     □
 6. _____________________________________                     □
 7. _____________________________________                     □
 8. _____________________________________                     □
 9. _____________________________________                     □
10. _____________________________________                     □

VALFRI INDIKATOR  
D.2.1.1 Andel av destinationen som omfattas av en strategi eller plan för klimatanpassning
Deltar din destination i strategisk planering för klimatanpassning (t.ex. insamling och lagring av vatten, förflyttning av 
turistattraktioner vid behov etc.)?

□ Ja  □ Nej
Om ja, medverkar alla samhällen inom din destination i strategin?
□ Ja  □ Nej  □ Somliga
Var vänlig förklara: _________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Vilken är din destinations totala geografiska yta (km2)?
__________________________

HUVUDINDIKATOR  
D.7.1 Andel av destinationen (yta i km2) som utgörs av skyddsområden
Vilken är den totala geografiska yta (km2) som klassificeras som skyddsområde inom destinationen?

__________________________

VALFRI INDIKATOR  
D.7.1.2 Andel av destinationen som omfattas av en plan för förvaltning och övervakning av biologisk mångfald
Vilken är den totala geografiska yta (km2) som omfattas av en plan för förvaltning och övervakning av biologisk mångfald?

__________________________

HUVUDINDIKATOR  
D.8.1 Destinationen har infört policyer som kräver att turistföretag minimerar ljus- och bullerförorening
Har din destination infört policyer som kräver att turistföretag minimerar ljus- och bullerförorening?

□ Ja  □ Nej
Om ja, medverkar alla företag inom din destination i strategin?
□ Ja  □ Nej  □ Somliga
Var vänlig förklara: _________________________________________________
_________________________________________________________________
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DESTINATIONSFÖRVALTNINGSENKÄT
VALFRI INDIKATOR  
D.8.1.1 Andel av destinationen och andel av befolkningen som omfattas av lokala strategier och/eller planer för att 
minska buller- och ljusförorening
Har din destination en lokal strategi och/eller plan för att minska buller- och ljusförorening?

□ Ja  □ Nej
Om ja, vilken omfattning har policyn för att minska buller- och ljusförorening?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Om ja, hur stor andel av befolkningen bor i det område som omfattas av strategin?
_________________________________________

VALFRI INDIKATOR  
C.3.1.1 Andel av destinationen som betjänas av kollektivtrafik som är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättningar och personer med särskilda behov i fråga om tillgänglighet
Vilken är den totala geografiska yta (km2) som betjänas av kollektivtrafik som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar 
på din destination?

__________________________
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Företagsenkät

FÖRETAGSENKÄT
Denna enkät innehåller en uppsättning frågor som du kan använda för att samla in den information som behövs för de indikatorer som 

avser företagsdata. Du kan använda samtliga frågor eller välja ut några av dem.

Observera: de relevanta indikatorerna för varje fråga har lämnats kvar i enkäten för att visa enkätfrågornas koppling till de olika 

indikatorerna.

Innan du använder den för att genomföra enkäter bör du radera informationen om indikatorerna.

Ägna några minuter åt att hjälpa oss att förbättra kvaliteten på vår destination.  Alla svar behandlas konfidentiellt.  Tack för ditt 
samarbete.
Ange din företagstyp:

□ Logi
□ Catering
□ Underhållning
□ Friluftsaktiviteter
□ Transport
□ Annat, var vänlig specificera: ______________________

Ange din tjänst på företaget:
_______________________________

VALFRI INDIKATOR  
B.3.1.1 Andel tjänster inom turistsektorn som är av säsongskaraktär
Hur många helårsanställda har ditt företag?

_________  heltidsanställda
_________  deltidsanställda
_________  säsongsanställda
_________  praktikanter
_________  andra, var vänlig specificera: ____________________________________

VALFRI INDIKATOR  
B.3.1.2 Andel turistföretag som erbjuder praktikplatser för studenter
Erbjuder ditt företag praktikprogram för studenter?

□ Ja  □ Nej

HUVUDINDIKATOR  
C.2.1  Andel män och kvinnor sysselsatta i turistsektorn
Hur många kvinnor och män arbetar i ditt företag?

Kvinnor  Män 
_______  _______  heltidsanställda
_______  _______  deltidsanställda
_______  _______  säsongsanställda
_______  _______  praktikanter
_______  _______  andra, var vänlig specificera: ___________________________________

VALFRI INDIKATOR  
C.2.1.1 Andel turistföretag med kvinnlig företagsledare
Är företagsledaren på ditt företag kvinna eller man?

______ Kvinna  ______ Man
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FÖRETAGSENKÄT
VALFRI INDIKATOR  
C.2.1.2 Genomsnittlig lön i turistsektorn för kvinnor jämfört med män (för varje typ av anställning i turistsektorn)
Ange den sammanlagda bruttolönen per månad för företagets anställda:

Deltidsanställda

Antal kvinnor:
_______________
Sammanlagd bruttolön
_______________ euro

Antal män:
_______________
Sammanlagd bruttolön
_______________ euro

Ingångsnivå/
lågkvalificerade tjänster

Antal kvinnor:
_______________
Sammanlagd bruttolön
_______________ euro

Antal män:
_______________
Sammanlagd bruttolön
_______________ euro

Mellannivå/
kvalificerade tjänster

Antal kvinnor:
_______________
Sammanlagd bruttolön
_______________ euro

Antal män:
_______________
Sammanlagd bruttolön
_______________ euro

Mellanchefer

Antal kvinnor:
_______________
Sammanlagd bruttolön
_______________ euro

Antal män:
_______________
Sammanlagd bruttolön
_______________ euro

Företagsledning

Antal kvinnor:
_______________
Sammanlagd bruttolön
_______________ euro

Antal män:
_______________
Sammanlagd bruttolön
_______________ euro

Andra, var vänlig specificera:
_____________________
_____________________
_____________________

Antal kvinnor:
_______________
Sammanlagd bruttolön
_______________ euro

Antal män:
_______________
Sammanlagd bruttolön
_______________ euro

VALFRI INDIKATOR  
B.2.2.1 Genomsnittligt rumspris på destinationen
Om ditt företag är ett logiföretag, vilket är ert genomsnittliga rumspris?

