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Turismens utsläpp på Gotland 

 

Nino Dvizac. Självständigt arbete i miljövetenskap, 15 hp.  
 

 

ABSTRACT 
 

The tourism industry is accounted for high monetary revenues but is also responsible for a 

high amount of emissions globally. In this study the emissions from the tourism sector are 

discussed with a special focus on the Swedish island, Gotland. Because Gotland is an island 

there are limited ways to travel to the island. There are generally three ways to get to the 

island, by ferry, airplane or by a cruise ship. Approximately 70% of the tourists travel by ferry 

and it is therefore the focus of this study. In this study emissions from tourism were calculated 

by the travel to and from the island, and during the stay. Emissions from transport on the 

island to various destinations were calculated as well as emissions from accommodations. The 

result from the study shows that the tourism on Gotland has far lower emissions than the 

general global tourism. This is mostly due to the low emissions from the electric production in 

Sweden. 

 

 

SAMMANDRAG 
 

Turism står för höga ekonomiska intäkter samtidigt som den står för höga utsläpp globalt. I 

studien diskuteras utsläpp från turism med fokus på den svenska ön, Gotland. Eftersom 

Gotland är en ö, är färdmedel till ön begränsade. Generellt finns det tre sätt att resa till ön, via 

färja, flygplan eller kryssningsfartyg. Cirka 70% av besökarna reser till ön med färja och är 

därför i fokus under studien. I studien beräknades turismens utsläpp genom resa, till och från 

ön samt under vistelsen. Under vistelsen beräknades utsläpp från transport på ön, till olika 

destinationer samt utsläpp från boende. Resultaten från studien pekar på att en turist på 

Gotland har mycket lägre växthusgasutsläpp än den genomsnittliga globala turisten. Den 

största anledningen är de låga utsläppen från svensk elproduktion. 
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INTRODUKTION 
 

Den globala uppvärmningen är en allt vanligare fras som används för hotet av en uppvärmd 

värld som kommer påverka alla människor på jorden. Med en intensiv användning av fossila 

bränslen globalt ökar även anledningen till att försöka minska eller stoppa utsläppen. Sedan 

fossila bränslen började användas har jordens medeltemperatur och mängden koldioxid i 

atmosfären ökat succesivt (Naturvårdsverket 2018b, SMHI 2019). För att minska sina utsläpp 

och påverkan på miljön har Sverige som många andra länder i Europa och världen sedan 1992 

antagit sig ansvaret att minska sin påverkan på miljön (CBD 1992). En metod Sverige 

använder sig av för att tackla problemet är det svenska miljömålet ”Begränsad 

klimatpåverkan”. Målet syftar till att utsläppen av växthusgaser till atmosfären måste minskas 

till en nivå som inte kommer vara skadlig för människan eller miljön (Naturvårdsverket uå, 

2018d). På en internationell nivå finns liknande mål, det globala målet ”bekämpa 

klimatförändringar”, som Förenta Nationerna (FN) beslutat i ramkonventionen om 

klimatförändringar. I det globala målet nämns återigen hotet från klimatförändringar som 

uppstår från utsläpp av växthusgaser, och vikten av att minska klimatpåverkan både i Sverige 

och i världen (Regeringskansliet 2015).  

 

Gotland 

Gotland är en ö vilket skapar vissa begränsningar till hur besökare kan påverka sitt ekologiska 

fotavtryck i form av utsläpp av växthusgaser när de reser till eller från ön. Generellt finns det 

tre sätt att ta sig till eller från ön, antingen via färja, kryssningsfartyg eller flyg. Utsläppen 

från dessa transportmedel medför en påverkan på miljön. Färjan till Gotland är ett viktigt 

transportmedel för de bofasta på ön och utsläppen för dessa kan inte påverkas eller förändras i 

allt för stor utsträckning. Rederiet Destination Gotland har i sin hållbarhetsredovisning (2017) 

identifierat ett antal miljöpåverkande faktorer, där bland annat utsläppen till luft nämns. I 

dokumentet redovisas utsläpp och potentiella åtgärder för att minska utsläppen. Behovet av att 

minska utsläppen faller på alla invånare i Sverige och med detta uppstår stora utmaningar i 

hur turismsektorn ska kunna tackla dessa problem. Det finns många anledningar till att 

människor väljer att resa samt många olika aspekter och former av turism i världen. Vissa 

reser för att få uppleva något nytt äventyr, andra reser för att få se ny natur och en del reser av 

kulturella skäl (Gössling et al. 2005). Det är därför en utmaning att kartlägga utsläpp från 

turismen men också viktigt för att i framtiden kunna förstå vad som behövs göras för att 

reducera utsläppen inom sektorn. 

 

Fossila bränslen och växthusgaser 

Växthusgaser är ett samlingsnamn för gaser som hamnar i atmosfären och påverkar den 

globala uppvärmningen. Dessa gaser har olika uppvärmningspotential och omräknas därför 

om till koldioxidekvivalenter (CO2e). Koldioxid har en uppvärmningspotential (Global 

Warming Potential, hädan efter GWP) på en faktor av ett (Tab. 1) och är även den gas man 

utgår från när omräkning av andra gaser görs (Naturvårdsverket 2019). Om utsläppen räknas i 

kilogram (kg) motsvarar ett kg utsläpp av metan, 25 kg koldioxidekvivalenter, detta beror på 

att metangas har en 25 gånger starkare GWP.   
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Tabell 1. Omräkningstabell av växthusgaser till koldioxidekvivalenter. 

Växthusgas Uppvärmningspotential (GWP) 

Koldioxid (CO2) 1 

Metan (CO4) 25 

Dikväveoxid (N2O) 298 

 

Förbränning av fossila bränslen under elproduktion står för största mängden CO2 utsläpp 

(Naturvårdsverket 2018a). Historiskt har utsläppen från elproduktion som använde fossila 

bränslen haft upp till 1kg CO2e i utsläpp per kilowattimme (kWh) (Energi & 

Klimatrådgivning 2018). Hållbara energikällor som vatten- och vindkraft samt solenergi har 

näst intill inga direkta utsläpp men istället indirekta CO2 utsläpp under uppbyggnaden av 

energikällan (Naturvårdsverket 2018a). Utsläppen från hållbara energikällor är betydligt lägre 

än de som använder fossila bränslen. Hållbara energikällor har inte bara indirekta utsläpp utan 

kan även ha andra miljöpåverkande effekter som exempelvis stör djur och natur i området 

samt minskar den biologiska mångfalden (Naturvårdsverket 2018a).  
 

Turismens energianvändning och utsläpp 

2017 stod turismen för 3,4% av Sveriges ekonomiska tillväxt och förväntas med åren öka 

(Tillväxtverket 2017). Turism är en viktig näring för Sveriges ekonomi både nationellt och 

lokalt. Under år 2007 hade turismnäringen på Gotland intäkter för strax över 1,3 miljarder 

kronor, vilket innebär att den genomsnittliga besökaren på Gotland spenderade cirka 3 322kr 

under sitt besök (Rikstrafiken 2010). Allt fler besökare antas resa till Gotland och spendera 

mer pengar i genomsnitt än tidigare (Rikstrafiken 2010). Samtidigt som turismen står för höga 

intäkter, står de även för höga utsläpp både globalt och lokalt. Turismsektorns utsläpp stod för 

mellan 3,9% och 6% av de globala CO2 utsläppen 2005 (Larsen & Guiver 2013, Scott et al. 

2010). Utsläppen kommer från fossila bränslen som vid förbränning omvandlas till 

växthusgaser och frigörs främst under en besökares resa.  

Det är lätt att turismen glöms bort trots att det är en bidragande faktor till både ekonomisk 

utveckling och klimatpåverkan. 75% av en turists utsläpp kommer från transportsektorn. 

Flygplan står för 40%, bilanvändningen för 32% och kryssningsfartyg står för 1,5% av CO2 

utsläppen (UNWTO uå, Gössling & Peeters 2015, Larsen & Guiver 2013, Scott et al. 2010). 

