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Bröllopstårtan

Ekonomier och samhällen är 

inbäddade i biosfären –

integrerade och beroende av 

varandra.

Wicked problems.

För att uppnå målen krävs 

samverkan och realisering.

Azote för Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet (2016)



James, P. (2014). Urban 

sustainability in theory 

and practice: circles of 

sustainability. Routledge

Hållbarhetscirklarna



Turism som en del av ett hållbart 
samhällsbyggande 

Att möta de stora samhällsutmaningarna:

- klimat och miljö
- hälsa och välfärd
- demokrati och ett starkt samhälle
- digitalisering
- kompetensförsöjning och arbetsliv

Turism och besöksnäring i samhällsstrukturen

Hållbar turism är en inriktning för att 

omvandla samhällssystem och 

beteenden och därigenom bidra till 

hållbar utveckling

Bramwell, Higham, Lane & Miller, 2017; 

Edgell Sr, 2019
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Hur platsers och destinationers pluralitet

representeras, kommuniceras och upplevs

Deltagande i turism- och platsvarumärkesarbete

Turismens potential att stärka relationer och bidra till 

interkulturella utbyten.

Inkluderande turism och platsvarumärkesarbete



Inkluderande turism

Människor, oberoende av etnicitet, genus, 

klass, ålder och andra sociala, fysiska och

intellektuella egenskaper och förmågor, 

bör ha möjlighet att delta i skapandet av

turismens produkter och dra nytta av dem, 

samt kunna uppleva dem. 

Fritt efter Scheyvens & Biddulph, 2018



Kunskapsturism – lärande och hållbar utveckling

Transformativ turism, upplevelsebaserat lärande.

Genom turism och upplevelser öka kunskap och därigenom förändra
samhällssystem och beteenden.

Vad?
1. Strukturer/koncept: (lagar, teknik, vetenskapsturism, biosfärområde)       
2. Aktiviteter/kommunikation (guidning, foto, skyltning, medborgarforskning)



James, P. (2014). Urban 

sustainability in theory 

and practice: circles of 

sustainability. Routledge

Hållbar turism