________  □  Ej tillämpligt

HUVUDINDIKATOR  
C.3.2 Andel attraktioner som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar och/eller som deltar i erkända 
program för tillgänglighet
Medverkar företaget i ett erkänt program för tillgänglighet (certifierings- eller märkningssystem som bedömer tillgängligheten hos 
logianläggningar och attraktioner för besökare med begränsad rörlighet)?

□ Ja  □ Nej

HUVUDINDIKATOR  
C.3.1  Andel kommersiella logianläggningar som har rum som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar 
och/eller som deltar i erkända program för tillgänglighet
Om ditt företag är ett logiföretag, har ni rum som är anpassade för de särskilda behoven hos besökare med funktionsnedsättningar 
eller begränsad rörlighet?

□ Ja  □ Nej  □ Ej tillämpligt

HUVUDINDIKATOR  
B.4.1 Andel turistföretag som genomgått brandsäkerhetsinspektion det senaste året 
Har ditt företag genomgått brandsäkerhetsinspektion det senaste året?  

□ Ja  □ Nej  
Inspektionsdatum: ______________

VALFRI INDIKATOR  
B.2.1.2 Andel av de tio största turistföretagen som deltar i destinationsförvaltning/gemensam marknadsföring
Deltar ditt företag i någon gemensam marknadsföring av destinationen (t.ex. engagemang i sammanslutningar av turistföretag eller 
pr-/reklamprogram)?

□ Ja  □ Nej 
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FÖRETAGSENKÄT
VALFRI INDIKATOR  
A.4.1.1 Andel företag som informerar besökare om sitt hållbarhetsarbete i samband med produkter, marknadsföring 
eller varumärkesarbete 
Förmedlas ditt företags ståndpunkt i hållbarhetsfrågor till allmänheten (informationsbroschyrer för besökare, webbsidor etc.), dvs. 
finns det ett särskilt avsnitt om frågor och initiativ som rör hållbarhet?

□ Ja  □ Nej 

HUVUDINDIKATOR  
A.2.1  Andel turistföretag/anläggningar på destinationen som tillämpar en frivillig verifierad certifiering/märkning för 
miljö-/kvalitets-/hållbarhets- och/eller CSR-åtgärder
Har ditt företag någon miljö- eller hållbarhetscertifiering (t.ex. ISO 14.001, Emas, miljömärkt turism etc.)?

□ Ja  □ Nej

VALFRI INDIKATOR  
A.2.1.1 Antal turistföretag/anläggningar med hållbarhetsrapporter i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI)
Avlägger ditt företag en hållbarhetsrapport i enlighet med Global Reporting Initiative?

□ Ja  □ Nej

HUVUDINDIKATOR  
B.5.1  Andel turistföretag som gör aktiva insatser för att köpa lokala, hållbara och rättvisemärkta varor och tjänster
Hur stor andel av dina tjänster och varor (vid sidan av mat och dryck) köps in lokalt eller hållbart eller är rättvisemärkta?

□ < 10 %
□ 10–25 %
□ 25–50 %
□ > 50 %

VALFRI INDIKATOR  
B.5.1.2 Andel turistföretag som köper minst 25 % av mat och dryck från lokala/regionala producenter
Om det serveras mat eller dryck vid ditt företag, hur stor andel av dessa produkter är lokalt/regionalt producerade?

□ Ej tillämpligt
□ < 10 %
□ 10–25 %
□ 25–50 %
□ > 50 %

HUVUDINDIKATOR  
D.2.1 Andel turistföretag som deltar i program för begränsning av klimatförändring – t.ex. koldioxidkompensation, 
lågenergisystem osv. – och anpassningsåtgärder
Deltar ditt företag i program för begränsning av klimatförändring (t.ex. koldioxidkompensation, lågenergisystem osv.)?

□ Ja  □ Nej
Om ja, vilka program? ______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Deltar ditt företag i någon form av klimatanpassningsåtgärder (t.ex. insamling och lagring av vatten, förflyttning av turistattraktioner 
vid behov etc.)?

□ Ja  □ Nej
Om ja, vilka åtgärder? ______________________________________________________
________________________________________________________________________

VALFRI INDIKATOR  
D.6.1.1 Andel turistföretag som har övergått till lågenergibelysning
Har ditt företag övergått till lågenergibelysning (t.ex. LED-lampor)?

□ Ja  □ Nej

HUVUDINDIKATOR  
D.6.1 Energiförbrukning per turistnatt jämfört med energiförbrukning av befolkningen överlag per person och natt
Om ditt företag är ett logiföretag, vilken var er energiförbrukning den senaste tillgängliga månaden?