Det estimerade CO2 utsläppen från turism globalt varierar mycket då det beror på vart och hur 

en turist reser, samt vad målet med resan är (Gössling & Peeters 2015). För en turist står 

transporten för den stora delen av utsläppen men även det kan variera eftersom alla resor inte 

kräver lika mycket energi. Genom att välja ett miljövänligare transportalternativ kan 

utsläppen minskas. I genomsnitt står en turist för 250 kg CO2 utsläpp per resa, detta är 

beräknat för både nationella och internationella resor till och från destinationen (Gössling & 

Peeters 2015). Flyg som står för den största utsläppsmängden per resa har använts som en 

baslinje för utsläpp i Gössling & Peeters (2015) studie men har även använts för att uppskatta 

ungefärliga utsläppsmängder genom att ta med olika transportmedel och sträckor i sina 

beräkningar.  

Två andra faktorer som spelar in när det kommer till utsläpp från turismen är boende och 

aktiviteter under vistelsen. När det kommer till boende mäts energianvändningen i megajoule 

(MJ) och energibehovet, i form av el, varierar mellan olika boenden. Under framställning av 

el släpps CO2 ut i atmosfären, direkt eller indirekt och kan därför användas för uträkningen av 

utsläpp från besökare. Det genomsnittliga globala utsläppet från en besökares boende (år 

2001) var uppskattat mellan 25 MJ – 130 MJ (Gössling et al. 2005). Uträkningen blev högst 
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för övernattning för hotell (130 MJ som resulterade i 20,6 kg CO2 utsläpp per natt) och lägst 

för camping (25 MJ som resulterade i 4 kg CO2 utsläpp per natt). Uträkningen av Gössling et 

al. (2005) baserades på internationell el-mix som gav utsläppen 158,5 g CO2e/MJ. Den 

svenska el-mixen ger däremot betydligt lägre utsläpp än den internationella el-mixen, cirka 

3,6 g CO2e/MJ (Energi & Klimatrådgivningen 2018). Det beror bland annat på att elen som 

produceras i Sverige kommer främst från kärnkraft och vattenkraft och därmed har låga 

växthusgasutsläpp (Energi & Klimatrådgivningen 2018). Den nordiska el-mixen har lite högre 

utsläpp, nämligen 13,9 g CO2e/MJ (Energi & Klimatrådgivningen 2018). Utsläppen från den 

nordiska el-mixen varierar från år till år, eftersom det är ett genomsnitt av el som finns på den 

nordiska marknaden.  

Gössling & Peeters (2015) gjorde även en uträkning på en turists utsläpp för dagliga utflykter, 

där transport och boende är inräknat. Resultatet blev utsläpp mellan 15 – 492 kg CO2e för en 

dagsutflykt. Det innebär att de estimerade utsläppen per dag blev 58 kg CO2e för en 

genomsnittligturist globalt (Gössling & Peeters 2015). Detta varierar dock beroende på vart 

och hur länge turister stannar på sina resmål. Dessa estimeringar fokuserar på utsläppen från 

transport och boende. För att försöka förutspå hur framtiden kan komma att se ut, utfördes 70 

olika utsläppsscenarios på turismens miljöpåverkan (Scott et al. 2010). Det gjordes genom att 

kolla på tekniska förbättringar i form av energieffektivisering och konsumtion av 

transportmedel samt för att se hur utsläppen av en resande turist kunde påverkas. Resultatet 

för ett av scenarierna blev att med en energieffektivisering och med en social förändring, så 

som val av närmare destinationer och en längre vistelsetid på destinationen kan leda till en 

minskning av utsläppen som turismen har i dagsläget (Scott et al. 2010). Hur stor minskning 

det innebär är ännu oklart. Endast fyra av de övriga scenarierna visade en ökning på mindre 

än 20% medan resterande visade en ökning mellan 20 – 160% i utsläppsmängd jämfört med 

år 2009 (Scott et al. 2010). 

 

Hållbar turism 

Hållbar turism har många olika definitioner men syftar främst till turism som påverkar natur 

och kultur minimalt (Region Gotland 2010). Ekologisk effektivisering (ekoeffektivisering) är 

ett verktyg som kan användas för att undersöka hur hållbar en näring eller ett företag är. 

Ekoeffektivisering är ett verktyg som ska kunna hjälpa till genom dels att öka utdelningen av 

varor och tjänster med samma mängd resurser, samt minska avfall och miljöpåverkan 

(Gössling et al. 2005). Med ekoeffektivisering kan miljöpåverkan ställas mot ekonomiska 

intäkter för att ta fram hur turism på mest effektivt sätt kan minska sin påverkan på miljön och 

öka de ekonomiska intäkterna. Ekoeffektivisering kan vara nyckeln till en hållbar turism i 

framtiden. Ett annat verktyg som används vid identifiering av produkter och tjänsters 

miljöpåverkan är livscykelanalys (LCA). LCA beskriver hela produkten eller tjänstens 

miljöpåverkan under livscykeln. Från ”vaggan” alltså från råmaterialets utvinning och 

produktion, till ”graven” där produkten eller tjänsten har avtjänat sitt syfte och återvinns eller 

avfalls hanteras (Baumann & Tillman 2004). LCA används som ett utvärderingsverktyg för 

att mäta hur miljövänlig en produkt eller tjänst är (Baumann & Tillman 2004). 

I hållbar turism ingår även ekoturism och definieras som resande med ansvarsfull hänsyn till 

miljö samt orörda eller skyddade områden (Liu 2003) med respekt för kulturen och 

lokalbefolkningen (Regmi & Walter 2017). Att hänsyn tas till miljö är positivt, men samtidigt 

sker en ökning av turism som i sin tur även ökar efterfrågan på spännande orörda platser. Liu 

(2003) betonar problemet att skyddade områden kan bli påverkade eller till och med förstörda 

om trycket av turism ökar för fort. Ekoturism fokuseras oftast till områden med höga 

naturvärden som exempelvis regnskogar (Johnston 2000), känsliga områden som lätt kan bli 

exploaterade när vägar och andra bekvämligheter byggs för ekoturismen (Liu 2003). Det 
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största hotet för lokalbefolkningens natur- och kulturvärden menar Liu (2003), kommer därför 

från ekoturismens utveckling. Samtidigt ger det lokalbefolkningen alternativa sätt att livnära 

sig på (Johnston 2000) och kan även skapa ett mer jämlikt samhälle (Buckley 2012). Indirekt 

kan inkomsterna från turismen leda ett starkare samhälle som i sin tur leder till bättre 

utbildnings- och sjukvårdsmöjligheter (Buckely 2012), samt att det kan stärka skyddet av den 

lokala naturen (Owen et al. 1992). Ekoturism kan ha en omfattande påverkan på 

lokalbefolkning, natur och kultur men anses globalt inte ha någon större påverkan eftersom 

alternativ turism som ekoturism är småskalig jämfört med konventionell turism som är 

väletablerad världen över (Liu 2003). Områden som Costa Rica, Kenya och Thailand som 

både har konventionell turism och ekoturism menar Liu (2003) påverkas mer negativt av den 

konventionella turismen. Enligt Liu (2003) är ekoturism ett marknadsförningsknep för att få 

turister på redan turistrika områden att förlänga dess vistelse genom att erbjuda andra resmål 

än vad tidigare erbjudits. Med längre tidsvistelse på en destination och höga summor pengar 

som spenderas under en vistelse ökar ekoeffektiviseringen som i slutändan kan motverka den 

negativa miljöpåverkan som resan till destinationen haft (Gössling et al. 2005). Gössling et al. 

(2005) menar dock att det krävs enorma summor pengar och betydligt längre vistelse på 

turismdestinationen för att motverka de negativa effekterna med ekoeffektivisering. 

