
Anteckningar från Samarbetsspåret 2022-08-23 

 

1. Frågeställningar från samtalet: 

Vilka är de viktigaste utmaningarna i regionerna/platsen? 

Vad samarbetar vi om, vilka områden är viktigast: 

• Inkluderande turism 

• Klimatet och klimatberäkningar 

• Sänka utsläppen 

• Tillgänglighet 

2. Lite olika frågeställningar 

Hur gör vi om och förbereder oss för eventuell massturism i och med klimatturisterna från 

Sydeuropa? 

Vad kan turismen göra för oss? 

Värdet att bevara utan att exploatera 

Vi ska inte marknadsföra allemansrätten för att locka turister från andra länder 

Vad kan man göra som arrangör, för att styra mot mer hållbara evenemang och möten som 

inkluderar individen som besöker, inte bara gruppen. 

Hur kan vi påverka att göra ännu smartare val? 

3. Varför, definiera hur man vill att det ska vara i framtiden 

Fundera på hur vi vill att det ska fungera framåt, att lokalen/destinationen bestämmer sig för och 

definierar det, så att man kan verka för det i stort och smått. 

▪ Påverka den man kan, inom sin roll 

▪ Utmana med tillfällig kollektivtrafik för att kunna visa goda exempel 

Som Djurgården och Östersund gjort. Detta ger mervärden för platser som 

annars inte får besökare som kommer med tåg (utan bil) 

Lobba tillsammans med andra för att påverka förändringar där man själv inte har rådighet, men där 

man blir starkare tillsammans. 

 

4. Ledarskap, organisation och struktur 

Definiera ett antal områden som är mer viktiga än andra – på lång sikt, sedan bryta ner det i områden 

som man tas sig an på till exempel årsbasis 

Utifrån det definiera mål och tillsammans göra en åtgärdslista – action plan. Som också blir en 

åtgärdslista som kan inspirera andra på andra platser. 

 

Vi kan tillsammans hjälpas åt att skapa organisation för, som kan användas av andra. 



Det kan också bli ett stöd för platser med små resurser, med stora utmaningar. 

Det skulle även kunna vara en fallstudie/projekt som görs tillsammans med akademin. 

Värdskap   Gästskap 

Hur ser vi på värdskap – gästskap, där vi berättar om vad som är viktigt för platsen, ansvar som gäst 

på en plats etc. 


