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Måling av bærekraftig utvikling: Turism och 
evenemang

5/7/2019Kreativt bränsle

 Vilka effekter skapas?
 Hur måler vi effekterna?

 Exempel: Svenska Västkusten & 
Way Out West

Erik Lundberg, PhD och Föreståndare Centrum 
för turism
Erik.lundberg@handels.gu.se

Presentatör
Presentationsanteckningar
Centrum för turism.Jag vill diskutera vikten av att förstå hur turism/evenemang påverkar samhället. Vad händer när turism ökar kraftigt och hur kan vi måla det?Att legitimera och kommunicera resultat av turism sker ofta genom dess ekonomiska effekter eller att förstå s.k. PR-värden och image (”sätta på kartan”). Men ofta saknas förståelsen för andra stora värden såsom de sociala och kulturella värdena. Hur påverkar det livskvalitén? Vi föreslår ett bredare angreppssätt för hur turism/evenemang kan utvärderas. Ett där vi även uppskattar ett monetärt värde för sociala och kulturella effekter (endast evenemang).
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Tourism and Event Impacts

Finansiellt flöde
(ekonomiska effekter)

Sociala effekter

Kulturella effekter

Klimat- och miljöeffekter

Politiska effekter...

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det som inte syns på samma sätt. Värdet och effekterna som skapas. Immateriella intäkter för samhället.(kulturellt uppsving, attitydförändringar gentemot natur, kultur och medmänniskor, extraordinär upplevelse m.m.). OCKSÅ Glädje, Nya möten, en bra kväll med nära och kära….Kort och långsiktiga effekter (Kort: trängsel, intressanta saker att göra, möta nytt folk, upplevelser etc.) (Lång: bevarar traditioner, stolthet, ny infrastruktur, image, naturreservat). MEN detta har förändrats på senare år. Ifrågasättande. Hållbar utveckling som inte har ett aktörs/aktivitetsfokus, men samhällsfokus! Varför fokusera på turister och tillresta + näringar och inte lokalbefolkningen?! Deras plats, ofta resurser som brukas. Vad är syftet? Legitimitet & Ansvarsskyldighet för politiker och turismnäringar, samt evenemangsorganisationer!
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Triple Impact Assessment

Ekonomiska 
effekter Miljö/klimateffekterSociokulturella 

effekter

2019-05-07Externa relationer

Direkta ekonomiska 
effekter

Lokalinvånarnas 
uppfattningar

Klimatavtryck/Ekologiskt 
fotavtryck

Andersson & Lundberg (2013)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi föreslår ett kompletterande angreppssätt för hur turism/evenemang kan utvärderas. Fokus på sociala och kulturella effekter. Hur påverkar lokalbefolkningens livskvalitet? Och att sätta ett värde i kronor och ören på dessa effekter. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Välkomnande för alla, medvetna besökare, 25000 besökare, ingen campingplats, bygga en speciell atmosfär, ekologisk mat, tåg till festivalen, möjlighet att se sånt som annars inte är möjligt att se. OUTKAST & 

http://www.youtube.com/user/WayOutWestFestival
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Triple Impact Assessment

Sociokulturella 
effekter
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Lokalinvånarnas 
uppfattningar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur påverkar festivalen/turism lokalbefolkningens livskvalitet? 
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Negative impact on the marine environment 

Negative impact on the natural environment 

Conserves natural resources 

Increases litter in the community due to tourist activity  
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Municipality and county administrative board invests in 
development of the local community 

The cost of developing tourist facilities is too high 

Increases in the price of real estate and land 

Development and/or maintenance of local public facilities (post 
office, daycare, school, roads, water etc.) 

Development and/or maintenance of local private businesses 
(grocery store, gas station, restaurants etc.) 