 

Hållbar turism på Gotland 

Region Gotland ser en stor potential av utveckling inom hållbar turism på Gotland, genom 

förbättring av cykelinfrastruktur runt de större samhällena (Region Gotland 2010, Region 

Gotland 2014). Målet är att cykelanvändningen på Gotland ska öka med 30% inom 15 år 

(Region Gotland 2014). Region Gotland (2014) har sett positiva effekter med det utbyggda 

cykelvägnätet och liknande effekt förväntas vid fortsatt utbyggnad av cykelinfrastrukturen 

runt Gotland. En förbättring och utveckling av cykelinfrastrukturen gör det möjligt för hållbar 

turism och även möjligt för permanentboende på Gotland att välja mer miljövänliga 

transportalternativ i vardagen. Utbyggnaden av cykelvägen längst väg 140 från Visby till 

Klintehamn som planeras bli klar 2019, är främst till för att främja en hållbar utveckling på 

Gotland (Region Gotland 2014). Andra projekt som Skogsstyrelsen (2018) ihop med Region 

Gotland och Länsstyrelsen på Gotland planerar är Kustleden. Kustleden är en vandringsled 

som kommer sträcka sig från Visby till Kappelshamn. Sträckan planeras att bli mellan 55 och 

65 mil lång och leden kommer passera genom 10 naturreservat (Skogsstyrelsen 2018). 

Satsningen görs främst för att det finns ett behov av vandringsleder för den ökade turismen på 

Gotland.  

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien är att ta reda på hur mycket den genomsnittliga besökaren släpper ut i form 

av koldioxidekvivalenter när de besöker Gotland. Studien ska identifiera vilken del av resan 

som har störst påverkan på klimatet, beroende på transportsätt till och från ön, boende och 

bilburna aktiviteter. Detta görs för att tydliggöra vilka utsläpp som uppkommer i samband 

med en resa till Gotland, samt vilka är det bästa alternativen för att minimera 

växthusgasutsläppen.  

 

Frågeställning 

1. Hur många besökare tar Gotland mot årligen? 

 Hur ser fördelningen ut mellan färja, flyg och kryssningsfartyg till och från 

Gotland? 
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2. Hur skiljer sig utsläppen beroende på transportmedel, boende och aktiviteter för en 

besökare på Gotland? 

 Hur stora utsläpp har en besökare under sin resa till och från Gotland? 

 Vad är den genomsnittliga tiden som besökare stannar på Gotland? 

 Hur stora utsläpp kommer från boende? 

 Hur stora utsläpp kommer från bilburna aktiviteter? 

3. Skiljer sig utsläppsmängden mellan en besökare till Gotland jämfört med den globala 

turisten? 

 

 

METOD  
 

I studien räknas utsläpp av växthusgaser om till koldioxidekvivalenter och sedan räknas 

resultatet ut på den genomsnittliga besökaren som använder färja för att besöka Gotland med 

bil. En litteraturstudie genomfördes som ett första steg för att samla information och data 

kring ämnet. Litteratur som uppsatsen baseras på sig är i första hand vetenskapliga artiklar 

hämtade från Uppsala Universitets databas eller källor med hög förtroendestatus som 

exempelvis myndighetsdokument. Data som samlades in i form av statistik kom i 

huvudsakligen från Region Gotland och Destination Gotland på besöksnäringen under året 

2017 och 2018. Statistiken beskriver antalet resenärer som reser med färjor, samt antalet som 

reser med bil. Information som hur många besökare som reser till Gotland hämtades från 

Region Gotland tillsammans med data för antal dagar som den genomsnittliga resenären 

stannar på ön. Detta gjordes för att kontrollera och upptäcka hur många som inte reser till 

Gotland med färjor och istället använder sig av annat transportmedel som exempelvis flyg 

eller kryssningsfartyg. En analys gjordes på hur många resenärer i procent som använder sig 

av de olika transportmedel för att resa till och från Gotland under år 2018. För att kunna 

kartlägga hur mycket koldioxidekvivalenter som släpps ut av den genomsnittliga besökaren 

behandlar rapporten färjetrafiken till och från ön, samt vistelsen på ön.  
 

Vistelse på Gotland 

Under en besökares vistelse beräknas boende genom energi som används under vistelsen. För 

beräkning av en besökares utsläpp från boende användes metoden som Gössling et al. (2005) 

tagit fram men som räknas om genom svensk respektive nordisk el-mix för ett representerbart 

resultat för Gotland.  

För att beräkna påverkan som turismen har under sin vistelse på Gotland valdes fem 

besöksmål som är vanliga, allmänt kända för turister samt kräver ett transportmedel för att ta 

sig till. Platserna är valda genom att söka efter topp 10 destinationer på Gotland genom 

hemsidor som Tripadvisor (uå), Gotlands turistbyrå (uå) och Region Gotlands karta över 

värdefulla områden för turismen (Bilaga 1). Topp 5 destinationer på Gotland har valts ut via 

kriterierna: utomhus, kulturvärden och naturvärden. Utomhus omfattar till exempel aktiviteter 

som friluftsliv, sport eller bad. Kultur- och naturvärden definieras som historiska eller natur 

som attraherar besökare (Region Gotland 2019b).  

De övriga tillgångarna som mat och dryck finns att uppleva över hela ön, samt evenemang 

som främst sker i Visby antas ha en indirekt påverkan under en bilburen besökares vistelse 

och är därmed inte med i beräkningarna.  

Under vistelsen behandlades utsläpp från bil för utvalda sträckor. Delar av uträkningen är från 

litteratur som använder sig av livscykelanalys (LCA) för att beräkna utsläppen för den 

genomsnittliga globala turisten. För att uppskatta en besökares genomsnittliga utsläpp under 
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en vistelse och för att få fram en tydligare bild över hur utsläppen som besökare på Gotland 

har, beräknades utsläpp från personbilar. Metoden som användes behandlar den 

genomsnittliga tiden som besökaren spenderar på ön och de genomsnittliga utsläppen av 

personbilar från 2016 som Trafikverket (2017) tagit fram. Främst har data från Trafikverket 

användas för att ta reda på genomsnittliga utsläppen som en personbil har under de utvalda 

sträckorna för de topp 5 besöksdestinationerna på ön. Detta görs för att beräkna hur mycket en 

bilburen besökare har i utsläpp om den väljer att besöka några av de gotländska 

attraktionerna.  
 

Hyrbilar 

För att inte missa information om utsläpp från hyrbilar skickades email till sex företag som 

har biluthyrning; AVIS, OKQ8, Circle K, Eurocar, Hertz och Visby Biluthyrning. 

Informationen som söktes var antalet bilar som hyrs ut (i genomsnitt) per år samt hur många 

mil som bilarna används per år. Personlig kontakt via e-mail, telefon och muntlig kontakt 

etablerades för att få tag i information från de ovannämnda biluthyrningsföretagen.  

 

Jämförelse av färja / flyg 

En jämförelse av de genomsnittliga utsläppen per person för både färja och flyg användes för 

att få en uppfattning om hur mycket det skiljer sig beroende på vilket färdmedel som används. 

För flyg togs utsläppen fram genom SAS CO2 kalkylator (SAS uå) som beräknade 

genomsnittsutsläppen per passagerare mellan Arlanda och Visby och för beräkning av utsläpp 

per person för färja användes tidigare beräkningar som Destination Gotland tagit fram i sin 

hållbarhetsredovisning (Destination Gotland 2017).  
 

Definitioner 

Definition av turism enligt FN:s världsturismorganisation, UNWTO (United Nation World 

Tourism Organisation) (2010) lyder: ”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till 

och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer 

eller andra syften”. UNWTOs definition kommer att användas i rapporten när turism eller 

besökare behandlas. Alltså innefattar studien både människor som är på semester, affärsresor 

och andra syften. 

