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Tillväxtverkets instruktion
Tillväxtverket ska 

‐ Ansvara för kunskaps- och 
kvalitetsutveckling samt samverkan och 
samordning inom turism,

‐ Ansvara för den officiella turismstatistiken.



Mål

Mål
‐ En hög attraktionskraft som turismland
‐ Hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och 

växande företag i alla delar av landet
‐ En långsiktigt konkurrenskraftig 

besöksnäring.



Våra fokusområden
Kunskap med grund i statistik och analys så att 
beslutsfattare och företag kan agera och 
investera på bästa sätt

Strategisk samordning och samverkan för ökad 
styrning, koordinering, innovativa lösningar och 
kunskapsöverföring

Hållbara och konkurrenskraftiga företag med 
insatser för stärkt affärsmässighet och 
innovationskraft

Hållbara destinationer (och platser) med 
produkter och tjänster som är attraktiva för 
besökare och internationellt konkurrenskraftiga.



Regeringsuppdrag 2021-22  
- Hållbar besöksnäring

Budget:  80 mkr 2021

Insatser som gör skillnad på kort och lång sikt:

1. Förbättrad statistik, analys och kunskap

2. Stärkt förändringsförmåga och omställning i 
besöksnäringsföretag samt främjande av 
ekoturism  (produktutveckling och checkar)

3. Hållbar platsutveckling inklusive möten och 
evenemang  

Regeringen har i september 2021 aviserat ett nytt lika 
stort uppdrag för kommande budgetår.



”En hållbar besöksnäring tar ansvar för 
turismens nuvarande och framtida 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
påverkan genom att utgå från 
besökarens, företagens, miljöns och 
lokalsamhällets behov.”

Tillväxtverket och Visit Sweden. Utgår ifrån UNWTO:s definition 





Agenda 2030
Ekonomier och samhällen är 
inbäddade i biosfären –
integrerade och beroende av 
varandra.

För att uppnå målen krävs 
samverkan och realisering.

Azote för Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet (2016)



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 som en del av 
hållbart samhällsbyggande
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Hur vet vi om utvecklingen 
går åt rätt håll?

Tillväxtverkets uppdrag:

Utforma förslag till 
bedömningsgrunder.

Följa upp utveckling av 
ökad ekonomisk, social 
och miljömässig 
hållbarhet i 
besöksnäringen

Seminarium 20 okt! 

Vår approach

Kartlägga

Sammanställa

Samverka

Avväga

Förankra



En gemensam utmaning 

- Öka vår kunskap

- Identifiera prioriteringar utifrån våra olika roller och 
ansvar och mandat 



Carin Persson, 
carin.persson@tillvaxtverket.se

Tack!