_______________
Om ditt företag är ett logiföretag, hur många turistnätter registrerade ni den månaden?

_______________
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FÖRETAGSENKÄT
VALFRI INDIKATOR  
D.6.1.2 Årlig mängd förbrukad energi från förnybara källor (MWh) i förhållande till total energiförbrukning
Utnyttjar ditt företag förnybara energikällor (t.ex. solpaneler, biomassa, vindturbiner etc.)?

□ Ja  □ Nej
Om ja, hur stor del av ert energibehov tillgodoses med sådana källor?
________%

VALFRI INDIKATOR  
D.3.1.1 Andel turistföretag som sorterar olika typer av avfall
Sorterar ditt företag olika typer av avfall? 

□ Ja  □ Nej

HUVUDINDIKATOR  
D.5.1 Sötvattenförbrukning per turistnatt jämfört med vattenförbrukning av befolkningen överlag per person och 
natt
Om ditt företag är ett logiföretag, hur mycket vatten förbrukades totalt i företaget under den senaste avläsningsperioden?

Datum för första mätaravläsning _________  Faktiskt avläst värde _________ m3

Datum för första mätaravläsning _________  Faktiskt avläst värde _________ m3

VALFRI INDIKATOR  
D.5.1.1 Andel turistföretag med duschmunstycken och kranar med lågt flöde och/eller dubbelspolande toaletter/
vattenfria urinoarer
Vidtar ditt företag några vattenbesparingsåtgärder (t.ex. dubbelspolande toaletter/vattenfria urinoarer, duschmunstycken och kranar 
med lågt flöde, droppbevattning för trädgårdsskötsel etc.)?

□ Ja  □ Nej

VALFRI INDIKATOR  
D.5.1.2 Andel turistföretag som använder återvunnet vatten
Används återvunnet vatten i ditt företag?

□ Ja  □ Nej

VALFRI INDIKATOR  
D.2.1.2 Andel logianläggningar och attraktioner som ligger i ”sårbara områden”
Ligger ditt företag i ett ”sårbart område” (ett område som riskerar att drabbas av översvämningar, laviner etc.)?

□ Ja  □ Nej

VALFRI INDIKATOR  
D.7.1.1 Andel lokala företag inom turistsektorn som aktivt stöder skydd, bevarande och förvaltning av lokal biologisk 
mångfald och lokala landskap
Deltar ditt företag i någon form av åtgärder för att stödja lokal biologisk mångfald och skydd, bevarande och förvaltning av landskapet 
(t.ex. samarbete kring miljöinformationsinsatser i naturområden/livsmiljöer, sponsorverksamhet eller anläggningar i naturparker etc.)?

□ Ja  □ Nej
Om ja, vilka åtgärder? _______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________



50
Europeiskt indikatorsystem för turism

Invånarenkät

INVÅNARENKÄT
Denna enkät innehåller en uppsättning frågor som du kan använda för att samla in den information som behövs för de indikatorer som 

avser invånardata. Du kan använda samtliga frågor eller välja ut några av dem.

Observera: de relevanta indikatorerna för varje fråga har lämnats kvar i enkäten för att visa enkätfrågornas koppling till de olika 

indikatorerna.

Innan du använder den för att genomföra enkäter bör du radera informationen om indikatorerna.

Ägna några minuter åt att hjälpa oss att förbättra kvaliteten på vår destination.  Alla svar behandlas konfidentiellt. Tack för ditt 
samarbete.

VALFRI INDIKATOR  
C.1.1.1 Antal invånare som är nöjda med turismen på destinationen (per månad/säsong)
Jag är överlag mycket nöjd med turismen på min destination.

Instämmer helt 
och hållet

Instämmer Neutral Instämmer inte
Instämmer inte 

alls

På hösten O O O O O

På vintern O O O O O

På våren O O O O O

På sommaren O O O O O

VALFRI KOMPLETTERANDE FRÅGA
Turismen och turisterna som besöker min destination ger vinster för samhället.

Instämmer helt och 
hållet

Instämmer Neutral Instämmer inte Instämmer inte alls

O O O O O

VALFRI KOMPLETTERANDE FRÅGA
Turismen och turisterna som besöker min destination ger vinster för mig personligen.

Instämmer helt och 
hållet

Instämmer Neutral Instämmer inte Instämmer inte alls

O O O O O

VALFRI INDIKATOR  
A.1.1.1 Andel invånare som är nöjda med sin delaktighet i och sitt inflytande över planeringen och utvecklingen av 
turismen
Jag är överlag mycket nöjd med invånarnas delaktighet i och inflytande över planeringen och utvecklingen av turismen

Instämmer helt och 
hållet

Instämmer Neutral Instämmer inte Instämmer inte alls

O O O O O

VALFRI INDIKATOR  
C.4.1.1 Andel invånare som har en positiv eller en negativ syn på turismens inverkan på destinationens identitet 
Hur tycker du att turismen påverkar din destinations särprägel och lokala identitet, kultur och kulturarv?

□ Den skadar
□ Den bidrar till att bevara
□ Den bidrar till att förbättra
□ Den påverkar inte alls

VALFRI KOMPLETTERANDE FRÅGA
Hur tycker du att turismen påverkar livskvaliteten på din destination?

□ Den skadar
□ Den bidrar till att bevara
□ Den bidrar till att förbättra
□ Den påverkar inte alls
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INVÅNARENKÄT
VALFRI DEMOGRAFISK FRÅGA
Är du man eller kvinna?

□ Man  □ Kvinna

VALFRI DEMOGRAFISK FRÅGA
Hur gammal är du?

