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1. Indledning 

1.1 Projektets baggrund og formål  

Gennem en årrække har VisitDenmark i samarbejde med Center for Regional- og Tu-

rismeforskning udarbejdet et årligt turismeregnskab, der beregner de direkte og afledte 

økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af turismen i danske destinationer. 

Dette værktøj nyder stor udbredelse og anvendelse blandt turismeaktører i Danmark. I 

de seneste år er der imidlertid opstået behov for bredere baserede værktøjer, der kan 

opgøre bæredygtighedskonsekvenserne i danske destinationer på tre bundlinjer: øko-

nomisk, socialt og miljømæssigt. 

En gruppe af turismeaktører og forskningsinstitutioner er gået sammen om at udvikle 

et sådant bæredygtighedsværktøj, der kan bruges til at sammenkoble udvikling af tu-

risme med en bæredygtig udvikling af landdistrikterne. Projektet er finansieret via en 

bevilling fra Bolig- og Planstyrelsens Landdistriktspulje 2020 til 

Forsknings- og informationsprojekter.  

Partnergruppen bag projektet omfatter: 

• Visit Denmark  

• Danske Destinationer  

• Dansk Kyst- og Naturturisme,  

samt forskningsinstitutionerne  

• Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) 

• Nordregio  

• og Center for Landdistriktsforskning (CLF) på Syddansk Universitet. 

Desuden er Wonderful Copenhagen blevet inviteret med på observationsbasis. 

En vigtig inspiration til projektet findes i det FN-verdensmål, der hedder ”Bæredygtige 

byer og lokalsamfund”. Ikke mindst i landdistrikterne har turismen potentiale til at blive 

en vigtig drivkraft i områdernes bæredygtige udvikling, da turismen her udgør en væ-

sentlig kilde til såvel direkte som afledt beskæftigelse og generelt har en stærk trans-

formerende kraft. Turistprægede yderområder kan opretholde et højere niveau af dag-

ligvarebutikker, restauranter og anden privat service grundet turismen, end de ville 

kunne, hvis de udelukkende var henvist til den fastboende befolknings forbrug (Slätmo 

et al, 2019). Samtidig viser ny forskning fra Center for Regional- og Turismeforskning 

(Larsen et al., 2018), at engagerede ”tilvalgsbeboere” som f.eks. sommerhusgæster 

bidrager med et vigtigt udviklingspotentiale i attraktive lokalområder. Omvendt kan 

turisme betyde et anseligt pres på både naturressourcer og lokalbefolkning, som hver-

ken i det korte eller det lange løb er bæredygtigt (Bogason et al., 2020; Øian et al., 

2018). 
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Destinationsudvikling hænger således uadskilleligt og gensidigt sammen med udviklin-

gen af det omliggende lokalsamfund og naturgrundlag. Hvordan det sker og hvilke kon-

sekvenser det har for lokalsamfund, samfundsøkonomi og natur, må være i fokus for 

turismestrategier. Mange destinationsselskaber arbejder allerede strategisk med at 

støtte tiltag, der både er til gavn for gæster og for fastboende, og er samtidigt bevidste 

om vigtigheden af også at værne om deres egn ved at beskytte lokal kultur og natur 

(Bogason et al., 2020; 2021). Danske Destinationer og Visit Denmark ser dog store 

muligheder i at videreudvikle og formalisere nye tilgange og værktøjer til bæredygtig 

turismeudvikling.  

Projektet må ligeledes ses i sammenhæng med Danmarks nye erhvervsfremmestruktur, 

der blandt andet involverer et særskilt spor for turismeerhvervet, koordineret af Det 

Nationale Turismeforum, samt nye samarbejdsrelationer blandt de danske destinatio-

ner, som nu skal udarbejde strategier for de kommende års erhvervsmæssige priorite-

ringer. Destinationerne er i den forbindelse bredt enige om at tage ansvar for en øko-

nomisk, social og miljømæssig bæredygtig udvikling af deres lokalområder. Destinatio-

nernes strategier kan og vil således blive bindeleddet mellem stedbundne indsatser 

blandt lokale turismeaktører og ildsjæle og de strategiske pejlemærker, der bliver ud-

peget af Det Nationale Turismeforum. Også denne sammenhæng har yderligere sat 

fokus på behovet for fælles metoder og måleværktøjer til udvikling af bæredygtige tu-

rismedestinationer i Danmark.  

Formålet med nærværende projekt er at skabe viden om, hvilke typer af tilgange, ind-

satsområder og proces- og måleindikatorer, der er særligt brugbare for turismeerhver-

vet, offentlige myndigheder og andre interessenter i landdistrikter og lokalsamfund mht. 

at fremme mere bæredygtige former for turisme til gavn for såvel landdistrikter og 

lokalsamfund (livskvalitet, jobs, tilflytning, sæsonbeboere, rekreativ infrastruktur, 

m.v.) som destinationernes attraktivitet.  

