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Slutrapport projekt  
Klimatsmart Turism Ö land 

1. Sammanfattning  
 

Turismen har beskrivits som ett av våra största klimathot samtidigt som ökad turism skapar 

lokal tillväxt på annars jobbsvaga platser. För att se hur besöksnäringen kan minska sitt 

klimatavtryck också med ökad omsättning har detta projekt undersökt branschens 

energieffektiviseringspotential, vattenresursanvändning, hållbara varor och tjänster, kunskap 

om hållbarhetskriterier samt klimatanpassningsförmåga och beredskap mot klimatrelaterade 

störningar. Besöksnäringen har visat på stort intresse för klimatfrågor men erkänner att 

kunskap saknas för att kunna göra insatser på det egna planet. 

  

Arbetet i projektet visar att fossila bränslen fortfarande är en viktig del i produktion av 

varmvatten på större anläggningar. Då framförhållningen ofta är begränsad till några få år 

saknas incitament för mer långsiktiga beräkningar, som via LCC (livscykelanalys). Med få 

undantag är det en kort återbetalningstid på några få år som eftersträvas. Endast ett fåtal 

anläggningar i studien har året runt öppet och de flesta har sin huvudverksamhet under några 

veckor på sommaren med höga energiuttag, något som återigen enligt ägarna motiverar korta 

återbetalningstider för energieffektiviserande åtgärder. En alltmer vanligt förekommande 

åtgärd var att innehavarna av säsongsplatser på campingar betalade sin faktiska elanvändning 

separat. Detta hade visat sig minskat elanvändningen betydligt mot när det tidigare ingick i 

gästens säsongsavgift. Glädjande nog börjar fler och fler anläggningar skaffa gröna elavtal 

vilket får en stor påverkan på anläggningens klimatavtryck.  

 

Ägarstrukturen hos de besökta företagen visar på en positiv fördelning ur 

jämställdhetsperspektiv med män, kvinnor och par som ägare till anläggningarna, ofta som 

familjeföretag.  Dock går det inte att koppla något genusperspektiv till anläggningens 

energianvändning, för detta behövs en betydligt större studie med flera företag. 

 

Det finns potential att effektivisera delar av vattenanvändningen, framför allt inom 

varmvattenproduktion, med snålspolande duschar. I de besökta anläggningarna konstaterades  

en stor variation på regleringar, med polletter, kort men även obegränsad användning på 
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mindre anläggningar. Samtidigt som det är en energibesparingsåtgärd ska anläggningen också 

erbjuda god service för att få nöjda gäster. Många anläggningar erbjöd cykeluthyrning och 

även fri utlåning för sina gäster, dock saknas ofta kopplade tjänster med omkringliggande 

företag för att kunna erbjuda en mer organiserad form av klimatsmarta tjänster och hållbara 

semesteralternativ. Fortfarande används personbil i mycket stor utsträckning för transporter 

till sevärdheter på resmålet. Studien undersökte också anläggningarnas utbud av hållbara 

varor som t.ex. Fairtrade men även för miljömärkta produkter och kunskap om kemikaliefri 

städning. 

  

I händelse av klimatrelaterade störningar i verksamheten saknade i princip samtliga besökta 

företag beredskapsplan. Kunskaper hur de ska agera i samband med ihållande regn, 

värmeböljor och elavbrott var bristfälliga. Många av campingarna ligger av förklarliga skäl 

nära havet men långsiktiga perspektiv på hur klimatförändringarna med höjda havsnivåer kan 

påverka verksamheten saknades. Här är ett område som tillsammans med många andra 

näringar behöver studeras vidare och öka branschens beredskap. 

 

Sammanfattningsvis är projektet dels en nulägesanalys över hur hållbar besöksnäringen på 

Öland är för tillfället och vilka områden som behöver förstärkas kunskapsmässigt. Projektet 

har distribuerat ett flertal guider för val av lampor, miljömärkningar, värmebölja och 

beredskap samt en webutbildning för näringen och framförallt de säsongsanställda med 

inriktning på grundläggande information om energi, miljö och klimat. Denna webutbildning 

avslutas med ett enkelt prov där deltagaren sedan kan skriva ut ett diplom att visa upp för sin 

arbetsgivare. 

 

Turismens stora utmaning är dock inte energianvändningen på resmålen utan resan dit och 

resor på platsen. 

  

Summery in English 
 

Tourism has been described as one of the biggest future climate change threats. At the same 

time tourism is regarded as one of the best businesses for local growth. The aim of this project 

has been to study how the tourism business can reduce its carbon footprint even with the EU 

goal on increasing the turnovers by 100 % to the year 2020. This, by looking into the energy 

use, energy efficiency potential, use of water, sustainable products and services, knowledge of 
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sustainability and the adaptation level on climate related incidents. The business in general 

has shown a good interest of these questions but admits the need of more information to 

improve knowledge.  

 

The project demonstrates that fossil fuels are still an important part in heat water production at 

larger facilities. The weather sensibility and short term seasons of the business makes it 

difficult to make long term investments, so LCC is seldom used as indicator. There have been 

the latest year’s positive changes within the business. For example season guests now have to 

buy their actual use of electricity which was earlier included in the annual fee and this has 

given a significant reduction of electricity use. Another progress is the pre-paid service cards 

which reduces the use of hot water. Many facilities have switched to green electricity utility 

contracts which have increased the demand of renewables in the national energy systems. 

There are though still potential for improvement such as use of more energy effective 

showers, heated pool covers and heat pumps.  

 

Some facilities have started to offer sustainable products and services. This can range from 

Fairtrade products to chemical free cleaning and bicycles for rent or even for free use. 

Unfortunately no one had a pick-up-at-station service so almost every guest came by car 

leaving a big carbon footprint. In the event of extreme weather conditions many facilities 

were poorly prepared having no checklist for actions or utilities. The project has provided 

several guides to improve their readiness. 

 

One of the most important facts of the study was the need for knowledge, not only as owners 

but also educate the season personnel on sustainability (energy, environment, climate change). 

Therefor the project has developed a web based education ending up in a printable diploma to 

ensure a good basic level of sustainability knowledge.  

 

The study can be considered as the current situation of the sustainability level within the 

tourism sector of today. It also provides a roadmap over actions needed to comply with the 

EU-goals of doubled turnovers and at the same time reach a 20% reduction of the carbon 

footprint to 2020 for the tourism sector.  
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2. Bakgrund  
 

Samtidigt som EUs 20-20-20 mål presenterades fastslog man att EU ska bli världens ledande 

turistdestination, med fördubblad omsättning av turism till år 2020 (basår 2010). Att kunna nå 

båda dessa mål är en stor utmaning.  

 

Öland, som består av två kommuner, är ett etablerat turistmål i Skandinavien med över två 

miljoner årliga besökare. Få studier finns tillgängliga om energianvändningen i 

besöksnäringen varför behovet av en studie/ett projekt ansågs motiverat och viktigt. I likhet 

med den nationella satsningen via Tillväxtverket och andra delar av Sverige har de på arbetat 

fram en turiststrategi. En viktig del i denna är delen om en hållbar besöksnäring. De båda 

Ölandskommunerna ställde sig därför frågan om Öland kunde möta de båda målen om 

minskad klimatpåverkan och samtidigt nå en fördubblad omsättning. De båda kommunerna 

gjorde därför en projektansökan till Energimyndigheten efter löften om delfinansiering via 

Länsstyrelsen i Kalmar län samt Regionförbundet i Kalmar län. 

  

En tidig kontakt hade tagits med Tillväxtverkets arbete, Swedish Welcome, med hållbar 

besöksnäring som har för avsikt att utmynna i ett nytt kvalitetssystem för svensk besöksnäring 

likande det som med framgång används i Storbritannien m.fl. Det Öländska projektet, 

Klimatsmart Turism Öland, hade som mål att ta fram förslag till kriterier inom energi för det 

nya kvalitetssystemet med hjälp av den energi inventering man avsåg att göra. Dessutom 

skulle en större hållbarhetsanalys göras över varje anläggning för att undersöka olika 

utvecklingspotentialer. Energimyndigheten biföll ansökan och projektet började i april 2012 

ledda av en projektledare från vardera Ölandskommun. 