□ 15–24
□ 25–49
□ 50–64
□ 65–79
□ 80 eller över

VALFRI DEMOGRAFISK FRÅGA
Vilket av följande alternativ passar bäst in på din sysselsättningsstatus? 

□ Heltidsanställd (minst 30 timmar per vecka)
□ Deltidsanställd (mindre än 30 timmar per vecka)
□Tillfälligt anställd
□ Studerande
□ Pensionerad
□ Ej förvärvsarbetande
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Besökarenkät

BESÖKARENKÄT
Denna enkät innehåller en uppsättning frågor som du kan använda för att samla in den information som behövs för de indikatorer som 

avser besökardata. Du kan använda samtliga frågor eller välja ut några av dem.

Observera: de relevanta indikatorerna för varje fråga har lämnats kvar i enkäten för att visa enkätfrågornas koppling till de olika 

indikatorerna.

Innan du använder den för att genomföra enkäter bör du radera informationen om indikatorerna. 

Ägna några minuter åt att hjälpa oss att förbättra din upplevelse på vår destination.
Tack för ditt samarbete!
Datum för ditt besök på vår destination:  _______________________

VALFRI INDIKATOR  
D.1.2.1 Genomsnittlig resväg (km) för endagsbesökare till och från destinationen
Vilket är ditt hemland och ditt postnummer?

Land: ______________
Postnummer: _____________

HUVUDINDIKATOR  
D.1.2 Genomsnittlig resväg (km) för turister till och från hemmet eller genomsnittlig resväg (km) från den förra 
destinationen till den aktuella destinationen
Varifrån har du rest i dag?

□ Från bostaden □ Från annan destination: __________________
        (var vänlig specificera)

HUVUDINDIKATOR  
D.1.1 Andel turister och endagsbesökare som använder olika transportsätt för att ta sig till destinationen (allmänna 
respektive privata samt typ)
Vilket var det huvudsakliga transportsätt du använde för att resa hit?

□ Tåg
□ Flyg
□ Buss
□ Bil (egen, bekantas, tjänstebil)
□ Bil (hyrbil)
□ Motorcykel
□ Cykel
□ Till fots
□ Husbil/skåpbil/lastbil
□ Båt/fartyg/färja
□ Annat, var vänlig specificera: ________________

VALFRI INDIKATOR  
D.1.1.1 Andel besökare som använder lokala transporttjänster/miljövänligt resande/kollektivtrafik för att förflytta sig 
på destinationen
Vilket transportsätt använde du/tänker du använda under din vistelse här?

□ Cykel
□ Kollektivtrafik (buss, tåg etc.)
□ Andra (personbil, turbuss, taxi etc.)
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BESÖKARENKÄT
HUVUDINDIKATOR  
B.1.1  Antal turistnätter per månad
Har du övernattat här?

VALFRI INDIKATOR  
B.1.1.2 Antal endagsbesökare under högsäsong och 
lågsäsong

□ Ja □ Nej

HUVUDINDIKATOR  
B.2.1  Genomsnittlig vistelsetid för turister (nätter)
Om ja, var vänlig ange hur många nätter du vistats på 
destinationen:

________

VALFRI INDIKATOR  
B.2.1.1 Genomsnittlig vistelsetid för endagsbesökare 
(timmar)
Om nej, var vänlig ange hur många timmar du vistats på 
destinationen:

________

VALFRI INDIKATOR  
A.3.1.1 Andel flergångsbesökare/återvändande besökare (inom fem år)
Var det här ditt första besök på den här destinationen?

□ Ja  □ Nej  
Om nej, hur många gånger har du besökt den här destinationen de senaste fem åren?  
________

HUVUDINDIKATOR  
B.1.2 Dagliga utlägg per turist (logi, mat och dryck, andra tjänster)

VALFRI INDIKATOR  
B.1.1.3 Dagliga utlägg per endagsbesökare
Hur mycket har ni spenderat per person och dagunder vistelsen här? (räkna med utlägg för logi, transport på destinationen, mat och 
dryck, shopping och nöjen)

□ < 25 € □ 100–200 €
□ 25–50 € □ > 200 €
□ 50–100 €

HUVUDINDIKATOR  
A.3.1  Andel besökare som överlag är nöjda med sin upplevelse på destinationen
Jag är överlag nöjd med mitt besök på den här destinationen.

Instämmer helt och 
hållet

Instämmer Neutral Instämmer inte Instämmer inte alls

O O O O O

Har du eller någon som reser med dig en funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet?
□ Ja  □ Nej
Om ja, var vänlig ange det alternativ som närmast motsvarar din åsikt:

  VALFRI INDIKATOR  
C.3.2.1 Andel besökare som är nöjda med destinationens tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättningar eller särskilda behov i fråga om tillgänglighet
Den här destinationen tar hänsyn till de särskilda behoven hos besökare med funktionsnedsättningar på alla 
verksamhetsområden (logi, kollektivtrafik, turistattraktioner osv.).

Instämmer helt och 
hållet

Instämmer Neutral Instämmer inte Instämmer inte alls

O O O O O

HUVUDINDIKATOR  
A.4.1  Andel besökare som uppger att de är medvetna om destinationens hållbarhetsarbete
Är du medveten om hållbarhetsarbetet och hållbarhetsinitiativen på den här destinationen? 

□ Ja  □ Nej 
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Förteckning över föreslagna intressenter

Information till lokala destinationssamordnare:  
bilda en intressentarbetsgrupp

Att bilda en ”intressentarbetsgrupp” bestående av företrädare för en rad olika branscher är väsent-
ligt för att möjliggöra insamling av relevanta uppgifter och ge en känsla av lokalt egenansvar.