På baggrund af denne viden og på baggrund af diskussioner mellem de involverede 

turismeaktører og forskere har projektet mere konkret haft til formål at udvikle en pro-

totype til et indikator-system til måling af bæredygtig turisme, som omfatter både mil-

jømæssige, økonomiske og sociale dimensioner af bæredygtighed. Blandt kravene til 

prototypen har været følgende:  

• Værktøjet/indikatorerne skal kunne anvendes strategisk på destinationsniveau og 

kommunikativt på nationalt niveau og de anvendte data skal indsamles og 

aggregeres, så de tilfredsstiller begge disse formål 

• Værktøjet/indikatorerne skal både tilfredsstille behovet for at styre og kommunikere 

omkring en udvikling for den enkelte egn/destination 

• Værktøjet/indikatorerne skal være anvendeligt for alle danske destinationer, men 

skal have særligt fokus på behov og vilkår i kyst- og naturturismen  

• Værktøjet/indikatorerne skal tage udgangspunkt i destinationernes rolle og 

virkelighed, og understøtte eksisterende ledelsesværktøjer. 
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Bæredygtighedsbegrebet som det blev formuleret tilbage i 1987 i FN-rapporten Our 

Common Future (Brundtland, 1987), og som det afgrænses i FN’s 17 verdensmål fra 

2015 om bæredygtig udvikling, har vide definitoriske rammer. Dets nærmere indhold 

og implikationer er ikke altid klare, hverken i en forsknings- eller en anvendelsessam-

menhæng, men afhænger blandt andet af den specifikke kontekst, som det anvendes 

i. Den opgave, som er stillet i dette projekt, handler derfor i vid udstrækning om at 

klargøredanske destinationers forståelse af ”bæredygtig turisme”, hvilke dimensioner 

de ønsker at arbejde med i deres lokale udviklingsarbejde, og hvilke indikatorer, som 

de ønsker at måle og sammenligne deres indsatser med. Dette vil nødvendigvis være 

en kontinuerlig, aldrig afsluttet proces, men det er projektpartnernes håb at projektet 

vil vise sig at blive et vigtigt skridt i skabelsen af værktøjer til udvikling af destinationer 

og lokalsamfund, på landet såvel som i byerne, som både er værd at besøge og værd 

at bo i. Det er samtidig håbet, at de værktøjer som resulterer af projektet, vil medvirke 

til at skabe et fælles udgangspunkt og ”sprog” for arbejdet med bæredygtig turismeud-

vikling blandt de mange forskellige aktører, som arbejder inden for dette felt herunder 

destinationsorganisationer, turismevirksomheder, kommuner, regioner, ministerier og 

styrelser, landdistriktsudviklere, borger- og kulturforeninger, frivillige osv.  

 

1.2 Projektets hovedaktiviteter og rapportens opbygning 

Projektforløbet er blevet designet mhp. at opnå størst mulig synergi og vidensdeling 

imellem forskning og praksis. For at kvalificere og give input til projektpartnernes dis-

kussioner om det efterspurgte bæredygtighedsværktøj er udviklingsarbejdet organise-

ret mhp. at uddrage og anvendeliggøre resultater og erfaringer fra den eksisterende 

forskning om bæredygtig turisme og lokalsamfundsudvikling.  

Ved projektets start blev der gennemført et ”komparativt studie” af international litte-

ratur og andre materialer om eksisterende indikatorsystemer om bæredygtig turisme 

og hvordan disse er blevet udviklet og anvendt i praksis. Resultaterne af dette littera-

turstudie blev fremlagt for projektpartnerne og udgjorde et vigtigt udgangspunkt for 

deres diskussioner om den mulige indretning og funktionalitet af bæredygtighedsværk-

tøjet. Det komparative litteraturstudie er beskrevet i næste kapitel 2 (samt i Bilag 1).  

To andre forskningsbidrag er blevet udviklet gennem projektet og blevet fremlagt for 

projektpartnerne som input til deres diskussioner og praktiske udviklingsarbejde med 

bæredygtighedsværktøjet. Det ene bidrag fra Nordregio (Bogason & Karlsdóttir, 2021) 

har bestået i at uddrage de særlige danske aspekter og perspektiver fra Nordregio’s og 

CRT’s nylige empiriske analyser af bæredygtighedsstrategier for turisme i landdistrikter 

i de nordiske lande (Bogason, Karlsdottir & Broegaard, 2020). Det andet input fra Center 

for Landdistriktsforskning har bestået i at diskutere mulige sammenhænge mellem land-

distriktsudvikling og bæredygtig turismeudvikling og hvilke udviklingspotentialer, indi-

katorer og tilgange, som forskningslitteraturen i den forbindelse giver anledning til 

(Noe, Gulisova et al., 2021). Disse to forskningsinput er beskrevet i kapitel 3. 
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Blandt andet med disse tre forskningsinput som afsæt blev der organiseret en række 

udviklingsworkshopper og dialogmøder for de deltagende destinationsorganisationer og 

projektets forskere mhp. at facilitere en erfaringsudveksling om lokalt turismeudvik-

lingsarbejde og at udvikle en prototype af et indikatorværktøj til måling af danske de-

stinationers grad af bæredygtighed. Udover inputtene fra forskerne havde projektpart-

nernes diskussioner om mulige bæredygtighedsindikatorer et vigtigt udgangspunkt i et 

forudgående arbejde i regi af European Travel Commission (ETC), en samarbejdsorga-

nisation mellem 22 nationale turismeorganisationer fra hele Europa, herunder VisitDen-

mark, som havde udpeget 13 konkrete indikatorer om bæredygtig turisme. Organise-

ringen, indholdet og ikke mindst resultaterne af disse workshopper og diskussioner er 

nærmere beskrevet i kapitel 4, som sammen med det afsluttende kapitel 5 udgør rap-

portens hoveddel.  