De genomsnittliga utsläppen beräknas med ett spann mellan lägsta och högsta där fasta och 

varierande utsläpp ingår. Fasta utsläpp definieras som utsläpp som inte kan påverkas av 

besökaren och inkluderar utsläpp från färja samt resa från färjan till sitt boende. Varierande 

utsläpp definieras i studien som utsläpp som varje enskild besökare har kontroll över och kan 

påverka. I de varierande utsläppen ingår till exempel val av boende samt val av resor med bil 

på Gotland. Genomsnittsbesökaren definieras som en person som reser till Gotland med bil 

via färja och stannar på ön i fyra dagar samt reser till de utvalda destinationerna på ön. 

Vistelse definieras som tid som en besökare stannar på Gotland.  
 

Avgränsningar 

Kryssningsfartygens utsläpp är inte räknade på, eftersom sträckorna som fartygen åker skiljer 

sig mycket från varandra och där med är svåra att beräkna.  

Vid beräkning av resor på Gotland beräknades endast utsläppen från bil genom de utvalda 

sträckorna. I beräkningen ingår utsläppen för en person i en bil under sträckans resa. Denna 

avgränsning gjordes främst för att det är i dagsläget oklart hur många personer som färdas i 

samma bil under sin resa på Gotland. 
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RESULTAT 

 

Antal besökare med färja, flyg och kryssningsfartyg 

2016 färdades cirka 2,2 miljoner människor till och från Gotland (Region Gotland 2017) och 

2017 färdades 2,24 miljoner människor (Region Gotland 2019b) med färja, flyg och 

kryssningsfartyg. En stadig ökning i antalet människor som besöker Gotland har noterats och 

förväntningen på en ökning i antal besökare för varje år antas inte avta (Destination Gotland 

2017). Övernattningsstatistik från Region Gotland (2019) beskriver att 88% av alla 

övernattande gäster på Gotland var svenskar, de resterande 12% är turister var från utlandet. 

Antalet övernattningar 2017 registrerade till 1 004 000 på Gotland, vilket var en minskning 

från det tidigare året men överlag ses en positiv utveckling främst från utländska besökare 

(Region Gotland 2019). År 2018 uppskattades att 948 000 människor reste till Gotland skriver 

Mats Jansson (2019-03-29) i ett personligt email. Cirka 72,5% av besökarna till ön använde 

sig av färja för att ta sig till Gotland. 19,5% tog sig till ön genom att flyga och 8% reste via 

kryssningsfartyg (Tab. 2).  
 

Tabell 2. Region Gotlands (2019a) uppskattningar på en ungefärlig volym av besökare som reser till Gotland år 

2017 och 2018 med färja, flyg och kryssningsfartyg. 

År Färja Flyg Kryssning Summa 

2017 678 000 195 000 41 000 914 000 

2018 688 000 185 000 75 000 948 000 

% för 2018 72,5 19,5 8 100 

 

Genom att anta att samma mängd resenärer som reser till ön också reser hem igen, dubblades 

antalet resor för att få siffror för resenärer som både reser till och från Gotland. Resultatet för 

antal resor med färja räknas ut på följande sätt: 688 000*2= 1 376 000 vilket ger resor till och 

från Gotland per år. För flyg och kryssningsfartyg görs en motsvarande uträkning. Resor med 

flyg till och från Gotland uppskattas då bli 370 000 och resor med kryssningsfartyg beräknas 

till 150 000. Det estimerade totala antalet resor till och från Gotland med färja, flyg och 

kryssningsfartyg för år 2018 blev 1 896 000. Uträkningen för resor är baserad på Region 

Gotlands estimering och inte det exakta antalet resor. Region Gotlands estimering avviker 

från Destination Gotlands redovisning av passagerare och behandlas vidare i diskussionen.  

Siffror på besökare under år 2017 som redovisades av Destination Gotland visade en ökning 

till 1 749 755 resenärer som färdades med färjorna (Destination Gotland 2019, Region 

Gotland 2019b). Detta innebär en ökning i antalet resenärer som färdas till Gotland. Cirka 4 

gånger fler resenärer färdades med färja under år 2017 jämfört med 2007, när antalet resenärer 

låg på 424 000 (Rikstrafiken 2010).  

 

En turists utsläpp under en resa till Gotland 

Utsläpp från färja 

Destination Gotland har även räknat ut ett genomsnitt för utsläppen för varje passagerare som 

färdas med färja. Varje passagerare har per tur i genomsnitt 4,1 kg CO2e i utsläpp (Tab. 3). 

Detta är beräknat genom SS-EN 16258:2012 som är en standard för beräkning av utsläpp för färjor 

med passagerare och/eller last. Med den tidigare uträkningen av mängden resor till och från 

Gotland med färja (1 376 000) kan en uträkning på hur mycket utsläpp som årligen kommer 

från turisters resor med färja. Resultatet blir 5 641 600 kg CO2e för alla passagerare under år 

2018.  
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Tabell 3. Koldioxidutsläpp till luft under år 2017 per passagerare och resa, enkel väg (Destination Gotland 

2017). Uträkningen är enligt SS-EN 16258:2012 Annex B A.2 (Fördelning mellan passagerare och gods). 

Sträcka CO2e (kg) per passagerare och resa med färja 

Visby – Nynäshamn / Nynäshamn – Visby  4,4 

Visby – Västervik / Västervik - Visby 4,1 

Visby – Oskarshamn / Oskarshamn - Visby 3,8 
 

Utsläpp från flyg 

År 2018 flög 467 857 personer till och från Visby (Swedavia 2018). Utsläppen per flygning 

varierar och det beror bland annat på hur vindförhållanden ser ut samt vilket flygplan som 

används under flygningen. I SAS kalkylator för koldioxidkompensation används därför en 

osäkerhetsfaktor i modellen. I beräkningarna användes en +/- 10% osäkerhetsfaktor i 

mängden utsläpp per person (SAS uå). Standardflygplanet som används i uträkningen är 

Scandinavian Airlines SK 737–600 (med plats för 120 passagerare) och beräknade 53 kg 

CO2e utsläpp per passagerare och tur (SAS, uå). 

 

Vistelse på Gotland  

Räknat på årsbasis är Region Gotlands uppskattning att färjeresenärerna stannar 4 dygn på ön, 

de som reser med flyg stannar 2 dygn på ön och de som reser med kryssningsfartyg stannar 

över dagen skriver Mats Jansson (2019-03-29) i ett personlig email. Färjeresenärer som 

stannar längst antas också resa mer med bil utanför Visby och kan därför användas för att 

beräkna genomsnittliga utsläppen för vistelsen på Gotland. Färjorna är oftast fullbokade under 

sommaren och det endast finns ett antal bilplatser på färjorna, antas besökare hyra bil när de 

kommer till Gotland. Flygresenärer som kommer till Gotland antas också under sin vistelse 

resa med bil, till och från flygplatsen samt till olika destinationer på ön. Kryssningsfartygens 

resenärer antas inte i hyra bil för att utforska Gotland då det finns gott om turistmål i Visby 

som det är. Samtidigt stannar kryssningsresenärerna i genomsnitt mindre än en dag i Visby, 

vilket troligen minskar dessa resenärers utsläpps under sin vistelse.  
 

Boende 

Beräknat på en svensk el-mix blir utsläppen för boende per natt mellan 0,18 kg CO2e – 0,47 

kg CO2e samt med nordisk el-mix blir utsläppen per natt mellan 0,7 och 1,8 kg CO2e (Tab. 4). 

Tabell 4 beskriver utsläpp per natt i kg CO2e med de olika el-mixarna. Oavsett beräkning med 

svensk eller nordisk el-mix blir utsläppen för en besökare på Gotland betydligt lägre än för en 

genomsnittlig global turist. 
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Tabell 4. Utsläpp per besökare och natt för boende på hotell och camping. 