 

Under projekttiden har samarbetet med Swedish Welcome förändrats då de valde att låta 

energibedömningen ingå i en större kategori av miljöbedömning. De båda projekten inte haft 

något större direktutbyte men delat erfarenheter. En stor del av projektmedlen var avsatta för 

olika konsultuppdrag men det visade sig svårt att få fram tillräckligt med underlag av olika 

inventeringar för att få ett kvalitativt utgångsmaterial. Ett större konsultuppdrag genomfördes 

dock och det var en webbutbildning för den lokala besöksnäringen inom energi, miljö och 

klimat. Utbildningen riktar sig både till näringsidkaren och till de säsongsanställda och är 

något som projektet är övertygade kommer att fylla många kunskapsluckor och kan användas 

i många andra turistrelaterade utbildningssammanhang.  
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Under projekttiden har projektledarna haft tillgång till en elbil som har dekorerats med 

projektets logotyp. Detta för att marknadsföra projektet och visa på hållbara alternativ. Elbilen 

har finansierats av projektet och övertas av Borgholms kommun som väljer att infoga den 

ibland sina tjänstebilar. Även den andra kommunen fick positiva erfarenheter och kommer att 

skaffa minst en elbil under 2015. Genom att avstå från de flesta konsultarbeten behövde 

projektet bara använda ca: 50 % av den externa finansieringen. 

 

 

Elbil, Citroen Zero, har använts i projektet för att visa på alternativ till fossila bränslen. 
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3. Verksamhetsbeskrivning och uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp  
 

Finns det bra och dåliga turister ur klimatsynpunkt? Och är frågan kopplad till vilket boende 

de väljer? Det här var några intressanta frågor som projektet försökte besvara. Resultatet av 

projektet visar att det egentligen skilde ganska lite i energianvändning och klimatavtryck 

mellan olika typer av boenden per gäst, både i kWh som CO².  Den stora klimatpåverkan kom 

nämligen från gästens resa till Öland och utflykter under vistelsen. I diagrammet nedan har 

även påverkan av anläggningens elavtal vägts in där de som inte har haft ett grönt elavtal fått 

motsvarande CO² för nordisk elproduktion. Detta då nästan all elanvändning sker sommartid 

och import av fossil elkraft är starkt begränsad.  

 

 
 

Diagrammet visar energianvändning per gäst.  

Den golfklubb som figurerar har ett fåtal övernattningsplatser, därför den missvisande statistiken. 

 

 

En av anledningarna till de låga förbrukningssiffrorna är att någon uppvärmning inte 

förekommer. Hotell och Bed & Breakfast ligger något högre då de har öppet året runt i större 

utsträckning. De har också färre årsgäster vilket avspeglas i den något högre 

energianvändningen. Statistiken omfattar besöksanläggningar med allt från 70 årsbesökare till 

300 000 gäster. 
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Även med ett avvägt klimatavtryck beroende på elavtal visade det sig vara mycket liten 

skillnad mellan de olika besöksmålskategorierna. Den enskilda golfklubben får läsaren bortse 

ifrån. Detta trots att många campingar fortfarande använder olja för uppvärmning av 

varmvatten visade det sig utgöra en obetydlig påverkan i gästens totala miljö- och 

klimatpåverkan. 

 

 
Diagrammet visar CO² påverkan per gäst med hänvisning till anläggningens energianvändning. 

Här har egenproducerad solenergi samt lagrad solenergi via berg- och jordvärmepumpar undantagits. 

 

 

Nästa steg i definitionen av besökarens klimatpåverkan var att väga in transporterna till och 

från samt under vistelsen. En övervägande del av besökarna till Öland kommer från ett 

område med 30 mils radie men också till Öland kommer också många från 

Stockholmsområdet. Tre olika scenarier har undersökts. En fluga gör ingen sommar och det 

gör inte turister heller. De vanligaste besökarna är två personer i en bil samt fyra personer i bil 

med husvagn. 

 Scenario 1 är två personer i bil med 10 mils resa till Öland. 

 Scenario 2 är en familj, 4 personer, med bil och husvagn, 30 mils resa till Öland 

 Scenario 3 är två personer i bil från Stockholm, 50 mils resa. 

 

Till de olika reseavstånden har tillagts 10 mils bilkörning på resmålet i samband med olika 

utflykter till sevärdheter, nöjen och shopping. I beräkningarna har trafikverkets siffror använts 

som anger de genomsnittliga utsläppen för en personbil till 190g/km. 
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Klimatavtryck i kg CO² per gäst med 20 mils resa t.o.r. samt 10 mil utflykter. 

 

 

 

Klimatavtryck i kg CO² per gäst med 60 mils resa t.o.r. samt 10 mil utflykter. 
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Klimatavtryck i kg CO² per gäst med 100 mils resa t.o.r. samt 10 mil utflykter. 

 

Som framgår av diagrammen är det resan till och från Öland med tillhörande utflykter på 

resmålet som är det klart dominerande klimatavtrycket av turismen. I scenariot med 

Stockholmsturisterna är det, med denna beräkningsmetod, drygt 90 % av klimatavtrycket som 

sker på väg till och från Öland. Turisterna från närområdet (10 mil enkel resa) använder drygt 

två tredjedelar av klimatavtrycket på vägen till besöksmålet och i fallet med 30 mils resor tur 

och retur genereras nästan ¾ av klimatavtrycket på färden. 

 

Endast ett mycket litet antal, framför allt dagsbesökare, väljer att åka kollektivt till Öland över 

dagen från närområdet. Under sommaren finns två direktlinjer med buss från Öland till 

Stockholm med flera avgångar per dag, övrig tid på året finns två dagliga avgångar direkt till 

Stockholm. Sommartid är dessa avgångar i princip alltid fullbokade vilket blir ca; 18000 

passagerare under en sommar vilket som utgör 1,5 % av det totala antalet besökare. 

Organiserade bussturer via bussbolag till olika sevärdheter saknas och att åka kollektivt tar 

många gånger orimlig tid i anspråk då i princip alla kollektivtrafik linjer är synkroniserade 

med tågtider i Kalmar på fastlandet och inte möjliggör att resa runt på ön utan ett antal byten 

och långa restider som följd. Detta å andra sidan är mycket positivt om vi ser till möjligheten 
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att utveckla den klimatsmarta semestern där boende och resa ingår i ett paket. Det finns med 

andra ord en stor förbättringspotential här! 

 

Många resenärer och besökare föredrar bekvämlighet. Det gäller i boende och i transporter. 

Genom arbetet med Klimatsmart Turism Öland har det vuxit fram en idé om att kunna erbjuda 

klimatsmarta paketalternativ, ett slags ”klimatsmart charter till Öland”, där både resa, boende 

och mat paketeras med de klimatbästa tillgängliga alternativen. I så fall kunde Öland erbjuda 

paket med tågtransport med länkad bussförbindelse, boende på en energieffektiv anläggning 

som drivs av förnybar energi och tillhandahåller bra materialsortering och mat med lokala 

livsmedel.  

 

  

Kan Öland börja erbjuda ”klimatsmarta charterpaket” med klimatsmart resande med buss, 

klimatsmart boende med solenergi, klimatsmart lokalproducerad mat och kulturupplevelser? 

 

Kan denna typ av resepaket tillsammans med hållbara lokala transporter (el- cykel, elfordon, 

biogas m.m.) göra det möjligt att nå målet med fördubblad omsättning av turismen och 

samtidigt minska klimatpåverkan med minst 20 % till år 2020? 

 

Utifrån den framtagna statistiken konstareras att den genomsnittlige besökaren till en 

besöksanläggning med boende har ett totalt klimatavtryck med ca: 55 kg CO². Detta är ett 

uppskattat värde då vi antar att 70 % av besökarna har sitt ursprung i Götaland och 30 % 

längre bort. På följande sida redovisas antalet gästnätter under 2012. I beräkningar har vissa 

besöksgrupper undantagits då det dels saknas statistik, är en mindre grupp, eller som i fallet 
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med fritidshusägarna och andra i gruppen övriga, har behov av egen transport då besöket på 

Öland bara är en del av en semesterresa. Alltså används 2012 års siffror för gruppen 

kommersiella övernattningar minus gästhamn och ställplats, totalt ca: 1,3 miljoner gästnätter 

eller omräknat ca: 140 000 personer. Med den genomsnittliga klimatbelastningen på 55 kg 

CO² per besökare blir det totalt 7700 ton CO². 