Kapitel 5 beskriver i mere tekniske og anvendelsesorienterede termer den udviklede 

prototype, dens datagrundlag, funktionalitet og anvendelse, samt nogle overvejelser og 

anbefalinger vedrørende det videre arbejde med implementering og udvikling af værk-

tøjet efter afslutning af dette projekt. 
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2. Komparativt studie af eksisterende indikatorsystemer om 

bæredygtige turismedestinationer  

2.1 Indledning om metoden 

Kapitlet beskriver resultaterne af det komparative litteraturstudie af eksisterende indi-

katorsystemer om bæredygtig turisme (på engelsk Sustainable Tourism Indicators, STI) 

og deres udvikling og anvendelse, der er foretaget som en del af projektet.  

Erfaringer med indikatorer til at måle bæredygtig turisme findes både i den akademiske 

litteratur og i den såkaldte ”grå litteratur”, dvs. i rapporter. Vi ønskede at inkludere 

begge typer af materialer.  

Det gennemførte studie indeholdt to metodiske elementer: dels fremsøgningen, orga-

niseringen og kodningen af relevante publikationer og rapporter (med særskilte meto-

diske skridt for hhv. videnskabelige publikationer og ikke-akademiske, anvendelsesori-

enterede materialer), og dels en analyse af de udvalgte materialer med henblik på at 

kondensere, hvilke tematiske måle- og indikatorområder, som er inkluderet og anvendt.  

De metodiske skridt i gennemførelsen af det førstnævnte element er nærmere beskre-

vet i Bilag 1, men opsummeres i Tabel 1 nedenfor. Her fokuseres på det sidstnævnte 

element om analyse af de udvalgte materialer, samt på deraf opståede refleksioner over 

forskellige temaers vægtning, balancegange i valget mellem detaljerede STI-systemer 

og mere overordnede systemer, der tillader sammenligninger på tværs.    

Grundet de begrænsede ressourcer i projektet, måtte vi afgrænse vores søgning af 

litteratur. Vi har således ikke lavet et egentligt systematisk litteratur-gennemgang, men 

i stedet gennemført forskellige, strategisk vigtige måder at søge materialer på.  

Der er tre overordnede strategier, vi har anvendt til at søge det relevante materiale:   

• Søgninger på søgemaskiner – bl.a. via REX - efter nøgleord, så afgrænset som 

muligt. Af tidshensyn begrænsede vi os til at se på de første 100 hits (af hver af de 

forskellige søgninger, sorteret efter ”relevans”), og lavede screening i to skridt: 

Skridt 1: På baggrund af titel og evt. abstract vurderedes, om 

artiklen/rapporten/bogen var relevant for projektet. Skridt 2: Grundig vurdering af 

relevans og prioritering af denne i tre niveauer ud fra læsning af abstract og indhold. 

Grundet de knappe tidsmæssige ressourcer i projektet, var det vores mål at short-

listen ikke rummede mere end ca. 30 publikationer, da vi ellers ikke havde tid til at 

analysere dem.  

• Søgninger på relevante institutioners hjemmeside, herunder UNWTO, 

European Travel Community (som nævnes i projektansøgningen), EU og 

VisitDenmark.   

• Mail-kontakt til centrale turismeaktører i de nordiske lande. En række aktører 

i de nordiske lande med særlig viden om arbejdet med bæredygtighed og indikatorer 

for bæredygtige destinationer og bæredygtig turisme fra Danmark, Norge, Sverige, 
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Island, og Færøerne blev kontaktet per mail og bedt om relevante, 

anvendelsesorienterede materialer inden for feltet. 

Den første strategi anvendtes til at fremsøge og prioritere videnskabelig litteratur; de 

næste to anvendtes til at identificere de vigtigste rapporter fra turismeaktører på såvel 

nationalt som internationalt niveau.  

Søgningen blandt flere hundrede identificerede publikationer førte til gennemsyn af 

324 artikler, der blev screenet og hvorfra 56 artikler gik videre på en ’longlist’, supple-

ret med 4 centrale rapporter. Efter en yderligere prioritering, som der redegøres for i 

Bilag 1, blev i alt 30  publikationer vurderet som særligt relevante for projektet (dvs. 

prioritet 1, jf. Bilag 1). Disse blev efterfølgende kodet og indgik i den nedenfor be-

skrevne analyse. 
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Tabel 1. Skematisk præsentation af litteratursøgning, udvælgelse og kodning 

Skridt og formål Hvordan Resultat* Screening* 

1A. Nøgleord-søgning 

i forskningsdatabaser 

(REX (inkl Web of Sci-

ence og Scopus) samt 

Google Scholar.  

REX: 

 ["Sustainable tourism" & "indicator"], begrænset til 2004-2020; 

 ["Sustainable tourism" & indicator & Scandinavia],  

["Sustainab*" & "Tourism" & "indicator"]. 

Google scholar  

["sustainable tourism" indicator Scandinavia] 

7298 hits, [første 150 gennemset] 

 

[150 hits, 20 gennemset] 

[104 hits, alle gennemset] 

[9800 hits, 50 gennemset]  

Screening på titel og 

abstract niveau for 

relevans, anvendel-

sesorientering og 

europæisk fokus af 

de 324 gennemsete 

artikler => 56 artik-

ler vælges ud.  