Boende MJ/natt Svensk el-mix  

(kg CO2e/natt) 
Nordisk el-mix 

(kg CO2e/natt) 
Internationell el-mix 

(kg CO2e/natt) 

Hotell 130 0,47 1,8 20,6 

Camping 25 0,09 0,35 4,0 

 

Utsläpp från bilburna aktiviteter under vistelsen på Gotland 

För att beräkna hur mycket en besökare släpper ut per besök till de olika attraktionerna togs 

de genomsnittliga utsläppen från nyregistrerade personbilar för 2016, som är 123,05 gram 

CO2e/km (Transportstyrelsen 2017) och multiplicerades med färdsträckan (Tab.5). 

Sträckornas längd i km togs fram genom Googles karttjänster på internet där startpunkten var 

i Visby. Enligt statistik från tidigare år är det ungefär en tredjedel av passagerarna som reser 

med bil vilket innebär att strax över 550 000 personbilar fördes över till Gotland med färja 

under 2018 (Destination Gotland 2018).   

Minimumutsläppen är beräknat på följande sätt: minsta mängd som varje bil måste köras 

antas vara 5 km, från färjan till sitt boende på Gotland med utgångspunkt att besökaren 

kommer övernatta i Visby. Vilket motsvarar 0,6 kg CO2e utsläpp per bil och tur. Beräkningen 

är gjord med antagandet att det är endast en person i bilen. Maxutsläppen är beräknade via 

antagandet att en bilburen besökare reser till sitt boende och sedan följer rutterna som 

presenteras i tabell 6 och 7. Spannet är stort då utsläppen kan variera beroende på hur mycket 

en besökare väljer att resa.  
 
Tabell 5. Uträkning av de fem mest besökta platserna på Gotland (utanför Visby) samt utsläppen per bil. Avstån-

det är beräknat med Visby som utgångspunkt (km*utsläpp av den genomsnittliga personbilen = CO2). 

Destinationer på Gotland km (tur och retur)  kg CO2e (tur och retur) 

Blå Lagunen 114,4 14,07 

Fårö 136,4 16,78 

Hoburgen 191 23,50 

Lummelundagrottan 40 4,92 

Tofta 32 3,94 

Total 513,8 63,21 

 

En bilburen besökare som väljer att resa till endast en destination under sin vistelse uppskattas 

att ha mellan 5,14 – 24,69 kg CO2e utsläpp under sin resa på Gotland. Minimum utsläppen är 

beräknade på den kortaste turen (Tofta) tur och retur samt maximum utsläppen är beräknade 

på längsta turen (Hoburgen) (Tab. 5). I beräkningen ingår även som tidigare nämnts turen från 

färjan till besökarens boende som antas vara i Visby vilket adderar 1,2 kg CO2e (tur och retur) 

och resulterar i utsläppen 5,12 – 24,69 kg CO2e. Endast resor tur och retur från Visby är 

beräknade i tabellen. För en mer realistisk bild av resorna på Gotland har en beräkning gjorts 

för norra delen av ön, och en för södra delen (Tab. 6 och 7). Detta på grund av att det 

uppskattas att ta för lång tid för att kunna besöka båda delarna under en dag. Utsläppen är 

räknade på en ensam besökare i bil, med fler turister i bilen delas utsläppen per personer.  
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Tabell 6. En rutt som besökare med bil antas följa för att besöka de attraktiva platserna på norra Gotland. Utsläp-

pen är beräknade på per bil. 

Sträcka för norra Gotland km kg CO2e 

Visby – Lummelundagrottan 20 2,46 

Lummelundagrottan – Blå Lagunen 44,4 5,5 

Blå Lagunen – Fårö 24,7 3,04 

Fårö – Visby 68,2 8,39 

Total 157,3 19,39 

 

 
Tabell 7. En rutt som besökare med bil antas följa för att besöka de attraktiva platserna på södra Gotland. 

Utsläppen är beräknade på per bil. 

Sträcka för södra Gotland km kg CO2e 

Visby – Tofta 16 1,96 

Tofta – Hoburgen 79,5 9,78 

Hoburgen – Visby  95,5 11,75 

Total 191 23,49 

 

Statistik från biluthyrningsfirmor 

Som tidigare nämnt har färjorna till Visby endast en viss mängd platser för bilar som kan 

fraktas över, vilket leder till att bilar hyrs ut på Gotland till resenärer som vill eller behöver 

använda bil under sin vistelse. För att kunna uppskatta utsläppen på Gotland från turism är det 

även viktigt att försöka få fram hur mycket av utsläppen som kommer från hyrbilar. Som 

tidigare nämnt transporteras cirka 550 000 bilar över till Gotland med färja (Destination 

Gotland 2018) vilket motsvarar ett underskott av fordon för besökare. Besökare som inte har 

möjlighet att transportera över sina egen bil med färja har istället möjlighet att hyra bil på 

Gotland från ett antal olika biluthyrningsföretag. Enligt siffror från Rickard Borg, Team 

manager rental support & B2B rental customer (2019-04-16) för OKQ8 (en bensinstation med 

biluthyrning) har de i genomsnitt 1600 uthyrningstillfällen per år och 2018 hade de uthyrda 

bilarna totalt rullat i 417 087 km under sin uthyrning på Gotland. Genom att multiplicera 

totalantalet km som OKQ8s uthyrda bilar använts under år 2018 med utsläpp från den 

genomsnittliga personbilen blir resultatet 51 322 555,35 g CO2e. Vilket innebär att cirka 51 

322 kg CO2e släpptes ut från OKQ8s biluthyrning på Gotland år 2018. Ett kortare samtal med 

personalen på OKQ8 i Visby informerar att de har ungefär 40 bilar (som max) i drift under 

sommaren men varierar under övriga tider på året. Enligt OKQ8 hyrs flest bilar ut under 

sommaren och uthyrningarna kan variera i allt från en dag till flera veckor åt gången. Visby 

biluthyrning skickade ett liknande svar på email, de skriver att de har cirka 120 bilar i drift 

under perioden juni till augusti men de har svårt att ta fram exakta siffror på hur många bilar 

som hyrs per år och hur många mil som bilarna används i genomsnitt.  
 

Sammanfattning av resultat och jämförelse med den globala turisten 

Utsläppen kan delas in i fasta utsläpp och varierande utsläpp. I fasta utsläpp ingår alla utsläpp 

som inte kan påverkas av besökaren, utsläpp från färjan och resan från färjan till sitt boende. 

De varierande utsläppen under en besökares vistelse beror på varje enskild besökare. I de 
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varierande utsläppen räknas som resa på Gotland och boende, eftersom dessa faktorer kan 

variera beroende på vad besökaren väljer att besöka och hur de väljer att bo (Tab. 8). 

Besökaren som rest med färja till Gotland har under sin vistelse på Gotland mellan 8,56 – 

54,16 kg CO2e utsläpp (Tab. 8) medan en besökare som rest med flyg har mellan 106,18 – 

131,63 CO2e utsläpp (Tab.8). Minimum utsläppen är beräknat på resa till och från Gotland 

samt boende. Beräkningen är gjord med hänsyn till att besökaren väljer det miljövänligaste 

boendet som tidigare är nämnt är camping (Gössling et al. 2005) och ger lägst CO2e utsläpp 

samt att besökaren stannar i fyra nätter för färjeresenärer respektive två nätter för 

flygresenärer (Tab. 8). Maximala utsläppen är baserat på att besökaren åker bil till och från 

boendet och reser till de utvalda besöksplatserna, enligt rutterna i tabell 6 och 7. 

Flygresenärerna förväntas endast åka på en av dessa rutter enligt tidigare förklaring. 

Besökaren antas bo på hotell under sin vistelse (Tab. 8).  
 

Tabell 8. Utsläpp som kan variera beroende på besökare. Räknat i kg CO2e för resa med bil mellan destination-

erna som är presenterade i tabell 6 och 7 samt utsläpp från boende. Utsläppen är beräknade per person. Utsläp-

pen för boende är beräknat med svensk el-mix. 