 

ÖVERNATTNINGAR/BESÖK PÅ ÖLAND 

Övernattningar  2008  2009  2010  2011  2012  

 
Hotellgästnätter  176 168   164 044  160 515  129 420  137 610 

varav hotellrum     92529     83568     79903     63312     72077  

Fördelade på affärs    15 403      7 803     9 789      6 676      8 860  

konferens     28 391    19 385    20 791    15 910    16 904  

grupp     11 540    22 107    14 722      5 366      7 513  

fritid   120 834  114 749  115 213  101 468  104 333  

 

Stugby     30 496    33 312    30 699    27 542    28 055  

Stuga/rum     22 363    29 301    25 384    17 751    20 146  

Camping, tält/husvagn  834 381  959 921  865 297  897 745  916 997  

Campingstugor   135 102  169 025  171 409  148 658  156 871  

Vandrarhem     50 014    59 822    49 870    44 708    44 726  

Gästhamn     34 947    30 856    30 413    32 278    27 258  

Ställplatser/husbil     45 077    25 569    28 550    35 200  

Summa kommersiella            1 283 471          1 491 358          1 359 156          1 326 652           1 366 863  

 

Fri camping       18 215     15 665     23 810     15 000     26 100  

Fritidshus                           1 022 580        1 022 580   943 920          1 767 167          1 952 829  

Släkt/vänner     552 173   705 791   681 050   568 772   748 000  

Summa övriga                        1 592 968           1 744 036          1 648 780           2 350 939          2 726 929 

            

 

TOTALT   2 876 439  3 235 394  3 007 936  3 677 591  4 093 792  
Dagbesök     225 000    233 000    192 000    150 000    215 000 

 

Källa: Rapport: RESURS TEM2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen på Öland 

 

 

Den genomsnittliga vistelsen per gäst är 7 dagar för stugor, campingstugor, stugby, 4 dagar 

för hotell och vandrarhem och 14 dagar för en campinggäst. Ovanstående tabell för 2012 

omräknat till antal unika gäster blir följande: 

  2012 Gästnätter unika gäster    mål 2020 

Hotell   137610 34402       68804 

Vandrarhem    44726 11182       22363 

Stugor/rum m.fl.  205072 29296       58592 

Camping   916997 65500                131000 

Summa    140380     280760 
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En fördubbling av omsättningen som mål ger följande utfall för de utvalda 

boendekategorierna.  

 

OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI 

 

Kategori (tKr) 

Kommersiella       2012  

Hotell   176 691 

Stugby     14 532 

Stuga/rum     12 289 

Camping   445 341 

Vandrarhem     36 228 

Gästhamn       6 188 

Ställplatser/husbil      7 709 

Dagbesök                              72 885 

TOTALT   771 863 

 

Källa: Rapport: RESURS TEM2012 Ekonomiska 

och sysselsättningsmässiga effekter av turismen på 

Öland 

 

Övriga 

Fri camping   6 969 

Fritidshus                        470 632 

Släkt/vänner                        163 812 

Summa övriga  641 413 

TOTALT                      1 413 276 

 

MÅL 2020                     2 800 000 

 

Förutsatt att de framtida gästerna år 2020 spenderar samma pengar som 2012 kan en 

fördubbling av antalet besökare antas. Målet enligt den Öländska turismstrategin är dock att 

gästerna ska spendera mer pengar under sin vistelse snarare än att vara dubbelt så många i 

antal men i denna beräkning har vi bortsett från detta. Den genomsnittliga turistkronan på 

Öland 2012 spenderades enligt följande: 

 
Källa: Rapport: RESURS TEM2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen på Öland 
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De utvalda boendekategorierna står för 48 % av omsättningen och som tidigare konstaterats 

skulle det innebära att dessa kategorier bör vara 2,6 miljoner gästnätter till år 2020 om 

ökningen är linjärt fördelad mellan de olika besöksmålsgrupperna. Om vi antar att det 

geografiska ursprunget av gruppen besökare inte förändras och klimatavtrycket år 2020 blir 

då 15 400 ton CO² för denna grupp som nyttjar kommersiellt boende. Det nationella 

klimatmålet är dock en minskning med 20 % vilket skulle bli 6 100 ton CO² som mål för 

2020. 

 

2012 beräkning 2020 mål 2020 nödvändig minskning 

7700          15400       6 100            9300   
(klimatavtryck i ton CO² från utvalda boendekategorier) 

 

För att jämföra klimatavtrycket från klimatsmart resande har samma scenarior som tidigare 

redovisats ovan gjorts med tågresa till Kalmar och sedan kollektivtrafik med buss (med diesel 

för närvarande) till destinationen. I den kommande upphandlingen av kollektivtrafik för 

Kalmar Län 2017 förutsätts att samtliga bussar drivs med förnybart bränsle. Förnybart bränsle 

i kollektivtrafiken för Kalmar län från 2017, med huvudinriktning biogas, är sanktionerat av 

landstingets politiker redan 2012 men utfallet av upphandlingen väntas bli klar till sommaren 

2016. I analysen över turistens klimatpåverkan spelar den geografiska startpunkten i Sverige 

mindre roll då tåg har en mycket litet klimatavtryck. Transporter på platsen utgörs av 

klimatneutrala transporter som cykel, elbil, biogas, vandring, m.fl.  

 
Klimatavtryck i kg CO² per gäst med tågresa till Kalmar samt 10 mils bussresa  

t.o.r. Kalmar-Öland med klimatneutrala utflykter. 
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I detta exempel blir klimatavtrycket ca:5 kg CO² per gäst mot tidigare 55 kg CO². 

Besökare i samtliga kategorier av de utvalda boendeformerna kan dock inte direkt antas 

använda tåg och buss av olika anledningar. Kategorin camping utgörs t.ex. av husvagnar 

vilket förutsätter biltransport, en del vandrarhem ligger inte utmed kollektivtrafiklinjer och 

förutsätter antingen biltransport eller att besökaren hämtas till boendet. Hotell, rum och stugor 

kan däremot med fördel kombineras med kollektivtrafik. Dessa grupper skulle vid en 

fördubbling av antalet gästnätter till år 2020 bli ca: 127 000 besökare vilket innebär en 

minskning av klimatavtrycket med 6 350 ton CO². Detta är en minskning med 68 % mot den 

totala nödvändiga minskningen på 9 300 ton CO². De klimatneutrala lokala 

transportmöjligheterna kan självklart även nyttjas av de övriga boendekategorierna. I nästa 

exempel antar att 50 % av camping- och vandrarhemgästerna använder klimatneutrala lokala 

transporter. De lokala utflykterna beräknades till 9,5 kg CO² per person under vistelsen på 

Öland. Till år 2020 beräknas dessa vara 1,1 miljoner besökare vilket för hälften av dessa 

skulle innebära en minskning med ytterligare 730 ton CO². 

Fortfarande är det dock en del kvar till klimatmålet på minskning med 20 % till år 2020. 

 

Minskad klimatpåverkan vid fördubblad omsättning av turismen till år 2020 

Nödvändig minskning         9 300 ton CO² 

Resa till Öland via tåg/buss plus klimatneutrala    - 6 350 

lokala transporter för Hotell och stuggäster 

Klimatneutrala lokala transporter     -   730 

för 50 % av camping- och vandrarhems gäster 

Återstår att minska         2 220 ton CO² 

 

För att nå målet krävs alltså ytterligare insatser. Att praktiskt räkna med att minska 

transporterna ännu mera i de valda besökskategorierna är, i vår bedömning, inte realistiskt. 

Frågan är om antagandet att alla hotell och stuggäster ska åka kollektivt till Öland är rimligt. 

Dock ger det en indikation på vilka åtgärder som blir nödvändiga för att nå en fördubblad 

omsättning av turism och samtidigt nå de uppsatta klimatmålen. För att teoretiskt nå ända 

fram för både fördubblad omsättning och minskad klimatpåverkan krävs också andra åtgärder, 

exempelvis någon form av klimatkompensation. Det betyder att klimatpåverkan kvarstår 

lokalt men kompenseras av klimatinsatser någon annan stans alternativ uppköp av 

utsläppsrätter som hindrar att utsläpp av koldioxid.  



16 

 

Om vi i detta exempel använder utsläppsrätter med priset 35kr/ton CO²(2014) av den 

återstående nödvändiga minskningen och fördelar den på det förväntade antalet besökare år 

2020 blir kostnaden ca: 30 öre per person. Skulle hela den nödvändiga minskningen på 9300 

ton betalas genom kompensering med utsläppsrätter blir prisökningen per gäst ca: 1,20 kr. 

Alltså, en mycket liten del per gästnatt. Men för att nå klimatmålen tillsammans med en 

fördubblad turism år 2020 behövs en kombination av klimatsmarta lokala transporter och 

tjänster samt klimatkompensering som finansieringsgrund.  