1B. Besøg på interna-

tionale nøgle-institu-

tioners hjemmesider 

Liste over internationale institutioner besøgt (hjemmesider): 

UNWTO; European Travel Commission; European Commission 

(ec.europa.eu); Global Sustainable Tourism Council GSTC.   

• WTO (2004). Indicators of Sustainable 

Development – A guidebook.   

• EC (2016). The European Tourism Indicator 

System. ETIS toolkit for sustainable 

destination management.  

• ETC (2019). Report on European 

Sustainability Schemes and their Role in 

Promoting Sustainability and 

Competitiveness in European Tourism, 

European Travel Agency.  

• GSTC (2019). GSTC Destination Criteria 

v2.0. Performance indicators and SDGs. 

Global Sustainable Tourism Council.  

• Green Destinations (2017). Standard & 

Reporting System. Version 1.4 

Udvalgte rapporter 

brugt som udgangs-

punkt for at udar-

bejde et kodeark, 

indeholdende indi-

katorer eller emner 

for mulige indikato-

rer, som registreres 

for hele det ud-

valgte materiale.  

1C. Mail-kontakt til 

nøgleturismeorgani-

sationer i Danmark og 

i Norden 

Organisationer kontaktet:  

Visit Denmark;  

Wonderful Copenhagen;  

Færøerne, Industriens hus  

Færøerne, University of Faroe Islands 

Færøerne, Visit Faroe Islands 

Island, ingeniørfirmaet EFLA 

Sverige, Tillväxtverket 

Norge, NHO Reiseliv, Afdelingen for ‘bærekraftig reiseliv’.  

- VisitDenmark (2020). Bæredygtig turisme - 

Internationale visioner og lokale 

perspektiver. 

• - Innovation Norge (2016): Standard for 

Bærekraftig Reiseliv; 

• - Analyse & Tal og Wonderful Copenhagen 

(2019): Turistens Fodaftryk; 

• - Arnason et al. (2018): Capacity Project 

Iceland: Summary and Conclusions 

Tre rapporter blev 

vurderet som priori-

tet 1, en som priori-

tet 2. 
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2. Udarbejdelse af 

prioritering og kortli-

ste: To skridt: 1) 

Først screenes som 

beskrevet i fase ét; 2) 

bagefter prioriteres, 

og ikke-prioriterede 

dokumenter fravæl-

ges.  

Inklusions-kriterier:   

Emne og analytisk enhed: STI på kommune- eller højere admini-

strativt niveau  

Metode / tilgang:  Empirisk materiale vedr. udviklingen og/eller 

brug af STI såvel som anvendelsesorienterede teoretiske diskus-

sioner og analyser vedr. STI.  

Kontekst: Skandinavien og/eller Vesteuropa og/eller Nordame-

rika.   

Efter første prioritering blev alle dokumenter i prioritet 2 diskute-

ret og reevalueret. Dette medførte en justering af prioriteringen. 

56 artikler prioriteret: 24 i prioritet 1; 16 i 

prioritet 2, 16 i prioritet 3.   

Efter diskussion af 

prioritet 2 artik-

lerne:  

25 artikler i prioritet 

1,  

10 i prioritet 2,  

21 i prioritet 3.    

3. Udvikling af kode-

bog og kodning 

- Identificering af en (bred/inklusiv) liste over mulige indsatsområ-

der og indikatorer ved gennemgang af vigtige eksisterende STI-

systemer (især Turistens Fodaftryk, ETIS, og norsk certificerings-

ordning) 

- Disse tematiske indsatsområder og indikatorfelter blev indsat i et 

Excel-ark til brug for kodning (ja/nej til om de var inkluderet, evt. 

åbne tekststykker, og eksempler på anvendte indikatorer).  

- Gennem testkodning og en iterativ proces blev Excel-arket tilføjet 

nogle få andre variable/spørgsmål til vurdering og rubricering af de 

udvalgte materialer (fx om udfordringer ved datahentning eller ud-

viklings- og implementeringsprocessen) 

- I alt 30 publikationer blev endelig kodet og de inkluderede indi-

katorer og indsatsområder noteret. 

En kodebog med 84 spørgsmål/variabler til 

beskrivelse af de 30 STI-studier i prioritet 1, 

herunder inkluderede indikatorer og indsats-

områder. 

 

4. Reorganisering og 

analyse af materialer  

Med henblik på at kondensere, hvilke overordnede måle- og ind-

satsområder og specifikke indikatorer, der er inkluderet i de un-

dersøgte STI-studier, reorganiseres og analyseres data i kodear-

ket. De tematiske måle- og indikatorområder, anvendt i kodear-

ket, tilpasses efter materialernes faktiske fokuspunkter og benæv-

nelser. Måle- og indikatorområder, som kun var inkluderet i et 

enkelt eller ingen studier, udelades, og andre indikatorområder 

sammenlægges eller opdeles under mere rammende betegnelser.  

Afgrænsning af 17 overordnede tematiske 

måle- og indsatsområder (4 miljømæssige, 4 

økonomiske, 6 sociale, og 3 vedrørende de-

stinationsledelse), som yderligere kan opde-

les i 51 specifikke målepunkter (15 miljø-

mæssige, 9 økonomiske, 18 sociale og 9 ved-

rørende destinationsledelse. 

Se Tabel 3. 