Utsläppkategori Min  

(kg CO2e) 
Max  

(kg CO2e) 
Färja 

Min – Max för 4 

dagar (kg CO2e) 

Flyg 

Min – Max för 2 

dagar (kg CO2e) 

 

Transportmedel 

till/från ön 

- - 8,2  106  

Transport från 

färja/flyg (t/r) 

0 1,2 0 – 1,2 0 – 1,2  

Resa på Gotland 

(per dag) 

0 23,49 0 – 42,88 0 – 23,49  

Boende (per 

övernattning) 

0,09 

(Camping) 

0,47 

(Hotell) 

0,36 – 1,88   0,18 – 0,94  

Total 0,09 25,16 8,56 – 54,16 106,18 – 131,63  

 

En besökare som reser med färja till Gotland har ungefär en femtedels utsläpp på en resa 

jämfört med en genomsnittlig global turist. Den största anledningen till att genomsnitts 

utsläppen för en besökare som reser till Gotland är lägre är på grund av den svenska el-mixen 

som ger extremt låga utsläpp jämfört med den internationella el-mixen. En annan anledning är 

att resan till Gotland med färja har jämförelsevis låga utsläpp. Som tidigare nämnt reser cirka 

70% av besökarna till Gotland med färja och där med sjunker utsläppen jämfört med ifall fler 

skulle använda flyg. Trots det har även besökare som använder flyg mellan Arlanda och 

Visby betydligt lägre utsläpp än den globala genomsnittliga turisten. 

 

 

DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

Turismen på Gotland är en viktig näring för både den lokala och nationella ekonomin. Genom 

utveckling av hållbar turism på Gotland kan miljön och besöksnäringen frodas på Gotland. 

Turism står för höga utsläpp globalt men på Gotland är utsläppen betydligt lägre. En 
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förklaring kan ha med avståndet att göra. Längre färdavstånd ökar energibehovet och därmed 

även utsläppen (Gössling & Peeters 2015).  

Eftersom exakta rörelsemönster och konsumtionsmönster inte finns i dagsläget kan det 

innebära att resultatet som angav spannet mellan 8,56 – 54,16 kg CO2e (för färjeresenärer i 

fyra dagar) respektive 106,18 – 131,63 kg CO2e (för flygresenärer i två dagar) kan variera en 

hel del. Trots det är utsläppen för en besökare till Gotland lägre än för en genomsnittlig global 

turist (250kg CO2e). Självklart skiljer sig utsläppen mellan besökare och kan minskas 

betydligt om kollektivtrafik används eller om de väljer att samåka under resorna. Besökare 

reser till Gotland av olika anledningar och en del väljer att stanna i Visby under hela sin 

vistelse medan andra endast färdas med cykel (Region Gotland 2019) och kan på så sätt 

minska eller ha minimala CO2 utsläpp under deras vistelsen (Gössling & Peeters 2015).  

På Gotland finns inga motorvägar och de flesta landsvägarna är hastighetsbegränsande till 

mellan 70 – 90 km/h. Det skulle innebära att en resa till alla dessa destinationer skulle ta ett 

flertal timmar, utan att räkna med stoppen på destinationen och andra aktiviteter som 

destinationen kan medföra. Sträckan mellan Fårö och Hoburgen är uppmätt till 154,5 km 

vilket motsvarar strax över 3 timmars bilresa enkel väg. Med tanke på det föregående 

exemplet antas resor delas upp till norrgående resor och södergående resor. Detta skulle 

innebära att en eller fler destinationer kan besöks per dag på norra respektive södra Gotland. 

Med det föregående antagandet kan resor med bil till de utvalda platserna, uppskattas ta upp 

till ett minimum av två dagars bilanvändning. Denna uträkning fokuserar på den 

genomsnittliga besökaren som rest till Gotland med färja och har tid att besöka dessa 

sevärdheter. För besökare som rest med flyg anses kortare utflykter möjliga, detta är främst 

baserat på grund av genomsnittstiden som är flygresenärer stannar på Gotland. 

Lummelundagrottan och Tofta badstrand anses vara inom rimliga avstånd för alla turister 

medan de destinationerna som är något längre bort anses endast möjliga för besökare som 

väljer att resa med bil. Besökare som rest med flyg skulle tidsmässigt hinna med att besöka 

delar av ön, antingen norra Gotland eller södra.  
 

Färja 

Utsläppen från färjan diskuteras också i Rikstrafikens rapport där de påstår att utsläppen 

skulle kunna sänkas ännu mer men skulle innebära stora kostnader för rederiet. Utsläppen för 

färjetrafiken ökar med hastigheten och en jämförelse på liknande färjetrafik gjordes där de 

upptäckte att färjorna mellan Gotland och fastlandet håller högre hastigheter jämfört med 

liknande färjor (Rikstrafiken 2010). En högre hastighet innebär även ökad mängd förbränning 

av bränsle som inte förhåller sig linjärt utan exponentiellt mot hastigheten. Rikstrafiken 

(2010) menar att en 10 procent ökning i hastighet innebär att bränsleanvändningen måste ökas 

med betydligt mycket mer än så. En minskning i hastighet från 29 knop till 24 knop skulle för 

färjan till Gotland innebära en minskning i användning av drivmedel med cirka 30% 

(Rikstrafiken 2010). Detta skulle innebära en besparing på utsläpp till priset av tid för 

passagerarna. Turen mellan Visby och Nynäshamn skulle med hastighetssänkningen innebära 

en tidsmässigt förlängas med cirka 30 minuter per resa (Rikstrafiken 2010). Med en hög 

efterfråga på tidseffektivisering per resa finns det risk att hastigheterna ökar istället för 

minskar (Regin Gotland 2014). En avvägning måste göras mellan tidsvinst och miljöpåverkan 

menar Region Gotland (2014). En sänkning av hastigheterna samt byte av drivmedel för 

färjorna skulle sänka utsläppen ytterligare. Det skulle innebära en ökning i restiden samt ett 

eventuellt byte av drivmedel, från bunkerolja till ett renare drivmedel skulle innebära lägre 

utsläpp men istället höga monetära kostnader för rederiet (Rikstrafiken 2010). 
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Flyg 

I genomsnitt har en person i Sverige 1 ton utsläpp per år i form av koldioxidekvivalenter från 

flyg (Naturvårdsverket 2018c). Det är beräknat på den svenska befolkningens genomsnittliga 

användning av flyg vilket är en gång per år. Enligt Naturvårdsverket (2018c) flyger den 

genomsnittliga svensken fem gånger mer än det globala genomsnittet. 

 

Som tidigare nämnt släpper den genomsnittliga globala turisten ut 250 kg CO2e under en resa 

till och från sin destination (Gössling & Peeters 2015). Detta innebär att turen mellan Arlanda 

och Visby har lägre utsläpp jämfört med de globala utsläppen för en turist som reser med 

flygplan.  
 

Utsläpp som missas i studien 

Kryssningsfartyg 

Som tidigare nämnt fokuserar inte studien på utsläpp från kryssningsfartyg. Denna 

avgränsning gjordes eftersom sträckorna som fartygen färdas skiljer sig mycket från varandra 

samt storleken på fartygen, och är där med svåra att beräkna. Statistiken för resenärer som 

färdas med kryssningsfartygen användes för att få en uppskattning över hur många besökare 

som anländer till Gotland i helhet. Detta resulterar i att utsläpp från kryssningsfartygen missas 

helt i studien. 

 

Andra aspekter som missas i studien 

Troligen uppstår avvikelser från resrutterna och därför kan eventuellt extra utsläpp uppstå. 

Det finns även andra osäkerheter i utsläppsmängdens beräkningar eftersom alla aspekter inte 

behandlas i studien. I en mer fullständig analys behövs vattenanvändning, matkonsumtion och 

landanvändningens påverkan analyseras, eftersom turism har både direkt och indirekt 

påverkan på alla dessa faktorer (Gössling & Peeters, 2015). Speciellt för att Gotland under 

sommaren som har dåligt med vatten redan som det är ökar trycket från turismen. 

