
Gemensamt spår - Ledarskap för hållbar utveckling 
Ansvariga: Camilla Zedendahl, Peter Reelfs och Annika Johansson 
 
Camilla; Att gå från HUR via VAD och mot VARFÖR. Då gäller det att identifiera sitt VARFÖR 
med hållbarhetsarbetet. Så som KDI (Kungliga Djurgårdens Intressenter) gjorde. Genom att 
reflektera över det faktum att Djurgården har varit ett besöksmål i 400 år – hur behöver vi 
agera för att vara det - i ytterligare 400 år? Vi kan visa att framtiden är spännande och att 
vara en del av utvecklingen är intressant.  
 
Annika; Agenda 2030 ger mandat för att visa vägen och den svarar på frågan VARFÖR. 
 
Peter; Om man vill göra förändring på riktigt mot ökad hållbarhet, hur kan vi hantera 
frustrationen över trögheten? 
 
Anna M; Ledarskap betyder inte att det är någon annan, inom hållbarhet och den viktiga 
förändringen vi är i är det avgörande med ett självledarskap. Att ansvara för och 
medvetandegöra alla sina val i de olika roller man har, som medarbetare, som medmänniska  
mm.  
 
Sofia L; Det gäller att ta ansvar för sin destination, vad tål den långsiktigt och vilka 
förutsättningar behövs.  
 
Kristina L; Jag ser och möter så många engagerade personer som verkar för hållbar 
utveckling men även att deras organisationer inte vågar fatta de nödvändiga besluten.  
 
Camilla Z; Vi är nu inne i en fantastisk förändringsresa – var är det visionära ledarskapet 
inom  för hållbarhet turism och besöksnäringen? De 17 hållbarhetsmålen är som en orkester 
utan dirigent.  
 
Anette L; Vi tänker nu mycket kring var vi vill att Helsingborg skall var om 10 år och just nu så 
samlar vi alla intressenter för att arbeta fram en gemensam färdriktning. Hela destinationen 
och alla parametrar.  
 
JP; Det finns en gigantisk kunskapslucka och om 10 år kommer vi se tillbaka på vår tid som 
den då alla var experter på ekonomi. I framtiden kommer det vara självklart att kunna 
hantera och arbeta med alla dimensioner för hållbar utveckling.  
 
Helena L; Vem har det regionala och lokala ansvaret för frågorna? I många små kommuner 
blir det slitningar mellan exploatörers syn på hållbar utveckling och ex de samhälleliga 
företrädarna och de som skall främja besöksnäringen. Backcasting är en värdefull metod och 
frågan, vad menar vi med hållbar utveckling? Och hur skall vi komma dit? Jag tror på MOD, 
DIALOG och LOKALT LEDARSKAP 
 
Klara B; Det viktigaste är att ta ansvar för sin plats, det handlar om ledarskap och 
kommunikation, att hitta metoder över förvaltningsgränserna och lösa utmaningar 
gemensamt 
 



JP; Man vill själv vara en del av lösningen 
 
Ola O; Vem är besöksnäringens Kamprad ifråga om hållbarhet.  
 
Camilla Z; En bättre värld och vi skall älska och omfamna alla 17 hållbarhetsmål! 
 
  
 
 
 
 