 



2.2. Indsatsområder og indikatorer i de indsamlede materialer 

Efter at de 30 udvalgte publikationer om indikatorsystemer for bæredygtige turismede-

stinationer fra ind- og udland var blevet kodet i et til opgaven udarbejdet Excel-ark (jf. 

Bilag 1), blev de reorganiseret og analyseret med henblik på at kondensere, hvilke 

overordnede måle- og indsatsområder og hvilke specifikke indikatorer, de inkluderede.  

Det centrale element heri var at genbesøge de tematiske måle- og indikatorområder, 

som blev anvendt i kodningen, med henblik på at tilpasse dem efter de faktiske fokus-

punkter og benævnelser, anvendt i materialerne. Dette førte til udeladelse af visse 

måle- og indikatorområder, som kun var inkluderet i et enkelt eller ingen studier, og til 

sammenlægning eller opdeling af andre i mere rammende indikatorområder.  

Det blev ved gennemgang af de udvalgte rapporter klart, at det var relevant at supplere 

tematiske kriterier og indikatorer om de tre ofte anvendte bæredygtighedsdimensioner, 

miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed, som var i fokus for projektansøgnin-

gen, med kriterier og indikatorer, der vedrører og måler på destinationsledelse (gover-

nance), dvs. bæredygtighedsaktiviteter af destinationsorganisationer, offentlige myn-

digheder og andre aktører i og omkring turismen. 

Som vi vender tilbage til i kapitel 4, gav anbefalingen af relevansen af governance-

indikatorer, der eksempelvis måler på inddragelse af aktører udenfor turismeerhvervet 

i turismeudviklingen og tilstedeværelsen/kvaliteten af strategier og planer for bæredyg-

tig turismeudvikling, anledning til en vis debat blandt projektpartnerne, blandt andet 

fordi sådanne indikatorer i vid udstrækning baseres på typer af information og data, der 

vil skulle indsamles og analyseres lokalt og dermed vil betyde et større ressourcetræk.  

På den baggrund kunne vi afgrænse 17 overordnede tematiske måle- og indikatorom-

råder, som var inkluderet i mindst 2 af de 30 undersøgte materialer: 4 miljømæssige 

(M), 4 økonomiske (Ø), 6 sociale (S), og 3 vedrørende destinationsledelse (G for gover-

nance) (se Tabel 2).  

Disse 17 overordnede måle- og indikatorområder kunne yderligere opdeles i 51 speci-

fikke målepunkter (15 miljømæssige, 9 økonomiske, 18 sociale og 9 vedrørende desti-

nationsledelse), jf. Tabel 3. Tabellen angiver også, hvor mange af de analyserede STI-

studier, der anvendte pågældende specifikke målepunkter (dog eventuelt med en min-

dre divergens i den specifikke definition af målepunktet).  
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Tabel 2. Oversigt over bæredygtighedsdimensioner og overordnede måle- eller 

indikatorområder som resultat af det komparative litteraturstudium 

 

Det bør understreges, at formuleringen af de specifikke målepunkter, og rubriceringen 

af disse som underpunkter under overordnede måle- og indsatsområder, er foretaget 

med udgangspunkt i det analyserede og kodede materiale, men også bygger på vurde-

ringer fra de deltagende forskere. Det skyldes at de forskellige studier dels formulerer 

specifikke målepunkter på divergerende måder, afhængigt af deres specifikke mål og 

interesser, og dels nogle gange kategoriserer dem under divergerende (overordnede) 

måle-områder.  

Desuden bør det nævnes, at Tabel 3 er resultatet af en analyse og prioritering, der også 

har fravalgt en række specifikke målepunkter. Som det fremgår af oversigten over alle 

de anvendte metodiske og analytiske skridt og resultater og delresultater heraf (Tabel 

1), var der oprindeligt 84 forskellige spørgsmål eller beskrivelser medtaget i kodebogen. 

Undervejs i analysen er disse blevet lagt sammen (eller eventuelt fravalgt), da de kun 

blev anvendt i et enkelt studie eller fordi forskerne bag rapporten vurderede at de ikke 

var tilstrækkeligt relevante til at blive medtaget i det videre arbejde eller definitionerne 

var så tætte på hinanden, at de kunne sammenlægges.  

Endelig kan det fremhæves, at de typisk inkluderede indsats- og indikatorområder af-

spejler den internationale forskning om bæredygtig turisme. Det gælder både mht. 

bredden og variationen i de forskellige bæredygtighedsproblemer og -udfordringer, men 

også mht. et stigende fokus på specifikke bæredygtighedsproblemer og -udfordringer, 

herunder især miljøfaktorer som CO2-aftryk og forbrug af naturressourcer, og sociale 

og kulturelle faktorer forbundet med turismens stigende intensitet i visse byer og 
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destinationer, analyseret under betegnelser som ”turistificering af lokalsamfund” og 

”over tourism”, samt arbejdskraftens løn- og arbejdsvilkår.  

 

Tabel 3. Indsatsområder, målepunkter og indikatorer inkluderet i mindst to af 

30 undersøgte STI-studier 

Bære-

dygtig-

heds-di-

mension 

Overordnet 

måle- og 

indsatsom-

råde 

Specifikt målepunkt Eksempel på indikator 

Antal 

STI-

studier 

Miljø M1. Res-

source-for-

brug 

Energiforbrug KWh per overnatning 13 

Vandforbrug Vandforbrug på hoteller og re-

stauranter 
12 

M2.  