Landanvändning är också en bidragande faktor till utsläpp både direkt och indirekt. Med 

turism ökar även behovet av att upprätthålla infrastrukturen i god kvalitet, flygplatser och 

faciliteter som boende och sjukhus (Gössling & Peeters 2015). En djupgående LCA för alla 

aspekter av en besökares aktiviteter skulle behöva göras för att få en mer exakt bild över 

utsläppen. För uträkningen i fallstudien räknades transportsträckorna inte ut via LCA då 

information om hur mycket utsläpp en genomsnittlig bil har i ett livscykelperspektiv inte 

hittades. Studien är väldigt begränsad och saknar en hel del aspekter som kan påverkar 

turismens utsläpp, men trots det uppfyller studien syftet genom att ta fram ett ungefärligt 

resultat som kan vägleda fortsatt arbete inom området i rätt riktning. 

 

Övriga resenärer 

I fallstudien användes data från resenärer som färdas med färja, flyg och kryssningsfartyg. Det 

kan finnas andra resenärer som inte upptäcks genom denna studie, som exempelvis de som 

reser till Gotland med egen båt, yacht eller privatflyg. Resor med privatflyg eller yachter antas 

ha betydligt högre utsläpp eftersom det är färre människor som delar på utsläppen (Gössling 

& Peeters 2015). En studie som behandlar privata färdmedel till ön skulle vara intressant men 

även troligen dra upp genomsnitts utsläppen för de övriga besökarna. Detta är en anledning 

till att studien avgränsades till endast färjor. I studien behandlades även flyg och gjordes för 

att kunna jämföra vilket alternativ som är mest miljövänligt i dagsläget. Under 

litteratursökningen hittades en artikel från NyTeknik (Feuk 2007) som diskuterade 

snabbfärjorna och flygens utsläpp. I artikeln beskrivs att det inte går att jämföra flyg med 

färjor eftersom färjor inte bara transporterar människor, färjorna transporterar även gods till 
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och från Gotland. Liknande svar gavs från Destination Gotlands VD Christer Bruzelius 

(2019) när kontakt via telefon etablerades för information och statistik om färjor. 

 

Osäkerheter med beräkningen 

Genom beräkningen av uppskattningen från Region Gotland på passagerare som reser med 

färja gjordes en jämförelse med Destination Gotlands statistik på passagerare som använde 

färjan för att resa mellan Gotland och fastlandet. 1 376 000 passagerare räknades ut via Mats 

Jansson (2019-03-29) uppskattade siffror, samtidigt hittades statistik på Destination Gotlands 

(2017) hemsida som beskrev att 1 766 738 passagerare använde färja år 2018. Det innebär att 

390 738 passagerare försvinner i uppskattningen som Region Gotland gjort. En anledning till 

att de cirka 390 000 passagerare inte finns med i Region Gotlands uppskattning kan vara för 

att de antas vara gotlänningar, sommargotlänningar eller människor som jobbpendlar till och 

från ön. Det saknas statistik för hur många gotlänningar som reser med färja årligen och 

därför är det bara spekulationer. Enligt siffror från 2017 från Region Gotland (2019) beskrivs 

en ökning i antal resenärer med flyg och färja till 2 240 000 resenärer. I detta fall ökar 

troligheten för det tidigare argumentet om att estimeringen som Mats Jansson (2019-03-29) på 

Region Gotland gjort, endast räknat med resenärer som anses vara besökare och inte 

gotlänningar.  

En annan osäkerhet är genomsnittsutsläppen för resor med färja som är baserade på 

medelvärdet av alla transportsträckor och utsläppen under resorna. Den norra sjötrafikslinjen 

(Visby – Nynäshamn) används av cirka 75% av passagerarna som reser till Gotland med färja 

(Rikstrafiken 2010) vilket gör att utsläppen är för alla passagerare under år 2018 är baserat på 

ifall trafiken mellan alla de tre olika sjötrafiklinjerna är jämnfördelade. Information om hur 

många procent som reste med de olika sjötrafiklinjerna år 2018 hittades inte och därför 

gjordes ingen exakt uträkning per linje. Dessutom kan andelen passagerare för de olika 

sjötrafiklinjerna ha förändrats sedan 2010. Om andelen passagerare skulle förhålla sig till 

liknande procentuellt värde skulle utsläppen per passagerare bli något högre (4,4 kg CO2e). 
 

Boende 

Cirka 50% av besökarna på Gotland år 2017, bodde på kommersiella boendeanläggningar, 

hotell, stugbyar eller vandrarhem (Region Gotland 2019). En spekulation är att de övriga 50% 

av besökarna antingen har ett eget boende eller besöker någon som redan är bofast på ön. 

Utsläpp från boenden samt mängden CO2 utsläpp från privata boenden varierar. För en 

tydligare studie behövs som analyserar elanvändningen av privata boenden och 

semesterboenden samt andra övernattningar som missas i studien. Besökare som reser med 

privata båtar till Gotland och övernattar i gästhamnen skulle vara intressanta att ha med i 

studien eftersom det skulle kunna förklara osäkerheten med boendet. 
 

Rekommendationer 

Resor till östra sidan av Gotland är inte med i beräkningarna eftersom endast ett område 

(Ljugarn) kom upp under sökningarna. Resorna är som tidigare nämnt baserade på de topp 10 

mest sevärda områden på Gotland. Även under vistelsen väljer besökare med olika 

förutsättningar att resa till olika attraktioner vilket gör det extremt svårt att kartlägga 

rörelsemönster. Ett exempel är barnfamiljer som kanske väljer att besöka mer badplatser eller 

liknande aktiviteter, som exempelvis nöjesparken och vattenlandet Kneippbyn där aktiviteter 

finns som barn uppskattar och kan vara mer delaktiga i. För en bättre förståelse över vilka 

områden som lockar behövs en bättre studie som kan utreda vilka områden som attraherar 

besökare. En sådan studie skulle i sin tur kunna ge upphov till bättre förståelse och ett 

rörelsemönster som skulle kunna omvandlas till utsläppsmängd av CO2. 



17 

 

Biluthyrningsfirmor 

Efter många email fram och tillbaka mellan olika kundtjänster skickade de telefonnummer till 

personer som hade delvis information som behövdes för studien. De största 

biluthyrningsföretagen (AVIS, OKQ8, Circle K, Eurocar, Hertz och Visby Biluthyrning) 

valdes ut med antagandet att de skulle ha bra koll på statistik inom deras bransch. Det var inte 

fallet, många samtal krävdes för att försöka få tag i någon användbar statistik. Det är svårt att 

göra en detaljerad analys för hur mycket utsläpp som kommer från hyrda bilar per år eftersom 

data saknas. Det är därför inte möjligt i dagsläget att kartlägga hur många bilar som hyrs ut till 

besökare, respektive till gotlänningar. En separat studie om biluthyrningsfirmorna skulle 

behövas för att få fram mer exakta siffror på antalet bilar som besöksnäringen använder sig av 

när de kommer till Gotland samt vilka utsläpp som kommer från uthyrda bilar.  
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SUMMARY 
 

Emissions from tourism on Gotland. 
 

The climate change is an all more common phrase in the world we live in today and is 

affecting all humans around the world. The intensive use of fossil fuels has led to higher 

emissions and the increase of the earth’s temperature significantly. To reduce the emissions 

many countries around the world has adopted the United Nations global goals to reduce 

climate change. The tourism industry is often forgotten in the discussion, but it is a 

contributing factor to climate change. Although the tourism industry is responsible for high 

emissions it also generates high monetary value to a nation. 75% of a tourist emission are 

directly correlated to transport. On average a tourist is estimated to generate 250 kg carbon 

dioxide (CO2) emissions during a trip. Emissions from accommodations and transport per day 

are estimated to reach 58 kg CO2 on average. The calculations were made with a lifecycle 

analysis (LCA for short) which means the total amount of the emissions are calculated from 

when the raw material for a product or a service is produced, to the end face of the products 

life. These emissions can be reduced by sustainable tourism. Sustainable tourism is referring 

to tourism that has a low impact on nature and culture in the local community. Sustainable 

tourism may be key to reduce the negative effects of the tourism industry.  