Berörda intressenter bör bjudas in till ett möte där de får veta mer om de föreslagna indikatorerna 
och indikatorsystemet och ges möjlighet att diskutera och framföra synpunkter. Mötet bör anord-
nas av den lokala destinationssamordnaren tillsammans med hans/hennes personal och, om det är 
lämpligt, den nationella eller regionala turistorganisationen. 

En rad olika företrädare från turistnäringen och alla sektorer med anknytning till den bör delta i 
mötet. Nedan följer en förteckning över tänkbara intressenter som kan ingå i intressentarbets-
gruppen och en separat mall för inbjudan. De kan användas på lämpligt sätt och anpassas till de 
specifika omständigheterna. Människor som du känner väl vill du antagligen kontakta t.ex. per tele-
fon eller e-post. Andra intressenter, särskilt de som kommer från andra branscher (energi- och 
vattenleverantörer, polisen osv.), kanske bör få en något ändrad inbjudan där du framhåller varför 
initiativet har betydelse för deras sektor.

Förteckningen nedan innehåller förslag. Bjud gärna in andra intressenter som du anser 
är lämpliga för din destination.  En genomsnittlig intressentarbetsgrupp kommer att 
bestå av omkring 15–20 personer (färre på en liten destination). 

Företrädare för: 
Regional/lokal turistorganisation och turistutvecklingsföretag 
Lokala planerings-, transport- och landsbygds-/stadsutvecklingsenheter 
Avfallsförvaltning (avlopp och fast avfall) 
Förvaltning eller företag som sköter vattenförsörjning (lokalt och regionalt) 
Energiförvaltning och/eller energileverantör
Polis/säkerhetsförvaltning 
Skogsförvaltning/skyddsområdes- eller parkförvaltning 
Flygplats-/hamnmyndighet (i tillämpliga fall) 
Lokal hotellsammanslutning eller turistförening 
Turistguides-, camping-, husbils-, villa- eller lägenhetssammanslutningar 
Berörda icke-statliga organisationer 
Lokal handelskammare 
Sammanslutningar och/eller fackföreningar för anställda i turistsektorn 
Relevanta akademiska institutioner som bedriver forskning på området
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Mall för inbjudan

Datum

Bästa/bäste namn (intressent)

För att utveckla en lönsam och hållbar turistnäring i destination) har vi beslutat att använda ett 
indikatorbaserat förvaltningsverktyg som tillhandahålls av Europeiska kommissionen. Verktyget, 
XXXX, baseras på en process som styrs och formas av lokala intressenter från en rad berörda bran-
scher som samlas i en arbetsgrupp. 

Eftersom du spelar en viktig roll för hur turismen bedrivs och förvaltas lokalt har vi nöjet att bjuda 
in dig att ingå i intressentarbetsgruppen och delta i ett första möte den

(datum och tid)  
i (plats)

Under mötet kommer jag att berätta om förvaltningssystemet och hur vi kan använda det för att 
forma turismens utveckling i (destination). Du kommer att få möjlighet att ge dina synpunkter på 
de frågor du ser som centrala och hjälpa till att komma fram till vilka områden som ska prioriteras. 

Turismen påverkar oss alla. Genom att ha en rad olika branscher företrädda i intressentarbetsgrup-
pen, som kan bidra med kunskap, expertis och uppgifter från sin respektive sektor, kan vi därför 
teckna en riktig bild av vår turistnäring och dess samverkan med de andra delarna av vår lokala 
ekonomi, vårt samhälle och vår miljö. Detta är ett utmärkt tillfälle att samlas och bidra till att 
utveckla det slags turism vi vill ha i vårt område. Vi hoppas att du vill delta i det arbetet och att du 
har möjlighet att närvara.

Jag ser mycket fram emot ditt svar.

Med vänlig hälsning 

(ditt namn)



ENTERPRISE & INDUSTRY MAGAZINE
The online ENTERPRISE & INDUSTRY MAGAZINE (http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/
index_en.htm) covers issues related to SMEs, innovation, entrepreneurship, the single market 
for goods, competitiveness and environment protection, industrial policies across a wide 
range of sectors, and more.
The printed edition of the magazine is published three times a year. You can subscribe online 
(http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/print-edition/subscription/index_en.htm) to receive it 
in French, Spanish, German or Italian  - free of charge by post.
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DESTINATION PROFILE

DESTINATION:

COUNTRY:

DESTINATION BOUNDARY: 

LOCATION: OVERVIEW:

Description Distance from the 

national capital city (km)

Main types of tourism and most popular activities Top five most popular tourist attractions (including environmental and cultural 

attractions).