Klima: Driv-

husgasud-

ledning  

  

  

Transport til destination (CO2 

aftryk) 

Gns. CO2 ækvivalenter forbundet 

med rejsen til destination  
3 

Transport på destination (CO2 

aftryk) 

Gns. CO2 ækvivalenter forbundet 

med rejse på destination  
3 

CO2-aftryk af overnatning, mad 

mv. 

CO2-aftryk fra lufttransport, over-

natning, madservice o lign. 
3 

M3.  

Natur- og 

landskabs-

ressourcer 

  

  

  

  

Landskaber, fysisk og visuelle 

kvaliteter 

Andel af areal "beskyttet natur-

område" 
10 

Biodiversitet og sårbarhed Andel af destinationens areal be-

skyttet af biodiversitetsplaner  
7 

Forurening, luft, vand mv. Emissioner af svolvoxider mv. per 

person per dag 
7 

Hav/badevand, kvalitet, forure-

ning 

Antal bakterier i havvand per 100 

ml 
2 

Adgang til strande, attraktioner  Andel af kystlinje med fri adgang 

i fht. total kystlinje 
2 

 M4. Miljøfor-

valt-ning 

  

  

  

  

Affald, håndtering og mængder Affaldsproduktion per overnatning 14 

Miljøcertificering blandt lokale 

virksomheder 

Andel virksomheder med miljø-

certificering 10 

Energiforsyning, kilder og effek-

tivitet 

Andel vedvarende energi brugt på 

hoteller og restauranter 
9 

Spildevand Antal rensningsanlæg per 1000 

indb. 
8 

Klimaforandring Antal virksomheder med CO2-re-

duktionsplan 
3 

Økonomi Ø1. Overnat-

ninger 

Overnatninger og udvikling Antal overnatninger; Gennem-

snitlig opholdslængde 
30 

Ø2. Forbrug  Turisters forbrug (døgnforbrug) Gennemsnitligt forbrug i €. pr. tu-

rist pr. dag 
12 

Ø3. Sam-

funds-øko-

nomiske ef-

fekter 

  

  

  

  

Beskæftigelse, direkte og afledt Ansatte i turismeerhvervet pr. an-

satte i hele økonomien 16 

Direkte økonomiske effekter Omsætning skabt af turisme; 

Værditilvækst i turismen 13 

Lokale forsyningskæder fx mad Andel af lokalt producerede fø-

der/serviceydelse  5 

Kommunale omkostninger/in-

vesteringer  

Off. investeringer i kultursektor 

4 
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Skattebidrag og lækager Skatter på bygninger og jord; 

Skatteunddragelse og lækager 4 

Ø4. Turis-

mens økono-

miske sam-

mensætning 

  

Overnatningskapacitet og be-

lægningsprocent 

Sengepladser pr. 100 indbyggere 

11 

Udbud af AirBnB, sommerhuse 

o.l. 

Antal sommerhuse 

6 

Ø5: Andre 

økonomiske 

temaer 

Afledte økonomiske effekter; 

Ejerskab, lokalt/eksternt; Virk-

somhedsstørrelse, andel 

store/SME  

  

 

Social S1. Intensi-

tet af tu-

risme 

  

  

Turistintensitet og belastning Antal overnatninger pr. 100 ind-

byggere pr. dag 30 

Sæsonfordeling Spredning af overnatningerne ign. 

året (Gini-koefficient) 11 

Geografisk turismetæthed  Antal overnatninger pr. dag pr. 

km2 2 

S2. Kulturarv 

  

Bevaring af fysisk kulturarv Antal bygninger/attraktioner på 

UNESCO World Heritage List  
7 

Bevaring af lokal madkultur Andel af turismevirksomheder 

med min. 25% lokalt produceret 

mad  5 

S3. Effekter 

på lokalsam-

fund  

  

  

  

  

Befolkningens værdsætning/ac-

cept af turismen 

De lokales tilfredshed med tu-

risme (og specifikke komponen-

ter) 10 

Turisters positive bidrag til kul-

turtilbud og attraktioner 

Andel af lokalbefolkning, der sva-

rer bekræftende 10 

Turistificering af kultur og at-

traktioner  

Andel af lokalbefolkning, der sva-

rer bekræftende 5 

Adfærdsmæssige udfordringer 

herunder støjgener 

Andel af befolkning der er generet 

af støj 5 

Trafikale/infrastrukturelle ud-

fordringer 

Antal solgte togbilletter 

3 

S4. Turistens 

tilfredshed 

Gæsters tilfredshed Andel af gæster, der er tilfredse 

15 

 S5. Lokale 

social- og 

sundhedsfor-

hold  

  

  

Risiko, kriminalitet, sundhedsfa-

rer på destinationen 

Antal klager til politi per 1000 

indb. 8 

Tilgængelighed af destination 

og attraktioner for handicap-

pede 

Andel af hotelrum med adgang for 

handicappede 

7 

Sundhedsforhold på destination Antal hospitalssenge/læger per 

1000 indb. 3 

S6. Turis-

mens an-

satte  

  

  

  

Arbejdsvilkår og sikkerhed Arbejdsløshedsprocent i turisme; 

Omfang af sæsonarbejde 9 

Lighed mellem køn Lønforskel mellem mandlige og 

kvindelige ansatte 6 

Lønforhold Andel lavtlønsjobs i hotel- og re-

staurationsbranchen 5 

Uddannelse Antal lærepladser 2 

S7. Andre 

sociale te-

maer 

Cruiseturisme (intensitet) Antal ankomster per 1000 indb. 