 

De åtgärder som föreslås som resultat av denna studie är: 

 Boende och resa kollektivt kan göras samtidigt vid bokningen. Härmed ökar 

möjligheten att hitta och välja klimatsmarta resalternativ för res till och från Öland. 

Lansera konceptet ”Klimatsmart charter på Öland”. 

 Utveckla klimatneutrala lokala transporter och tjänster som kan beställas i samband 

med bokningen. 

 Överväga en klimatkompenseringsavgift i samband med bokningar vars syfte är att 

utveckla(finansiera) lokala klimatneutrala transporter och tjänster  

 

Det ska dock sägas att det finns en allmän diskussion om klimatkompenseringens 

tillförlitlighet och det är viktigt att hitta en modell som säkrar kvalitet på kompenseringen. 

Priset på utsläppsrätter bedöms ur klimatperspektiv överlag som alltför lågt och många stora 

företag har möjlighet att köpa de utsläppsrätter de behöver varför dess effekt som styrmedel 

kan diskuteras. Kritiker menar att klimatkompensering är ”att köpa sig fri” och att stöd för 

systemet minskar incitamentet för omställning och konkreta aktiviteter för att verkligen 

minska den egna klimatpåverkan/koldioxidutsläppen. Klimatkompensering bör användas för 

klimatutsläpp som inte kan minskas på annat sätt. Ett klimatkompenseringssystem, om det 

utformas effektivt, är dock ett steg på vägen och något som ska komplettera andra åtgärder (se 

ovan). 

 

Sett till den ekonomiska utfallet för 2012 spenderar turismen på Öland 160 miljoner kronor på 

transporter och drivmedel under sin vistelse. Här finns ett starkt incitament för att utveckla 

lokala hållbara alternativ och samtidigt öka besökarens köpkraft inom andra områden. 
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OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER FÖR TURISMEN PÅ ÖLAND(tKr)  
  

2012  
Logi   298 468  
Livsmedel   295 647  
Restaurang   319 031  
Transport inkl. drivmedel  160 017  
Shopping   192 295  
Aktiviteter   147 819 

Källa: Rapport: RESURS TEM2012 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen på Öland 
 
 

En ökad lokal klimatsmart mobilitet minskar inte bara turismens klimatpåverkan utan bidrar i 

stor utsträckning till lokala arbetstillfällen och tillväxt och en utbyggnad av en klimatsmart 

infrastruktur för transporter, något som med fördel kan utvecklas i framtida studier. Dessutom 

stärks möjligheterna för permanentboende och verksamma på Öland att resa klimatsmart 

vilket stärker Ölands attraktivitet generellt. 

 

3.1 Syfte  
 

Turismen har många sidor. Att försöka kvantifiera ner på individnivå är en stor utmaning. 

Variablerna är i det närmaste oändliga beroende på ålder, transporter, vistelselängd, 

aktiviteter, boende, mat och beteenden. För att syftet med kartläggningen ska kunna uppfyllas 

har projektet jämfört hur besöksnäringen genom ett riktat hållbart utbud kan begränsa sin 

klimatpåverkan. Projektet har utgått från den direkta klimatpåverkan och avgränsat påverkan 

från produktion och distribution när det avser konsumtion.  

 

Ett annat intressant indirekt syfte var att ge en nulägesanalys över hur hållbar besöksnäringen 

är och har potential att bli. Detta då projektet undersökte om besöksnäringen verkligen kan 

fördubbla sin omsättning till 2020 och samtidigt uppnå 20 % minskad klimatpåverkan och 20 

% energieffektivisering. Dessa antaganden senare i resultatet bygger på de värden som 

projektet identifierat. För många platser i Sverige som Öland, är besöksnäringen en av de 

viktigaste lokala ekonomiska näringarna. Att kunna fördubbla sin omsättning har nog alla i 

näringen som mål men att kunna göra detta på ett hållbart sätt är en stor utmaning. 

Hållbarhetsaspekten är dock inte ensamt skäl nog för att öka omsättningen utan den måste 

naturligtvis kompletteras med en kvalitetshöjning inom flera områden för att på sikt skapa det 

som tillväxtverket kallar exportmogna destinationer.  
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Från början hade projektet avsikt att i nära samarbete med Swedish Welcome (f.d. Hållbar 

Besöksnäring) utarbeta kriterier för bedömningskategorin Energi vilket projektet också tog 

fram förslag på. Under utvecklingen av Swedish Welcome valde de dock att sätta samman 

flera kategorier, bl.a. Energi, till kategorin Miljö och själva utarbeta kriterierna som bygger på 

det system som används i Storbritannien Green Tourism Business Scheme. I slutändan är nog 

denna studie mer kvalitativ än kvantitativ vilket uppfyller huvudsyftet att identifiera turismens 

klimatpåverkan inom ett geografiskt avgränsat område. 

 

 

3.2 Mål  
 

Beter sig turister annorlunda än i sina vardagliga liv? Även om innehållet, aktiviteterna under 

dagen skiljer sig åt, är det inte så stor skillnad på klimatavtrycket. Mindre energianvändning 

då man inte använder alla sina normala elektriska hushållsartiklar tas ut av mer utsläpp av 

växthusgaser genom transporter till och från semestermålet och för dagsutflykter på resmålet.  

 

I början av projektet avsågs att följa den indelning som Swedish Welcome preliminärt hade 

tagit fram.  Detta visade dock sig svår att följa då den omfattar alla typer av boende där alla 

kategorier inte finns representerade på Öland eller är svårbedömda ur energisynpunkt. Listan 

är mer lämpad för regional och nationell indelning.  

Det kategorier som Swedish Welcome hade angett var: 

 Hotell 

 Mindre hotell 

 Frukosthotell 

 Bed & Breakfast 

 Pensionat 

 Gästgiveri 

 Vandrarhem 

 Camping 

 Vildmarkscamping 

 Gästhamnar 

 Lägenheter 

 Stugor 

 Hus 

 

Genom de kommunala näringslivsutvecklarna och den lokala turistbyrån identifierades en 

lista på de drygt 120 företag som erbjuder någon form av boende. De fick vid flera tillfällen 

möjlighet att medverka i projektet, både i den utlovade energianalysen men också delta i 

projektets andra aktiviteter. Några som anmälde sig för energianalys lyckades dock inte ta 

fram sina nödvändiga förbrukningssiffror, detta då det som oftast sköttes av en extern part 

genom avtal. De företag som deltog i projektet var fördelade inom de besöksanläggningar 

med boende som är representativa för Öland. 
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 Hotell 

 Pensionat 

 Camping 

 Vandrarhem 

 Bed & Breakfast 

 Golfklubb 

 

Det totala antalet besökare till Öland innebär 1,2 miljoner gästnätter på årsbasis. Hälften 

(550 000 gästnätter) är de som äger fritidshus på ön och övriga ordnar sitt boende mestadels 

hos något av de 120 identifierade företagen.  Det som saknas i besöksstatistiken är de som 

ordnar boende genom privata stug- och rumsförmedlare så därför används siffran drygt 2 

miljoner besökare (även dagsbesökare) eftersom den faktiska siffran inte är känd. Bara i 

centralorten Borgholm, med sina 3500 invånare vintertid, finns över 800 privata bäddar att 

hyra under sommaren. I samband med nätverksträffar för besöksnäringen tillfrågades några av 

de som inte deltog i projektet varför de valt att stå utanför. De dominerande svaren var att 

anläggningen är så liten till sin omfattning att en energianalys inte skulle ge någon påverkan. 

Andra svar var att anläggningen utarrenderades och incitament för energieffektivisering 

saknades därför. Glädjande nog genomfördes 20 kompletta energianalyser på olika typer av 

anläggningar vars sammanlagda antal årsbesökare överstiger 400 000 gästnätter. Detta 

motsvarar närmare 60 % av de övriga gästnätterna vilket får anses vara ett bra resultat och 

underlag för denna rapport.  

 

I de förslag på åtgärder som upprättades tillsammans med varje enskild analys fick 

anläggningens ägare själv möjlighet att välja vilket effektiviseringsområde som var intressant. 