Increases in the price of some goods and services 

Stimulates employment opportunities for residents 

Utilizes local resources and skills 

Generates increased spending in our community 

People move here for jobs 
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Local residents adapt to tourists’ behavior 

Becomes a livelier and more exciting place 

Provides entertainment opportunities for the local community 

Provides opportunities for shared experiences with friends and/or 
family 

Opportunities to meet new people from outside the community 

Meeting people from other regions of the world/Sweden is a 
valuable experience to better understand their culture and society 

Increases the pride of local residents in their community 

Enhances residents sense of community 

Enhances residents and community’s local identity 

Increases rowdy and/or delinquent behavior 

Enhances the town’s reputation 

Disrupts the normal routines of local residents 

Crowding on cliffs, bathing places and in the harbor 

Crowding of public spaces and facilities 

Improves transport (roads, ferry, bus etc.) to the local community 

Preservation and development of local traditions 

Traditions and customs disappear or loosen up 

Preserves historical buildings 

Increases noise 

 


		SOCIOCULTURAL IMPACT ITEMS

		Local residents adapt to tourists’ behavior



		

		Becomes a livelier and more exciting place



		

		Provides entertainment opportunities for the local community
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Sammanfattning Sociokulturella effekter

4,87

5,30

5,32

4,02

4,96

3,37

1 2 3 4 5 6 7

Den ledde till trängsel på
allmänna platser (S)

Den förde med sig nedskräpning i
området kring festivalplatsen (M)

Den förde med sig ökade
ljudnivåer i området kring

festivalplatserna (S)

Positiva effekter Negativa effekter

5,03

5,09

5,23

5,37

5,48

5,54

5,64

5,72

5,95

6,06

6,09

1 2 3 4 5 6 7

Ger fler jobb till göteborgare (S)

Välkomnande och öppen för alla (S)

Lokala resurser och kompetenser
användes (S)

Ökad stolthet hos göteborgare (S)

Ger ökade intäkter för samhället (EK)

Den har en stor påverkan på
musikscenen i Göteborg (S)

Ger vänner och/eller familjer
möjligheten att uppleva saker…

Skapar möten med nytt folk utifrån (S)

Att framtida turism främjas (EK)

Göteborgs rykte och status ökar (S)

Skapar fler tillfällen för underhållning
för boende i Göteborg (S)

+arrangörens/destinationens 
expertkunskap och kvalitativa 
beskrivningar

Presentatör
Presentationsanteckningar
Upplevda negativa och positiva effekter (OBS! Låg betydelse på ökade ljudnivåer och trängsel)Allt över 5 vilket kan sägas vara klart positivt eller klart negativt! Rött = upplevt/Blått = betydelseOm man kollar kommentarerna så handlar negativa om nedskräpning, slitage på gräsmattor och fylla, lite om ljudnivåer och trängsel.Positiva om att ”folk går ut, folkliv, turister kommer, bra stämning, bra för ungdomen och kulturen” etc.
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Triple Impact Assessment

Klimateffekter
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Besökarnas Co2-avtryck

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi föreslår ett kompletterande angreppssätt för hur turism/evenemang kan utvärderas. Fokus på sociala och kulturella effekter. Hur påverkar lokalbefolkningens livskvalitet? Och att sätta ett värde i kronor och ören på dessa effekter. 
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In English: travelandclimate.org



www.handels.gu.s
e

2019-05-07Externa relationer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Shanghai 2317kgHamburg 623kg
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TRIPLE IMPACT ASSESSMENT

Economic impacts

- XX Miljoner NOK
- Lokalbefolkningens 

uppfattningar
- Läckage

Climate impacts

- XX ton Co2
- Lokalbefolkningens 

uppfattningar

Sociocultural impacts

- Hur det påverkar 
livskvalitet, positivt och 

negativt
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XX Mkr + uppfattningar Uppfattningar CO2 + uppfattningar

Presentatör
Presentationsanteckningar
BOTTOM LINE = VAD SOM STÅR I RESULTATRÄKNINGEN, nedersta raden”Dagens utveckling av samhället ska uppfylla de behov som finns utan att äventyra behov hos framtida generationer”BÄRKRAFT!!
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Samhällsekonomiskt värde– modell

Samhällsekonomiskt 
värde

Icke-brukarvärde

Optionsvärde ExistensvärdeArvedelDirekt Indirekt

Brukarvärde

Presentatör
Presentationsanteckningar
Beskriv samtliga kategorier. Exxon-Valdez, Naturresurser. Vad man betalar för något är inte lika med dess värde! Hur värderar de som inte besökt evenemanget tillgången till ett evenemang som Way Out West?
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Om JA vad är det mesta Du kan acceptera i ökad kommunalskatt för Dig per år för att stödja Way out
West?