1.        ________________

2.        ________________

3.        ________________

4.        ________________

5.        ________________

GEOGRAPHY: WEATHER PATTERN:

Average sunshine hours,  

rainfall (precipitation) and seasonal temperatures

Sunshine: Provide # of hours per season

Urban:____________ LOW biodiversity (small range of species present):_______ Summer: ________ 

Sand/shingle beach:____ Winter: _________ 

Moor/heathland: ____ MEDIUM biodiversity:______

Farmland:_______ Precipitation:  Provide mm per season

Forest/Woodland:______ HIGH biodiversity (many different plan and animal species 

present):________

Summer: ______

Alpine:_________ Winter: ________

Scrubland:______

Desert: ________ Temperature:  Provide day and night temperatures per season

Wetland:_______ Summer:

Other (please describe): Day: ___ C    Night: ___ C

_____________________ Winter: 

Day: ___ C    Night: ___ C

TRANSPORT LINKS:

Distance from nearest local and international airport (in km) Additional private arrangements for transporting visitors to the destination

Airlines:

Train: _____

Underground/metro:_____

Cruise operators: Tram:______

Coach:_____

Bus:_______

Taxi:_______

Ferry: ______

Other (please describe):_____________

POPULATION:

Number of permanent residents Population density Summer/winter ratio of residents to Percentage of population employed in tourism related jobs?

tourists 

No. of permanent residents:_________________ Population density: _________ 

per km²

TOURISTS:

Annual visitor numbers, as a total and broken down by principal 

market

Annual arrivals by type 

of transport

Average tourist expenditure (per person/per day) Average length of stay

Total annual visitors: Air:

Total annual day visitors:

Total annual domestic visitors: Sea:

Primary Source Markets: Rail:

(by country and  number of visitors i.e. Germany – 40,000):

1. _________________________ Private car:

2. _________________________

3. _________________________ Other: 

4. _________________________

TOURISM AMENITIES:
Approximate number of hotels (by star rating), and rooms in the 

destination

Other types of 

accommodation 

available (and 

approximate numbers) 

Approximate number of restaurants Approximate number of bars (nightclubs, pubs etc.)

Hotels: Villas: _________

Apartments:______

Rooms: Hostels:__________

Campsites:________

Other (please 

describe):______________

Details on any air 

carriers and/or cruise 

lines bringing visitors to 

the destination? 

Public transport facilities to your destination (place an X 

against all that apply)

ANY ADDITIONAL INFORMATION RELEVANT TO YOUR DESTINATION THAT YOU FEEL HAS NOT BEEN COVERED IN THE SECTIONS ABOVE:

You may want to consider including a map clarifying the boundaries of your destination here.

This form can be used to give stakeholders an overview of your destination. Complete it to suit your needs and amend as necessary.

Dominant habitats (place 

an X against all that apply)

Approximate size of the destination (in km²) and principle physical 

characteristics (rivers, hills, bays etc). 

Level of biodiversity (the range of different plant and 

animal species)



Section Criteria
Indicator 

Reference #
Indicator

Is the Destination Monitoring 

this Indicator
Unit of Measure

A.1.1

Percentage of the destination with a sustainable tourism strategy/action 

plan, with agreed monitoring, development control and evaluation 

arrangement

A.1.1.1
Percentage of residents satisfied with their involvement and their influence 

in the planning and development of tourism

A.1.1.2
Percentage of the destination represented by a destination management 

organisation

A.2.1

Percentage of tourism enterprises/establishments in the destination using a 

voluntary verified certification/labelling for 

environmental/quality/sustainability and/or CSR measures

A.2.1.1
Number of tourism enterprises/establishments with sustainability reports 

in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI)

A.3.1
Percentage of visitors that are satisfied with their overall experience in the 

destination

A.3.1.1 Percentage of repeat/return visitors (within 5 years)

A.4.1
The percentage of visitors who note that they are aware of destination 

sustainability effortsPercentage 

A.4.1.1
The percentage of businesses that communicate their sustainability efforts 

to visitors in their products, marketing, or branding

B.1.1 Number of tourist nights per month

B.1.1.1 Relative contribution of tourism to the destination's economy (% GDP)

B.1.1.2 Number of ‘same day’ visitors in high season and low season

B.1.1.3 Daily spending per same day visitor

B.1.2
Daily spending per tourist (accommodation, food and drinks, other services)

B.2.1 Average length of stay of tourists (nights) # of nights

B.2.1.1 Average length of stay of same day visitors (hours) # of hours

B.2.1.2
Percentage of ten largest tourism enterprises involved in destination 

management/cooperative marketing

B.2.2
Occupancy rate in commercial accommodation per month and average for 

the year

B.2.2.1 Average price per room in the destination

B.3.1 Direct tourism employment as percentage of total employment

B.3.1.1 Percentage of jobs in tourism that are seasonal

B.3.1.2 Percentage of tourism enterprises providing student internships

B.4.1
Percentage of tourism enterprises inspected for fire safety in the last year

B.4.1.1 Percentage of tourists who register a complaint with the police

B.5.1
Percentage of tourism enterprises actively taking steps to source local, 

sustainable, and fair trade goods and services

B.5.1.1
Percentage of the destination covered by a policy promoting local, 

sustainable and/or fair trade products and services

B.5.1.2
Percentage of tourism enterprises sourcing a minimum of 25% of food and 

drink from local/regional producers

A.3  Customer Satisfaction

B.3  Quantity and Quality of 

Employee

A.1  Sustainable Tourism 

Public Policy

A.2  Sustainable Tourism 

Management in Tourism 

Enterprises

A
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B.1  Tourism Flow (volume & 

value) at Destination 

B.2  Tourism Enterprise(s) 

Performance

A.4  Information and 

Communication

B.4  Safety and Healthy

B.5  Tourism Supply Chain



C.1.1 Number of tourists/visitors per 100 residents # of tourists/visitors

C.1.1.1
Percentage of residents who are satisfied with tourism in the destination 

(per month/season)