1 



17 
 

Destinati-

onsle-

delse 

G1. Bære-

dygtig-heds-

indsats af 

destinations-

organisation 

  

  

  

  

Har destinationsorganisation 

strategi og udviklingsindsats in-

denfor miljømæssig bæredyg-

tighed?  

 9 

Har destinationsorganisation 

strategi og udviklingsindsats in-

denfor økonomisk bæredygtig-

hed?   3 

Har destinationsorganisation 

strategi og udviklingsindsats in-

denfor social bæredygtighed, fx 

ulighed/inklusion?  4 

Har destinationsorganisation 

strategi og udviklingsindsats in-

denfor kulturarv og kulturliv?  3 

Markedsføring af bæredyg-

tig/ansvarlig turisme   4 

G2. Bære-

dygtig-heds-

indsats af of-

fentlig myn-

dighed  

Har offentlig kommune/region 

strategi og udviklingsarbejde in-

den for bæredygtig turisme?  

 5 

G3. Proces 

og involve-

ring  

  

  

Systematiseret lokalt samar-

bejde mellem DMO og off. myn-

digheder  3 

Systematiseret lokalt samar-

bejde mellem DMO og aktører i 

og udenfor turismesektoren  

8 

Systematisk involvering af lo-

kale borgere i arbejdet med at 

gøre destinationen mere bære-

dygtig  3 

Kilde: Egen udarbejdelse på baggrund af den udvalgte og kodede litteratur.  

 

2.3. Refleksioner over forskellige temaers vægtning 

Som det fremgår af Tabel 3 ovenfor, er der færre studier, der inkluderer governance-

relaterede indikatorer end indikatorer inden for de tre gængse økonomiske, sociale og 

miljømæssige bæredygtighedsdimensioner. Hvad man ikke kan læse direkte af tabellen, 

er, at det primært er rapporter og måleværktøjer fra turismeaktører selv, der lægger 

vægt på destinationsorganisationernes (eller andre rumlige governance-aktørers) bæ-

redygtighedsarbejde. Her kan eksempelvis fremhæves arbejdet fra Norge og certifice-

ringsordningen Standard for Bærekraftig Reiseliv, som indeholder utallige indikatorer til 

måling af forskellige lokale og regionale aktørers strategiske arbejde med bæredygtig-

hed.  

Dette skel repræsenterer samtidig et andet skel i de analyserede studier og rapporter, 

nemlig om målinger er baseret på eksisterende data (fx registerdata, der indsamles i 

anden sammenhæng), eller på mere ressourcekrævende, kvalitative eller proces-
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orienterede data, der indsamles lokalt som input til vurdering af bæredygtighedsindsat-

sen. Udviklingen af indikatorsystemer er altid konkret og knyttet til specifikke formål, 

interesser og ofte også specifikke geografiske kontekster. I et litteratur-review af indi-

katorer for bæredygtighed inden for turisme (Kristjánsdóttir et al., 2018) fremgår det, 

at knap to tredjedele af de analyserede studier udvikler nye indikatorer eller rammer til 

identificering af sådanne indikatorer. Selv om et sådant valg skaber mulighed for at 

imødekomme specifikke tematiske ønsker (fx fra lokale turismeaktører), så kommer 

denne mulighed på bekostning af sammenlignelighed på tværs af destinationer og på 

tværs af STI-initiativer, medmindre de involverede destinationer kan enes om præcist 

de samme ”lokale” indikatorer og dataindsamlingsmetoder f.eks. om måling af turisters 

eller lokalbefolkningens tilfredshed.  

Udviklingen af indikatorsystemer er således en balancegang mellem hvor generelt, sim-

pelt og kondenseret, systemet skal være, i forhold til hvor specifikt det skal tilpasses 

en bestemt målgruppe og geografi. Dette udgør et dilemma eller en udfordring, som 

udtrykt på følgende måde af turismeforskerne Torres-Delgado og Saarinen i et littera-

turreview om STI-er:  

“The main challenge is to overcome strategic guidelines and political 

and theoretical proposals of indicators and achieve practical 

applications for the sustainable development of tourism.” (Torres-

Delgado & Saarinen, 2014:31). 

At finde en balanceret og praktisk relevant løsning på denne udfordring har været et 

fokuspunkt i resten af projektforløbet efter det her beskrevne komparative litteratur-

studium (jf. kapitel 3). Et af de medtagne konceptuelle studier handler netop om ud-

vælgelseskriterier for indikatorer for bæredygtig turisme i balancegangen mellem po-

licy-implementering og videnskabelig anerkendelse (Tanguay et al., 2013). Forskerne 

pointerer - med henvisning til et tidligere arbejde af Shields et al. (2002) - at der er en 

sammenhæng mellem behovet for mere eller mindre kondenserede data og den mål-

gruppe, man ønsker at kommunikere sine måleresultater til. Sammenhængen er ud-

trykt grafisk i Figur 1 nedenfor, som viser, at hvis ønsket er at kommunikere til offent-

ligheden (eller turister eller potentielle turister på en given destination) skal der anven-

des meget kondenserede data, mens forskningsformål typisk vil kræve en større 

mængde og mere detaljerede typer af data end policy-aktører ønsker at anvende og 

har behov for.   
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Figur 1. Forholdet mellem kondenseringsgrad af data og målgruppe 

 

 

Kilde: Tanguay et al., (2013), s. 864, som bygger på arbejde af Shields et al. (2002). 