Festivalens totala värde enligt lokalbefolkningen 42,81 Mkr

JA, Way Out West kan betala "störningsskatt". För att jag skall stå ut med Way Out West borde min egen 
skatt minskas med åtminstone följande belopp.:

Kostnader för lokalbefolkningen 11,44 Mkr

Icke-brukarvärdet (netto) för Way Out West 31,37 Mkr

Icke-bruckarvärde i Göteborg, Way Out West 2010

Presentatör
Presentationsanteckningar
53,9% av tillfrågade kan tänka sig att ge ekonomiskt stöd för festivalens överlevnad, dvs. en värdering av festivalens sociokulturella värde.Baserat på Göteborgs 513 338 inv. (SCB, 2010).Intäkter: 154krKostnader: 1483krKostnaderna baseras på att 1,5% av respondenterna upplever att festivalen medför negativa effekter som innebär en kostnad för dem. 
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TRIPLE IMPACT ASSESSMENT –
Way Out West 2012

Economic impacts
POSITIVE

Income for community
Tourism promoted

”Stay-homers”

34.9Mkr direct economic net impact

NEGATIVE
Leakage

Environmental impacts
Littering

Ecological Footprint
0.06gha/visitor
1658 gha total

2.25 ggr ”normal levels”

Sociocultural impacts
POSITIVE

Welcoming and open festival
More entertainment in GOT

Influence the music life
Reputatation and status for GOT

More local employment
Friends/Families spend time together

Meeting new people
Local resources/competence used

Increased pride

NEGATIVE
crowding, noice

2019-05-07Externa relationer

35 Mkr 31 Mkr 2 Mkr

Presentatör
Presentationsanteckningar
BOTTOM LINE = VAD SOM STÅR I RESULTATRÄKNINGEN, nedersta raden”Dagens utveckling av samhället ska uppfylla de behov som finns utan att äventyra behov hos framtida generationer”BÄRKRAFT!!
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Process för att förstå 
graden av hållbarhet

TBL som planeringsverktyg 
(Lundberg, 2014)
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Intressekonflikter hållbar turismutveckling
(efter Campbell, 1996).

Skydd 
Miljö/klimat

Social 
rättvisa

Ekonomisk
tillväxt

konflikt

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett lokalsamhälle. Rita Stakeholder/aktörsperspektivÄgandekonflikt (property): Hur används infrastruktur, byggnader etc.? Konflikt mellan privata och offentliga medel. Olika grupper i samhället (gentrifiering), Resurskonflikt: hur prioriteras samhällets naturresurser? Förstörs av turism. Från ett samhällsperspektiv kan resurserna skapa intressekonflikter (stränder, kulturella tillgångar). Hur används de?Utvecklingskonflikt: social utveckling och bevarande av miljöresurser. Lokalbefolkningen blir rikare på miljöns bekostnad? Villken typ av aktiviteter?
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Exempel på potentiella konflikter (från perpektivet
bærekraftig utvikling) 

1. Klimateffekter vs. Ekonomiska effekter
– Kan vi motivera marknadsföring mot 

asiatiska/amerikanska marknader?
2. Ekonomiska vs. Sociala

– Kan vi motivera den ansträngning för 
lokalbefolkningens livskvalitet som turism medför?

3. Sociala vs. Klimat/miljö
– Kan vi motivera utveckling, ökad livskvalitet, jobb på 

bekostnad av klimat och miljö?

2019-05-07Externa relationer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Med tanke på långväga resande? Environmental yield. Turistinkomster per kg CO2!Minskad livskvalitet under vissa perioder. Är det värt de ekonomiska intäkterna?Det ger jobb (till få/många?). Ok med bekostnad av klimat/miljö?
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2019 – Projekt i Nord-Norge för att mäta turismeffekter

Tack!

För dokumentation, studier och artiklar kontakta mig:
erik.lundberg@handels.gu.se
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Diskussioner med Börre Berglund
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