C.1.1.2
Number of beds available in commercial visitor accommodation per 100 

residents
# of beds

C.1.1.3
Number of second/rental homes per 100 homes

# of second/rental 

C.2.1 Percentage of men and women employed in the tourism sector

C.2.1.1
Percentage of tourism enterprises where the general manager position is 

held by a woman

C.2.1.2
Average wage in tourism for women compared to average wage for men 

(sorted by tourism job type)
% parity

C.3.1 Percentage of commercial accommodation with rooms accessible to people 

with disabilities and/or participating in recognised accessibility schemes

C.3.1.1
Percentage of destination served by public transport that is accessible to 

people with disabilities and people with specific access requirements

C.3.2
Percentage of visitor attractions that are accessible  to people with 

disabilities and/or participating in recognised accessibility schemes

C.3.2.1
Percentage of visitors satisfied with the accessibility of the destination for 

those with disabilities or specific access requirements

C.4.1
Percentage of the destination covered by a policy or plan that protects 

cultural heritage

C.4.1.1
Percentage of residents who have positive or negative views on the impact 

of tourism on destination identity

C.4.1.2
Percentage of the destination’s biggest events that are focused on 

traditional/local culture and assets

D.1.1
Percentage of tourists and same day visitors using different modes of 

transport to arrive at the destination (public/private and type)

D.1.1.1
Percentage of visitors using local/soft mobility/public transport services to 

get around the destination

D.1.2
Average travel (km) by tourists to and from home or average travel (km) 

from the previous destination to the current destination

D.1.2.1 Average travel (km) by same day visitors from and to destination

D.2.1

Percentage of tourism enterprises involved in climate change mitigation 

schemes—such as: CO2 offset, low energy systems, etc.—and “adaptation” 

responses and actions

D.2.1.1
Percentage of the destination included in climate change adaptation 

strategy or planning

D.2.1.2
Percentage of tourism accommodation and attraction infrastructure 

located in “vulnerable zones”

D.3.1
Waste volume produced by destination (tonnes per resident per year or per 

month)

D.3.1.1 Percentage of tourism enterprises separating different types of waste 

D.3.2 Volume of waste recycled (percent or per resident per year)

C.1  Community/Social 

Impact

C.2  Gender Equality

D.1  Reducing Transport 

Impact

D.2  Climate Change

D.3  Solid Waste 

Management
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C.3  Equality/Accessibility

C.4  Protecting and 

Enhancing Cultural Heritage, 

Local Identity and Assets



D.4.1
Percentage of sewage from the destination treated at least at secondary 

level prior to discharge

D.4.1.1
Percentage of commercial accommodation connected to central sewage 

system and/or employing tertiary sewage treatment

D.5.1
Fresh water consumption per tourist night compared to general population 

water consumption per person night

D.5.1.1
Percentage of tourism enterprises with low-flow shower heads and taps 

and/or dual flush toilets/waterless urinals

D.5.1.2 Percentage of tourism enterprises using recycled water

D.5.1.3 Percentage of water use derived from recycled water in the destination

D.6.1
Energy consumption per tourist night compared to general population 

energy consumption per person night

D.6.1.1
Percentage of tourism enterprises that have switched to low-energy 

lighting

D.6.1.2
Annual amount of energy consumed from renewable sources (Mwh) as a 

percentage of overall energy consumption

D.7.1 Percentage of destination (area in km
2
) that is designated for protection

D.7.1.1

Percentage of local enterprises in the tourism sector actively supporting 

protection, conservation, and management of local biodiversity and 

landscapes.

D.7.1.2
Percentage of destination covered by a biodiversity management and 

monitoring plan

D.8.1
The destination has policies in place that require tourism enterprises to 

minimise light and noise pollution

D.8.1.1
Percentage of the destination and percentage of population covered by 

local strategy and/or plans to reduce noise and light pollution

D.9.1 Level of contamination per 100 ml (faecal coliforms, campylobacter)

D.9.1.1 Number of days beach/shore closed due to contamination # of days
D.9  Bathing Water Quality

D
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D.4  Sewage Treatment

D.5  Water Management

D.6  Energy Usage

D.7  Landscape and 

Biodiversity Management

D.8  Light and Noise 

Management
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 → Konsept og design: Creuna  Forside (Fløya/Svolvær) Fotograf C H, visitnorway.com  s.4-5 (Finnmark) Fotograf Johan 

Wildhagen, visitnorway.com  s. 6 (Beitostølen), Terje Rakke / Nordic Life AS, visitnorway.com  s.9 Ærfugl: fotograf Rita 
Johansen, Vega, Trysil: Fotograf Ola Matsson, www.skistar.com/trysil, Bogerud stavkirke: Fotograf Finn Loftesnes, 
visitnorway.com, Hestesko Røros: Fotograf Endre Sandbakken  s.11 (Trysil) Fotograf Ola Matsson, www.skistar.com/trysil  

Trykk: RK Grafi sk AS



BÆ#KRAFTIGE REISEMÅL 
MERKER FORSKJELLEN

 → blir mer attraktive 

 → får anerkjennelse for å ta ansvar 

 → skaper troverdighet i markedet

 → øker kvaliteten av enkeltprodukter 

og helhetsproduktet

 → samler og synliggjør de mange gode 

tiltak som allerede er satt i verk

 → skaper engasjement og samarbeid 

i lokalmiljøet blant ansatte og 

blant gjestene

 → får godt verktøy og drahjelp til 

gjennomføring, og markedsføring 

av bærekrafttiltakene

 → synliggjør den globale betydningen 

av lokale tiltak

MERKET FOR BÆREKRAFTIG  
REISEMÅL ØKER  VERDIEN AV 
DIN MERKEVARE.