Detta innebär att någon procentsats för effektiviseringsmöjlighet för respektive anläggning 

saknas. Å andra sidan är det troligt att många av förslagen kommer att genomföras eftersom 

ägarna har funderat på detta men saknat beräkningsunderlag tidigare. Generellt kan sägas att 

varje form av besöksanläggning har effektiviseringspotential men med tanke på att många 

endast är öppna under sommarhalvåret är inte uppvärmning det primära, utan framför allt 

varmvattenberedning. Många var intresserade av solenergi, både som elproducent och som 

bidrag till varmvatten. Dock måste varmvattenberedningen även fortsättningsvis behöva 

bränsle med högt energiinnehåll som huvudsaklig uppvärmning med tanke på störttappning 

vid vissa tidpunkter på dygnet. De som fortfarande använder olja kan till mycket stor 

utsträckning byta ut dessa mot pellets. Dock saknas ofta det extrautrymme runt själva pannan 

som pelletshantering kräver. Det krävs också mer personresurser för drift och skötsel. Den 

absolut största energianvändningen var el och mer än hälften hade tecknat avtal om grön el 
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med sin leverantör, vilket är mycket positivt. Både avtalspriser och avtalstyper varierade 

dock. Näringen behöver mer information inför val av avtal. 

Beroende på anläggningens energiformer och framförallt besökarens transporter får varje 

besökare olika klimatavtryck. Att försöka identifiera och jämföra avtrycket i kilo koldioxid 

hos en hotell- respektive campinggäst ger emellertid ingen generell bild av vilken typ av 

boende som är mer eller mindre energismart eller hållbart. Varierande beläggning är 

ytterligare en osäkerhetsvariabel precis som antalet personer som åker i ett fordon. Begreppet 

hållbarhet har i detta projekt undersökt anläggningens energianvändning, energiformer och 

ursprung, produkter och aktiviteter. Många av de undersökta anläggningarna har glädjande 

nog i olika former av ”nudging” försökt påverka sina gäster till ett mer hållbart beteende. 

Mera om detta i 3.5 uppföljning och utvärdering. 

 

3.3 Målgrupp  
 

Målgrupp för projektet har varit den Öländska besöksnäringen. Vi har riktat in oss på den 

grupp företagare som erbjuder någon form av boende. Även företagare som erbjuder 

attraktioner och nöjen, exempelvis konserter och utflykter, natur- och kulturupplevelser mm 

bidrar naturligtvis till näringen i stort och berörs indirekt av projektet. 

Genom kontakter med bland annat näringslivssektorn i respektive kommun sammanställdes 

en kontaktlista med 110 företagare i besöksnäringen på Öland. Dessa har kontaktats både via 

epost, brevutskick och till viss del via telefon. De har också informerats via kommunernas så 

kallade frukostmöten för företagare. 

 

Information om projektet och inbjudningar till aktiviteter har skickats via ovan nämnda 

kontaktlista. Vi har även annonserat och använt projektets hemsida.  

De företagare som deltagit aktivt på aktiviteter kommer till största del från listan. Företagarna 

driver hotell, camping, bed&breakfast , vandrarhem och golf by. Information har även gått till 

andra företagare och andra som besökt projektets hemsida.  

Andra som tagit del av projektets aktiviteter och resultat via information på exempelvis 

avdelningsmöten är medarbetare på samhällsbyggnadssektorn i Mörbylånga kommun och 

plan och byggavdelningen i Borgholms kommun. Exempelvis miljö- och 

hälsoskyddsinspektörer och livsmedelsinspektörer har kunnat ta nytta av projektets 

erfarenheter i tillsynsverksamheten. Även lokala politiker har informerats löpande. 
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3.4 Verksamhetsbeskrivningen  
 

Projektet hade en hög målsättning att tillföra kunskaper till besöksnäringen om 

energieffektivisering samt klimatanpassning, tanken var att låta stor del av stödet vara olika 

utredningar via konsulter. Det visade sig dock att effektivisering bygger ofta på året runt 

verksamhet där stora besparingar kan göras i uppvärmningsformer och ventilationsstyrning. 

Förutsättningarna för besöksnäringen är annorlunda ut varför det ansågs svårt att motivera en 

hög konsultkostnad inom detta område, så även inom klimatanpassning där nya rön och 

rekommendationer kontinuerligt ändras och gör att utredningar snabbt kan bli inaktuella. 

Därför har projektet bara upparbetat ca: 40 % av stödet. Kostnadsfördelningen för de olika 

aktiviteterna är följande. 

 

 
 

Projektet har fokuserat främst på energianalyser på olika typer av besöksanläggningar för att 

diskutera och lyfta olika hållbarhetsaspekter med ägarna. Genom hög belastning på 

tjänstebilar inom de båda kommunerna valde projektet i samråd med Energimyndigheten att 

skaffa en egen leasingbil, en elbil, Citroen Cero som dekorerades med projektets logotyp. 

Bilen har använts inte bara vid energianalyserna utan även i andra energirelaterade 

sammanhand som reklampelare för projektet. Bl.a. kördes den till Gotland och ett EU-

projektmöte inom energisamverkan mellan Europas öar. 

Användning av stödet 

Utrustning 4%

Resor 13%

Projektbil 30%

Evenemang/annonser 17%

Konsult 36%
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Projektet uppmärksammandes vid 

internationellt projektmöte kring 

energieffektivisering på öar, på 

Gotland i september 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

En viktig del i projektet var att sprida 

information om energi- och 

klimatfrågan för den lokala 

besöksnäringen. En lokal konferens 

anordnades samt ett större 

studiebesök på energi- och 

klimatsmarta anläggningar i Sverige. 

Detta har kompletterats med en 

informativ hemsida, Youtube-kanal 

och ett antal nyhetsbrev via 

direktutskick.  

 

Under projektets gång identifierades behovet av mer utbildning och information för 

branschen. Detta resulterade i en upphandling av konsult för att ta fram en webutbildning för 

områdens energi, klimat och miljö riktad till både ägare som säsongsanställda.  

 

Målet är att få en kompetenshöjning för klimatfrågan som både direkt och indirekt bidrar till 

en kvalitetshöjning inom hållbarhetsområdet. En förhoppning är att materialet ska kunna 

användas inte bara för turistnäringen på Öland utan enkelt modifieras för att fungera på andra 

platser i Sverige då stora delar är allmän grundläggande kunskap.  

Det visade sig svårt att finns tidigare forskning med inriktning på besöksnäringens 

energianvändning. Därför knöts professor i turism Stefan Gössling (Linnéuniversitetet, Lunds 

Information om projektet vid kick-off för den Öländska 

turismnäringen våren 2013 
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Universitet) till projektet och har bidragit med goda råd under projekttiden. Förutom det tidiga 

samarbetet med Swedish Welcome har även samarbetet med projekt inom samma område 

knutits som EU-projektet RELACS (Energikontor Sydost) och A Changing climate for 

Business (Krinova). Där fick vi möjlighet att delta på studiebesök arrangerade av dessa 

projekt vilket var mycket värdefullt. Samarbetet med RELACS gjorde att Klimatsmart Turism 

fick möjlighet att dela monter på den internationella turistmässan TUR i Göteborg för att 

tillsammans marknadsföra våra projekt. 

 

3.5 Uppföljning och utvärdering  
 

Grunddefinitionen av turism (World Tourist Organization (WTO) på uppdrag av FN, 1993)  

 

Aktiviteter som företas av en person som reser från ordinarie 

bostadsort för övernattning eller dagbesök. Avsikten kan vara 

såväl arbete som fritid. 

 

Definitionen innehåller ett antal undantag som arbetspendling, sjukvård, ordinarie skolgång, 

militärtjänstgöring, offentlig representation, asylsökande. ”Turismens begreppsnyckel” 

fastställer också att det är resenärens konsumtionsutlägg som skall beräknas. Dessa utlägg 

avser: logi, livsmedel, restaurang, transport, shopping och aktiviteter. 

 

I samband med uppstart av projektet undersöktes olika anlysmetoder för energibesiktningar. 

Projektets syfte var att kunna kartlägga energianvändningen men också samtidigt undersöka 

andra hållbarhetsaspekter. Detta för att få en helhetsbild över anläggningen och som stöd för 

en utveckling mot ett en mer hållbar besöksnäring. En egen modell valdes som mall för 

protokoll och en annan togs fram för att på ett överskådligt sätt redovisa resultaten för 

anläggningsägaren. 