Gotland is a popular Swedish island where many people choose to spend their vacation. There 

is generally three ways to travel to the island, by ferry, airplane or by cruise ship. This makes 

the emissions hard to reduce especially for the tourism industry because the island is a 

popular destination for many. The challenge of reducing the emissions falls on every citizen 

in Sweden and this is the reason why a mapping of the tourism industry on the island is 

important. The result can help reduce the emission in the future. 

This study aims to identify the emissions for a tourist traveling to Gotland. The emissions will 

be presented in carbon dioxide equivalents (CO2e) and will include the transport to and from 

the island, emissions from accommodations and emissions from car-based activities while the 

tourist is on the island. The reason is to clarify how much emissions are emitted by a tourist 

during the stay and are the best way to reduce greenhouse gas emissions (GGE). The 

questions for the study are as follows: 

 

1. How many people visit Gotland on a yearly basis? 

 What is the distribution of tourists between the transportation options (ferry, air-

plane and cruise ship) to the island? 

2. How do the GGE differ depending on transportation option, accommodation and ac-

tivities? 

 How big are the GGE from a tourist during a travel to/from Gotland? 

 What is the average time a tourist stays on Gotland? 

 What are the GGE from accommodations? 

 What are the GGE from car-based activities? 

3. How does the GGEs differ from the tourist on Gotland compared to the global tourist? 

 

To answer these questions a literature study was conducted and information about the subject 

was collected. Data about the emissions were found in official government documents and 

through personal contact with different companies that may have the data needed for the 

study. The methods used in the study to calculate emissions are from literature.  
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The data gathered for the year 2018 shows that 1 896 000 travels were made to and from 

Gotland and approximately 70% of the tourist travel to the island by ferry. The emissions 

presented by the shipping company estimates 4.1 kg CO2e per passenger and crossing 

compared to the emissions from airplane travels which are 53 kg CO2e per passenger and 

flight, the emissions from the ferry are relatively low. During the stay it is estimated that 

tourist traveling with the ferry stay for 4 days on average while tourist traveling by airplane 

stay for 2 days on average. The tourist traveling by cruise ship only stay on average of one 

day.  

During a tourist stay the emissions calculated are from accommodations and travel to various 

destination on the island. Emissions from accommodations are mainly calculated on the 

amount energy used in form of electricity. For the Swedish electricity mix the emissions are 

approximately 3.6 g CO2e /MJ. Compared to the international electricity mix (158.5 g 

CO2e/MJ) the emissions are extremely low. This is mostly due to the Swedish production of 

electricity which manly comes from water- and nuclear power. 

Tourists traveling with car are estimated to have at least 0.6 CO2e emissions by traveling from 

the ferry to their accommodation which is presumed to be in Visby. This makes the minimal 

emissions from car travel a total of 1.2 CO2e per car. To calculate emissions from travel 

during the stay on the island, five well known areas were chosen to represent different 

activities tourists usually travel to see or experience. The calculated value for the maximal 

emissions from car travel were estimated to be 41.68 kg CO2e per car. These estimations are 

built on a minimal use of car for two days because the island is so large, and the destinations 

are in some cases so far apart the travels were split up to northern and southern parts of 

Gotland. The emissions per day would therefore maximum reach 23.49 CO2e per car. This is 

calculated for the longest trip on the island, including two destinations. 

During a tourist travels there are fixed emissions and varied emissions. The fixed emissions 

are from the ferry and the accommodations even though the choice of accommodations can 

vary. The travel between destinations can vary for different tourists. By choosing a more 

environmentally friendly way the emissions can be reduced significantly. 

The tourism industry on Gotland is important both for the local economic growth and the 

national. By developing the sustainable tourism on Gotland emissions can be reduced. The 

emissions from the four day stay calculated by previous arguments in the study shows that on 

average a tourist on Gotland has between 9,76 – 54.16 kg CO2e if they travel by ferry, and 

106,18 – 131,63 kg CO2e if they travel by airplane. This means that the emissions for both 

tourist traveling with airplane and ferry has lower emissions then the global average tourist. 

This is mainly due to the low emissions from the electricity production in Sweden. Other 

emissions may be lowered in the future due to technological advancement. 

Because the emissions calculated for the travel on the island are fixed there may occur 

abnormalities from the travel pattern presented in the study and may therefore change the 

estimated emissions. The calculations in the study are based on estimates and is therefore 

meant to be taken as a guideline and not the whole truth. 

Recommendations for the future include more research in the field to better understand the 

travel pattern produced by the tourism industry. This is mainly because there are many 

different reasons to travel and the precise emissions are extremely hard to calculate due to so 

many different factors. Another recommendation is to study the emissions from the car rental. 

The car rental companies thrive on tourism and the emissions from the rented cars are often 

missed in studies like these. This can be because the information is hard to get, and the 

companies may want to keep the sensitive information about the emissions because they are 

indirectly responsible for the emissions. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. 
 
Karta över värdefulla områden för turismen på Gotland enligt Region Gotland (2010) från dokument 

ByggGotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025. 

 

  

Figur 2. Region Gotlands karta över värdefulla områden för turism på Gotland (Region Gotland 2010, 
ByggGotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025). 
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2. Nilsson, Hanna. 2018. Ekosystemtjänster i svenska kommuner: Implementering av begreppet i dagligt arbete och 

beslutsfattande. (15 hp). Handledare: Malgorzata Blicharska, UU. 

3. Andersson, Robin. 2018. Mat för idag och imorgon: Utmaningar och möjligheter för hållbara livsmedelssystem. (15 

hp). Handledare: Karin Bengtsson, UU. 

4. Granback, Jesper. 2018. Återförvildning (rewilding) som naturvårdsmetod i Europa. (15 hp). Handledare: Bertil 

Widbom, UU. 

5. Klostermann, Emelie. 2018. Dumpning och återvinningscentralers tillgänglighet: En undersökning om samband mellan 

dumpningar av skräp och återvinningscentralers tillgänglighet i svenska kommuner. (15 hp). Handledare: Karin 

Bengtsson, UU. Stefan Hållberg och Britta Lönn, stiftelsen Håll Sverige Rent. 

6. Simonsson, Jennifer. 2018. Möjligheter och hinder för produktion av blandskog i södra Sverige. (15 hp). Handledare: 

Karin Bengtsson, UU. 

7. Björkenstig, Caroline. 2019. Analysresultat från enskilda brunnar på Gotland: Tillgängliggörande och 

användningsområden. (15 hp). Handledare: Roger Herbert, UU och Frida Eklund, Länsstyrelsen Gotland. 

8. Lundgren, Elida. 2019. Evaluating camera monitoring of breeding seabirds. (15 hp). Handledare: Anders Nissling, UU 

och Jonas Hentati-Sundberg, SLU. 

9. Plötz, Pauline. 2019. The role of biogas in the energy transition on Gotland. (15 hp). Handledare: Gunilla Rosenqvist, 

UU. 

10. Louise Bergqvist. 2019. Ridsportens miljö- och klimatpåverkan: Miljöarbete bland Sveriges ridklubbar. (15 hp), 

Handledare: Karin Bengtsson, UU. 

11. Sunniva Maria Robbestad. 2019. Potentialen för vågkraft i svenska och norska havsvatten. (15 hp). Handledare: Karin 

Bengtsson, UU. 

12. Sundlin, Emelie. 2019. Luftmiljövård i Sverige: En fallstudie från Västmanland. (15 hp). Handledare Karin Bengtsson, 

UU. 

13. Dvizac, Nino. 2019. Turismens utsläpp på Gotland. (15 hp). Handledare: Ulrika Persson-Fischier, UU. 

 