Merket for Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i 

Norge. Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til 

reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling. 

Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker 

å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning. Arbeidet 

mot merket blir samtidig en plattform for samarbeid 

og utvikling på reisemålet og en viktig del av 

markedsstrategien. 

HVA ER  
MERKET FOR 
 BÆ# KRAFTIG 
 REISE MÅL?



SLIK ER VEIEN 
FREM TIL MERKET 
FOR BÆ#KRAFTIG 
REISEMÅL



PILOTER PÅ VEI 
MOT `RKET

Reisemålene Trysil, Vega, Lærdal og Røros ble i 2010 

valgt som nasjonale piloter i utvikling av bærekraft i 

reiselivet. Gjennom sine prosjekter har de vært med 

og utviklet standarden som ligger til grunn for merke-

ordningen. Som de første reisemålene i Norge har 

de gjennomgått og kvalifi sert for Merket for Bære-

kraftig reisemål.

Fuglevoktertradisjonen er et eksempel på den nøysomheten og 

gjenbrukskulturen som preger Vega- samfunnet. Vegøayan fi kk 

UNESCO's verdensarvstatus fordi fi skere, bønder og fuglevoktere 

i mer enn 1500 år har levd i samspill med naturen og utnyttet 

naturressursene på en bærekraftig måte. 

SPESIELT FOR VEGA: 
 → Reiseliv er en ny næring som bygger på og videreutvikler 

bærekraftige tradisjoner 

 → Vekt på forankring og balanse mellom lokalsamfunn og reisemål 

EKSEMPLER PÅ TILTAK
 → Bærekraftige natur- og kulturopplevelser (vandring, kajakkpadling, 

sykkelturisme og guiding)

 → App for Vega som reisemål og plastposefri destinasjon sparer miljøet

 → Utvikling av TrollY ell Geopark

I norsk reiseliv er Trysil kjent for å være et godt organisert og 

profesjonelt drevet vinterreisemål med stor kapasitet og høye 

besøkstall. Gjennom bærekraftarbeidet har Trysil tatt viktige grep 

både for å redusere miljø- og klimautslipp og for å øke konkurranse-

kraften som helårig reisemål. 

SPESIELT FOR TRYSIL
 → Har brukt bærekraftprosjektet til å redusere klimamessig 

 fotavtrykk 

 → Energiøkonomisering og avfallshåndtering i fokus 

 → Helårsstrategi for å styrke kapasitetsutnyttelse,  lønnsomhet 

og helårs sysselsetting

EKSEMPLER PÅ TILTAK
 → Mobilisert tungt for miljøsertifi sering av bedrifter og arrangementer 

 → Rammeavtale for kildesortering for destinasjonens medlemsbedrifter

 → Redusert energiforbruk i snøproduksjon, hotell, utleiehytter og 

fl ombelysning i alpinanlegget 

 → Et bredt sykkel- og vandretilbud er første tiltaket for å bli et mer 

helårig reisemål

VEGA
ÆRFUGLHISTORIE OG GJENBRUKSKULTUR 
SOM RESSURS I REISELIVSUTVIKLINGEN

TRYSIL
VI TAR ANSVAR 
FOR FREMTIDEN 



Norges omdømme er nært knyttet til ren og uberørt 

natur og et moderne samfunn der bærekraftidealet står 

sterkt. Dette omdømmet er svært verdifullt og attraktivt 

for de mange miljø bevisste turistene som besøker oss. 

Det er et av våre viktigste konkurransefortrinn som 

turist nasjon som vi må ta vare på, utvikle og utnytte.

Satsingen på bærekraft er strategisk viktig 

for Norge som turistnasjon. Vi har et unikt 

utgangspunkt som leverandør av storslåtte 

naturbaserte opplevelser. Merket for bære-

kraftig reisemål bidrar til å sikre ansvarlighet 

i næringen og styrker oppfatningen av Norge 

som et rent, vakkert og bærekraftig reisemål.

PER-ARNE TUFTIN
Direktør Reiseliv,

Innovasjon Norge

The tourism sector is embracing sustainable 

tourism not as an option, but as a condition 

for its continuous growth. The empowerment 

of local communities, poverty reduction 

and additional jobs also result from more 

sustainable approaches, spurring tourism’s 

contribution to broader development goals. 

National and global sustainability destination 

standards are important tools that will help 

drive development in that direction. Investing 

in sustainability reduces energy costs, water 

and waste and enhances the value of 

biodiversity, ecosystems and cultural heritage, 

while responding to increasing demand from 

tourists for greener tourism.

LUIGI CABRINI
Director

Sustainable Development of Tourism

World Tourism Organization (UNWTO)

A Specialized Agency of the United Nations

BÆ#KRAFT ER 
VIKTIG FOR 
 TURISTNASJONEN 
NORGE 

Reiselivet påvirker miljø, klima, natur, kultur og lokalsamfunn, og det 

hviler et ansvar på næringen om å utvikle og utøve virksomheten på 

en måte som reduserer negativ og øker positiv påvirkning.

 

Bærekraft er også en viktig komponent i beskrivelsen av merkevaren 

Norge, og i vår markedsføring av Norge i inn- og utland. I denne sam-

menhengen er det viktig å huske på at bærekraft i reiselivet dreier seg 

om helhet; redusere og Y erne negative fotavtrykk, fremme kvaliteter 

i natur og miljø, skape levende og levedyktige lokalsamfunn og 

utvikle økonomisk levedyktige og sunne reiselivsbedrifter. 