 

En inbjudan gick ut till ca 110 företagare på Öland. Dem gemensamma nämnaren för 

företagen var att de hade någon form av boende att erbjuda, allt från några enstaka bäddar till 

stora anläggningar med tusentals ställplatser. Erbjudandet om energi- och klimatanalys fanns 

tillgängligt under den största delen av projekttiden, från sommaren 2013 till och med augusti 

2014.  
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Deltagande anläggningar motsvarar väl hur besöksnäringen på Öland är fördelad 

 

All medverkan i projektet har varit helt frivillig från företagens sida och mottagits med stort 

intresse, detta då det inte bara kan bidra till lägre driftskostnader utan även användas i 

marknadsföringen. Någon särskild viktning eller alternativa undersökningspunkter beroende 

på typ av anläggning har inte gjorts. Med en slutgiltig undersökningsgrupp om 20 

besöksanläggningar av olika kategorier anses det vara ett korrekt beslut att använda en 

gemensam större mall. Inför samtliga besök ombads ägaren att ta fram så mycket 

dokumentation som möjligt över energianvändningen. Själva besöken varade i 90-120 

minuter där halva tiden ägnades åt att granska statistik över förbrukningssiffror, elavtal och 

frågorna i protokollet. Den andra halvan ägnades åt rundvandring på anläggningen där dels 

ägaren själv fick berätta och där projektledarna kunde observera, fotodokumentera och ställa 

ytterligare frågor. Därefter sammanställdes resultatet med kommentarer i en analysrapport. De 

förslag på åtgärder som ägaren önskade få undersökt användes den generella LCC-kalkylen 

från BELOK. I rapporten finns länk uppgifter så att ägaren själv kan gå in och prova olika 

parametrar. LCC är ett bra verktyg som inte tidigare i någon större utsträckning använts inom 

besöksnäringen som ofta arbetar med ganska korta framförhållningstider eller 

planeringscenarier. 

 

Protokollen var indelade i frågor om el, vatten, andra energislag, a-temp ytor, ventilation, 

pooler, belysning, hållbara varor och tjänster samt beredskap mot klimatstörningar. Endast ett 

fåtal hade tillräckligt med uppgifter för att fylla i samtliga delar i protokollet men alla kunde 

redovisa den övergripande energianvändningen vilket var projektets huvudmål.  

 

0 2 4 6 8 10

Hotell

Camping

Pensionat

Vandrarhem

Bed&Breakfast

Golfklubb

Deltagande anläggningskategorier 

Deltagande
anläggningskategorier
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Många av de frågor och funderingar som kom upp under energi-och klimatbesöken var 

gemensamma för många anläggningar, se värdeordskarta i bilden nedan. Det var främst 

varmvatten, uppvärmning och ventilation som diskuterades men också frågor om städning, 

belysning, livsmedel och transporter var vanligt förekommande. 

 

 

 

Effektmålen av rådgivningsbesöken visade sig svåra att utvärdera då det är säsongsföretag 

inom service mer än produktion. 20 % effektivisering är säkert en generell möjlighet i ett 

produktionsföretag med verksamhet året runt men med besöksnäringen är det oftast lägre 

effektiviseringsgrad.  
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Hotell och vissa pensionat och vandrarhem har ofta öppet året runt  

medans camping, rum och stugor begränsas till sommarmånaderna. 

 

De områden som ansågs ha störst effekt var snålspolande duschar, ersätta elradiatorer med 

luft-luft värmepumpar för underhållsvärme och täcka över uppvärmda pooler nattetid. 

Behoven växlar dock med rådande väderlek och den korta säsongen gör att effekterna blir 

svåra att mäta. I ett exempel från den största campinganläggningen konstaterades att byte till 

snålspolande duschhantag skulle teoretiskt kunna minska varmvattenförbrukningen med 146 

MWh per säsong, samtidigt är det också en effektivisering att begränsa tiden per dusch med 

kortsystem. Besparingen i exemplet ovan innebar en total effektivisering på 7 % av 

anläggningens totala energiförbrukning.  Den fossila användningen var nästan uteslutande 

kopplade till campingar och varmvattenproduktion. 

 

 
Diagrammet visar att besöksnäringen kan nå målet att bli fossilbränslefri till år 2020. 

 

Att ersätta oljeanvändningen med förnybar energi innebär dock vissa omständigheter. Idag är 

alternativet pellets som ofta kan ersätta befintlig brännare men det innebär också att det större 
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utrymmet för pelletshantering som ofta krävs ibland inte finns i servicehusen utan att en om- 

och tillbyggnad är nödvändig. Investeringen blir då betydligt större vilket kanske inte 

prioriteras när den ställs mot andra attraktiva investeringar på anläggningen för att locka fler 

besökare. Som komplement till pellets är solfångare utmärkt och många campinganläggningar 

med pooler använde sig av poolsolfångare, dock inte i kombination med pellets. På två av 

anläggningarna användes dock solenergi både till varmvatten och uppvärmning. 

 

 
Väl utformade solfångare kunde utgöra upp till 14 % av en anläggnings totala energibehov. 

Dock är det oftast bara större anläggningar som har pooler. 

 

Intresset för energi, miljö och klimatfrågor var stort hos de besökta anläggningarna men det 

fanns brister i kunskap om vilka konkreta åtgärder som var möjliga på en anläggning. En 

mycket positiv åtgärd var den stora andelen(50 %) gröna elavtal som ägarna medvetet hade 

valt. Detta får effekt på anläggningens klimatavtryck då ett grönt elavtal har 80 % lägre 

koldioxidpåverkan än ett traditionellt nordiskt elavtal. 
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Gröna elavtal betyder ökad efterfrågan på förnybar energiproduktion  

vilket är ett enkelt sätt att miljöprofilera sin verksamhet 

 

Projektet undersökte om det fanns någon genuskoppling mellan ägandet av 

besöksanläggningen och den fossila användningen men resultatet var att på de anläggningar 

som deltog i projektet var det glädjande nog en i huvudsak jämställd bransch. 

 

 
Att driva en besöksanläggning är ofta ett familjeföretag vilket återspeglas i statistiken. 

Arbetspass om 12-16 timmar per dygn är vanliga på högsäsong. 

 

En fördubbling av turismen kommer att ställa stora krav på infrastrukturlösningar. Det 

befintliga vägnätet är inte anpassat eller kan förväntas fungera utan störningar vid en 

fördubbling av trafiken sommartid. Detta för Ölands del prövas till sitt yttersta sista helgen i 

september varje år då Ölands Skördefest inträffar med ca: 150 000 besökare, ofta med stora 

trafikproblem. Som konstateras i avsnitt 3 är den enda möjligheten till minskad 

klimatpåverkan av turismen att både resan till Öland och resor på Öland utförs med 

klimatneutrala transporter. Ett av de pågående stora projekten är därför cykelprojektet Fyr-

till-Fyr som ska binda samman en cykelväg från norr till söder utan biltrafik. Det är denna typ 

Grönt elavtal 

JA 50%

NEJ 50%

Ägandet i genusperspektiv 

Man 45 %

Kvinna 15 %

Man&kvinna 40 %
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av tjänster och infrastruktur som är en del av lösningen på vägen mot en hållbar turism. Till 

detta kommer utbyggnad av infrastruktur för elfordon och biogas. 

 

3.6  Diskussion och slutsatser  
 

Undersökningen visade att respektive gästs klimatavtryck via boendet framförallt berodde om 

anläggningen hade ett grönt elavtal och eventuell oljeanvändning. Även om användning av 

solenergi för varmvatten byggdes ut på samtliga besöksanläggningar skulle de inte få mer än 

marginell betydelse för klimatavtrycket. De viktigaste klimatreduceringsåtgärderna som en 

besöksanläggning kan göra är att vara fossilbränslefria och ha ett grönt elavtal. Ser vi till 

turismens klimatavtryck som helhet så är det generellt svårt att dra några slutsatser annat än 

att transporterna till och från besöksanläggningarna med bil står för 80-99 % av turistens 

totala klimatavtryck. Det är troligt att denna procentfördelning består även om vi inkluderar 

mat och konsumtion. Därför blir det enskilt viktigaste utmaningen för besöksnäringen att 

resan till turistmålet sker kollektivt med tåg och buss samt att utflyktstransporterna sker 

hållbart med elbil, cykel m.m. I exemplet Öland skulle detta innebära en reducering av 

klimatavtrycket med 80-95 %. Följaktligen måste infrastrukturen för hållbara transporter 

byggas ut för kommersiell användning i turistområden, aktiviteterna ska vara tillgängliga 

genom hållbara transporter. Besöksanläggningarna måste vara nåbara med kollektivtrafik och 

den kollektiva resan bör ingå i erbjudandet. Genom t.ex. en klimatkompenseringsavgift vid 

bokning skulle delar av finansiering av lokala transporter ordnas vilket skapar både minskad 

klimatpåverkan, arbetstillfällen och grön tillväxt. Genom detta skapas också en bred bas för 

god samverkan mellan boende, sevärdheter, upplevelser och mat, inte minst lokalproducerad 

sådan. Vidare studier inom detta område känns därför mycket motiverat. 

 

3.7 Aktiviteter och effekter av projektet 
 

Inom Klimatsmart Turism Öland har vi arbetat med såväl kartläggning och undersökning som 

diskussion och analys, kompetensuppbyggnad, påverkan och kommunikation. Aktiviteterna 

har riktats mot besöksnäringen men också mot kommunala och regionala aktörer och ett 

samspel mellan dessa och företagarna.  
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Projektet har haft direkt kontakt med drygt 100 företagare på Öland. De har kontaktats via 

epost, brev och telefon samt vid informationsträffar och dylikt. 

 

Projektet presenterades på kick-off möte med näringen inför säsongen 2013 på Borgholms 

slott där uppskattningsvis 70 personer deltog, företrädesvis företagare och en del 

representanter från offentlig sektor (kommun, regionförbund och länsstyrelse). 

 

I maj 2013 genomfördes en 

seminariedag i samarbete med 

Elmopedturnén som Per Holmgren 

och Staffan Lindberg gjorde genom 

Sverige. Ett 40–tal besökare fick höra 

om klimatförändringarna, om 

möjligheter för elbilar mm. Föreläsarna 

reste till mötesplatsen med elmoped och 

över Kalmarsund med båt. Utöver detta 

fick vi möjlighet att intervjua 

föreläsarna kring deras syn på en  

klimatsmart turism på Öland. 

Intervjuerna kan ses på projektets 

hemsida. Per Holmgren menar bland 

annat att man måste fundera på hur 

många turister ön Öland och dess 

landskap orkar med, tex när det gäller 

vatten och avlopp så att man klarar av 

den belastning som turismen är 

samtidigt som den är en  så jättestor 

tillgång. Per menar att man ”måste hitta 

en bra balans” och förstå att ”det inte  

alltid är ett likhetstecken mellan mer,  

mer, mer och bra”. Per uppmuntrar en  

lokal turism och tror samtidigt att fler europeiska turister kommer vilja komma till Sverige 

pga dess behagliga klimat i jämförelse med andra länder som på sikt blir för varma. 

Ett samarrangemang gjordes med Elmopedturnen, 

som anlände till Öland på elmoped. 

Ett s40-tal personer fick höra om klimat-

förändringarnas framtida påverkan på Ölands 

besöksnäring. 



31 

 

 

 

 

 

En central del i projektet har varit att hitta metoder 

för att mäta klimatpåverkan inom besöksnäringen. 

Ett erbjudande om en energi- och klimatanalys på 

plats på den egna anläggningen har funnits under en 

stor del av projekttiden och ett tjugotal sådana besök 

har genomförts. Besöket har bestått av en 

genomgång av anläggningens siffror för 

energianvändning, förbrukningsmässigt och 

ekonomiskt, samt en rundvisning på anläggningen 

där specifika frågor exempelvis i eller i anslutning 

till en byggnad diskuterats. Vissa energi- och 

klimatråd kunde ges redan vid första besökstillfället. 

Anläggningens utsatthet för effekter av nuvarande 

eller framtida klimatförändringar har också 

diskuterats. Besöket följdes upp av en rapport som sammanfattar de noteringar som gjorts och 

förslag på åtgärder för energieffektivisering och ökad klimatrobusthet.  

Staffan Lindberg, artist och författare, och Per Holmgren informerade på seminariedag 

om Klimatsmart Turism. 
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När det gäller klimatanpassning har förtagarna som besökts i projektet generellt liten eller 

ingen kunskap. De flesta känner naturligtvis till klimatförändringarna på ett övergripande plan 

och några få har också goda eller mycket goda kunskaper. En anläggning har också vidtagit 

åtgärder, för att minska risken för översvämning, något som anläggningen tidigare varit utsatt 

för. Men med tanke på att merparten av företagen har en kort tidsplaneringshorisont på 2-3 år 

är klimatförändringar inget som finns på den dagliga agendan. 

 

Vid besöken har vi ställt frågor om klimatförändringar och om företagarna har några 

erfarenheter av översvämningar eller varma perioder vilket vi förmodar har gett upphov till 

lite nya tankar hos företagarna. Vi har också gett tips om att det kan vara lämpligt att ta fram 

en beredskapsplan och i förväg planera för det oförutsedda.  

 

Översvämning kan slå hård mot en camping eller stugby, därför är fungerande 

dagvattenhanetring viktigt för varje anläggning som ligger i låglänt terräng och eller i område 

där det finns risk för havsnivåhöjning. 

Annan utrustning som underlättar i händelse av klimatrelaterad störning är pump, reservkraft 

för el, vattentankar, batterier, konserverad mat, stearinljus och vedeldade värmekällor. 
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13 personer deltog på studieresa till 

klimatsmarta anläggningar i Småland 

och Halland i november 2013. Med på 

resan fanns också Ölands nytillträdde 

turismsamordnare som använde tiden i 

bussen till att informera om sina idéer 

för utveckling av besöksnäringen. Två 

anläggningar besöktes på resan. Det 

första stoppet var Grimsnäs Herrgård i 

Skruv och det andra var Södra Näs 

Camping utanför Falkenberg. 

 

Grimsnäs Herrgård är en av pilotanläggningarna inom det nya svenska kvalitetssystemet 

Swedish Welcome. Här träffade vi Mia Markman som tillsammans med sin man Sune driver 

företaget. Grimsnäs Herrgård haft stor nytta av att vara pilotanläggning inom Swedish 

Welcome. En "hemlig gäst", som arbetat mycket med kvalitetsfrågor inom besöksnäringen i 

Scotland kom på besök och gav många användbara tips om stort och smått som kunde 

förbättras på anläggningen. Många av åtgärderna som föreslogs av representanten från 

Swedish Welcome innebar också en ekonomisk besparing för företaget. 

 

 

Grimsnäs Herrgård i Småland 

var ett av stoppen på 

studieresan som anordnades 

till klimatsmarta 

anläggningar. Mia Markman 

berättar om deras medverkan 

i Swedish welcome. 
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Resan fortsatte till Södra Näs Camping 

utanför Falkenberg. Ägarparet på 

Sveriges mest klimatsmarta camping tog 

emot. Här finns ett 300 kvadratmeter 

stort servicehus som värms med pellets 

och solceller, en satsning som var betald 

på drygt två år och radikalt minskat 

energiförbrukningen.  

 

Anläggningen har dessutom en väl 

fungerande avfallssortering. 90 % av det  

som slängs sorteras och en 

komprimeringsmaskin gör att antalet 

avfallstömningar minskat radikalt 

liksom kostnaderna. 

Resan var uppskattad av deltagarna.  

 

  

Södra Näs Camping är en av Sveriges mest 

miljövänliga besöksanläggningar. 

Anläggningen har en prydlig och 

välfungerande materialåtervinning. 

Solfångare används för att värma vatten i servicehusen. 
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Inom projektet har ett antal guider tagits fram/använts för att ge råd och tips när det gäller 

beredskap på en besöksanläggning, hur man ska tänka vid val av belysning på en 

besöksanläggning och för att hitta rätt bland miljömärkningar. Samtliga guider har också 

tillhandahållits via hemsidan. 

 

Exempel på guider inom energi- och klimat som förmedlats i projektet. 

 

Ett samlat intryck från energi- oh klimatbesöken hos företagarna var att intresset för miljö-, 

energi- och klimatfrågor var relativt stort men att kunskapsnivån inte var så hög. Vi noterade 

därför ett behov av kompetensutveckling för besöksnäringen om hur miljö- och 

klimatpåverkan från deras verksamheter ser ut och kan påverkas. Idéen om en 

webbutbildning mottogs mycket positivt av alla som vi tillfrågade varför vi ansåg det 

motiverat att lägga medel på att ta fram en sådan. Utformningen av utbildningen pågår 

fortfarande men kommer att vara klar till årsskiftet och projekttidens utgång.  

 

3.8 Koppling till andra projekt.  
 

Klimatsmart Turism identifierade tidigt ett viktigt samarbete med Swedish Welcome eller 

Hållbar besöksnäring som det hette då. Swedish Welcome är en oberoende aktör som drivs 

utan vinstsyfte. Tillsammans med våra medlemmar vill vi bidra till bättre gästupplevelser och 

en hållbar utveckling av svensk turism. Förebilder är Green Business Tourism Scheme och 

använder en certifieringsmodell som bygger på olika bedömningskategorier. Då en av de 

föreslagna kategorierna var Energi erbjöd sig Klimatsmart Turism att ta fram förslag på 

indikatorer vilket också gjordes och presenterades för Swedish Welcome. I sitt 
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utvecklingsarbete valde de dock senare att låta Energi ingå som en del i kategorin Miljö. 

Swedish Welcome AB ägs av föreningen Swedish Welcome, som för närvarande (2014) 

består av Västmanlands Kommuner och Landsting, Smålands Turism AB, Sörmlands 

Turismutveckling AB, Västsvenska Turistrådet, Destination Småland AB, Visit Värmland, 

Visit Östergötland, Regionförbundet Örebro, Visit Västernorrland, Region Gävleborg, Visit 

Blekinge och Regionförbundet i Kalmar län. Syftet med föreningens arbete är ”Att ge företag 

och andra organisationer inom den svenska besöksnäringen konkret vägledning för att skapa 

bättre upplevelser som motsvarar eller överträffar gästernas förväntningar på ett sätt som 

bidrar till ett hållbart samhälle och att Sverige blir en ledande nation inom turism.” 

 

Skärmdump från hemsidan för Swedish Welcome. 
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I samband med projektstarten av Klimatsmart Turism hade ett annat turismrelaterat projekt 

ca: ett år kvar, nämligen EU-projektet RELACS (Renewable Energy for Tourist 

Accommodation Buildings) som för Sveriges del representerades av Energikontor Sydost. 

RELACS ska koppla samman aktörer från turistnäringen; hotellkedjor, 

campingorganisationer, vandrarhem etc. för att de skall utveckla ett arbetssätt som gör att de 

sparar (energieffektiviserar) och/eller installerar förnybar energikälla för uppvärmning eller 

kyla. Studiebesök och personliga möten arrangeras i alla partnerregioner för att främja 

investeringar i förnybar energi eller energieffektivisering. Dessa möten skall bidra till att 

underlätta kontakten mellan leverantörer och producenter och potentiella användare. Projektet 

hade och effekt och informations mål. Då RELACS mål överenstämde till stora delar med 

Klimatsmart Turism genomfördes fyra av energianalyserna gemensamt. Genom samarbetet 

gjordes det möjligt att delta på den årliga internationella turistmässan TUR i Göteborg för att 

tillsammans marknadsföra båda projekten. Inom RELACS anordnades också en studieresa till 

England där klimatsmart turism fick möjlighet att delta. Eftersom England använder det 

brittiska Green Business Tourism Scheme var det mycket intressant att studera hur 

energifrågan beskrivs i praktisk tillämpning vid klassificering.  

 

På en av besöksanläggningarna på Öland 

där vi utförde en gemensam energianalys 

hade anläggningsägaren arbetat 

målmedvetet med att skapa en 

energieffektiv anläggning vilket gjorde den 

till Sveriges bidrag till det internationella 

RELACS priset. Vid den stora 

internationella turismmässan i Berlin 

senare mottog anläggning ett 

hedersomnämnande.   

 

  

Micael Henning från Lundegård Camping fick ett 

hedersomnämnande på turistmässan i Berlin. 
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Klimatsmart Turism har också haft ett gott samarbete med projektet A changing climate for 

business (Krinova Incubator& Sciencepark Kristianstad) som har undersökt hur 

klimatförändringarna bör integreras i företagens affärsutveckling. Projektet ska utveckla en 

metod för att beskriva direkta och indirekta, positiva och negativa ekonomiska konsekvenser 

av klimatförändringar för näringslivet i Sverige.  

 
 

 

Riskerna ska hanteras och möjligheter ska tas tillvara, precis som andra omvärldsfaktorer att 

ta hänsyn till.  Enligt en rapport från nordöstra England kan näringslivet där totalt sett tjäna på 

klimatförändringarna, om man hanterar de risker och tar vara på de möjligheter som 

förändringarna bär med sig. Vid det studiebesök som gjordes i nordöstra England och i 

Skottland deltog en av projektledarna för Klimatsmart Turism vilket gav goda kunskaper från 

den kanske ledande regionen i Europa om klimatanpassning av näringslivet. Erfarenheterna 

har använts bl.a. för att diskutera besöksnäringens 

beredskap inför klimatrelaterade störningar i 

verksamheten. 

 

 
Studiebesök i England om företags förmåga och kunskap kring klimatanpassning. Träd planeras 

längs floden Tweed för att fördröja flödet så att inte samhällen nedströms översvämmas 
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3.9 Rekommendationer för fortsatt arbete för att göra besöksnäringen på 
Öland och övriga Sverige mer klimatsmart. 
 

Erfarenheterna vi samlat genom att driva projektet Klimatsmart Turism här på Öland har gett 

en mersmak för vad som kan göras och vad som är angeläget att göra för att besöksnäringen 

ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart. Nedan sammanfattas några förslag till fortsatt arbete, 

för Ölandskommunerna att ta vid eller för andra aktörer att inspireras av. 

Rekommendationerna kan generellt appliceras för andra områden är just Öland och det stärker 

besöksnäringen som helhet långsiktigt att jobba med ett tydligt hållbarhetsperspektiv. 

 

1. De lokala transporterna måste utvecklas till att lyfta fram fler hållbara 

alternativ. Det innebär utökade allmänna transporter, fler laddstationer för elbilar, 

tankställen för biogasfordon, uthyrning av elcyklar och cyklar samt inte minst en 

samordning mellan olika transportslag. Det ska vara möjligt att åka kollektivt från 

fastlandet och till fasta besöksmål på Öland. Företag kan samverka och i större 

utsträckning än idag erbjuda paket med upplevelse och resa i ett, tex att bussresa till 

konsert på Borgholms slott säljs ihop, till ett attraktivt pris men som också lockar med 

bekvämlighet. Projektet föreslår att Ölands turismnätverket och eller marknadsrådet 

för Öland diskuterar frågan. 

 

2. Kunskapen inom besöksnäringen om miljö, klimat och energi behöver stärkas. 

Anläggningsägarna ska få kännedom om hur deras anläggningar och deras gäster 

påverkar miljön på Öland och klimatet i stort samt vad de själva kan göra för att 

minska anläggningens och gästernas miljö/klimatpåverkan. Här erbjuder projektet en 

webbutbildning. Projektet föreslår att webbutbildningen förvaltas av kommunernas 

näringslivsenheter eller motsvarande och lanseras på kommunernas hemsidor samt i 

sammanhang där besöksnäringen möts, tex frukostträffar för företagare. 

 

3. Besöksnäringens insyn i och intresse för klimatanpassning bör stärkas. Att 

anpassa samhället till ett förändrat klimat kräver framförhållning och långsiktighet. 

Det bör utredas vidare vad näringen själva bör göra och i vilken ordning åtgärder bör 

ske. Det bör också utredas hur finansiering av åtgärder ska ske och om gemensamma 

projektlösningar kan stötta. Projektet föreslår att ett Seminarium kring 

klimatanpassning och näringsliv ordnas av Länsstyrelsen som samordnar det 
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regionala klimatanpassningsarbetet. Projektet A changing climate for business bör 

utgöra exampel. 

 

4. Öland skulle kunna satsa på att erbjuda klimatsmarta charterpaket där 

klimatsmart boende, mat och upplevelser paketeras tillsammans med resa till och 

från Öland. Exempelvis genom bussresor men också andra möjligheter kan erbjudas, 

tex samåkning eller elfordon. Projektet föreslår att Ölands kommunalförbund 

diskuterar möjliga vägar för detta förslag, i samverkan med näringens egna organ tex 

Camping Öland. 

 

5. Utreda hur en klimatkompenseringsavgift i samband med bokningar skulle 

kunna bidra till att utveckla och finansiera lokala klimatneutrala transporter och 

tjänster. Detta skulle kunna vara ett alternativ att fundera på fördelar och nackdelar 

med. Projektet föreslår detta som ett studentuppdrag/ämne för studentuppsats.  
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Om rapporten 
 
Arbetet har utförts och finansierats av Mörbylånga och Borgholms kommuner i samarbete 

med Länsstyrelsen i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar och Energimyndigheten. 

 

Projektledare och rapportförfattare har Elvira Laneborg, Mörbylånga kommun och Tommy 

Lindström, Borgholms kommun, varit. De flesta fotona är tagna av Elvira Laneborg. Även 

Tommy Lindström och, Lena Eckerberg har bidragit med foton.  

 

Projketledarna vill rikta ett Stort tack till alla företag som besökts i projektet och som 

medverkat med sina anläggningar, erfarenheter och funderingar. 

 

 

 