I forhold til udvælgelseskriterier for indikatorer til brug i måling af bæredygtigheds-

aspekter inden for turisme angiver samme forfattere (Tanguay et al., 2013) også nogle 

primære og sekundære udvælgelseskriterier, som med fordel kan diskuteres med den 

målgruppe, der skal anvende bæredygtighedsmålingerne (se Figur 2). Det drejer sig 

f.eks. om, hvor ofte målinger skal gentages, hvor komplet emner dækkes af de valgte 

indikatorer, og hvor realistisk det er at få retvisende målinger over tid.  

Yderligere er det kriterier som data-tilgængelighed (også relateret til omkostninger) og 

om data fx er registerbaserede eller procesorienterede og dermed vil skulle måles se-

parat ved hver ny runde af målinger. Endelig handler det om, i hvilken grad data tillader 

sammenligninger mellem forskellige turismedestinationer. Endelig gør Tanguay et al. 

(2013) opmærksom på vigtigheden af at de valgte indikatorer valideres af de beslut-

ningstagere, der (ideelt set) skal bruge indikator-systemet som grundlag for fremtidige 

beslutninger og eventuelle justeringer.  
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Figur 2. Udvælgelseskriterier for bæredygtig turisme indikatorer  

  

Kilde: Tanguay et al. (2013), s. 866. 

 

2.7. Afsluttende refleksioner 

På baggrund af det komparative litteraturstudium af eksisterende indikatorsystemer om 

bæredygtig turisme (STI) og udviklingen og anvendelsen af sådanne kan det konstate-

res, at der er to forskelligt rettede tendenser i litteraturen: Den ene går imod at simpli-

ficere indikator-systemer og samordne dem, så man på sigt vil kunne sammenligne 

resultater og udviklinger på tværs af destinationer. Den anden går imod at målrette 

målinger til specifikke lokale formål og målsætninger, således at indikatorsystemerne 

kan bruges til at give en (mere eller mindre real-time) tilbagemelding til lokale aktører 

om effekten af deres specifikke tiltag f.eks. vedrørende lokalbefolkningens tilfredshed 

med turismen.  

Disse to hensyn – simplicitet og samordning versus detaljeringsgrad og tilpasning til 

lokale forhold (data, målsætninger, situationer) – er desværre modsatrettede, hvorfor 

der må foretages en afvejning og prioritering mellem deres styrker. Man kan karakte-

risere resten af projektets procesforløb som en debat og prioritering af disse hensyn.  
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3. Forskningsinput om bæredygtig turismeudvikling  
I dette kapitel opsummeres de to input til projektpartnernes diskussioner om udviklin-

gen af et redskab til måling af bæredygtig turisme, som blev leveret af henholdsvis 

Nordregio og SDU/Center for Landdistriktsforskning og formidlet til projektpartnerne på 

projektets følge- og fokusgruppemøder (jf. kapitel 4).  

Det første afsnit baserer sig på sammenfatningen af Nordregio rapporten ”Planning for 

Sustainable Tourism in the Nordic Region” (Bogason, Karlsdóttir & Broegaard, 2020) i 

en særlig udgave med fokus på Danmark, som er skrevet af Águst Bogason og Anna 

Karlsdóttir som led i nærværende projekt (Bogason & Karlsdóttir, 2021). Det andet 

afsnit baserer sig på CFL-rapporten ”Husk! Turisme fra et landdistriktsperspektiv – bæ-

redygtighed og indikatorer” (Noe, Gulisova, Villumsen og Thuesen, 2021), også lavet 

som led i nærværende projekt. 

  

3.1. Nordregio: Planning for Sustainable Tourism in the Nordic 

region  

3.1.1. Tilgange til bæredygtighed i nordiske turismestrategier  

Bogason og Karlsdóttir tager udgangspunkt i et nyligt projekt med fokus på turisme i 

landdistrikter i hele Norden, som Nordregio i samarbejde med flere andre nordiske 

forskningsinstitutioner har lavet for Nordisk Ministerråds Temagruppe om landdistrikts-

udvikling (https://nordregio.org/research/rural-tourism-in-the-nordic-region/). Projek-

tets opdrag var bl.a. at se på stedseffekter af rural turisme og de særlige udfordringer 

og muligheder, der er forbundet med at udvikle mere bæredygtig turisme i nordens 

landdistrikter. Projektet samlede turismeudviklingsplaner og -strategier fra kommuner, 

destinationer og regioner i hele Norden, og udvalgte dem, der vedrørte landdistrikter.  

I alt blev 110 turismeudviklingsplaner eller andre dokumenter om planlægning af turis-

meudviklingen på subnationalt niveau inkluderet i analysen. Dokumenterne skulle være 

aktuelle, eller det seneste tilgængelige dokument af sin slags, men havde forskellige 

gyldighedsperioder, fra ét eller to år, til 10 og 15 år. De var alle orienterede mod et 

specifikt geografisk område og lavet for eller af geografisk definerede enheder (som 

destinationsselskaber, kommuner, regioner eller lignende). 

Nogle af dokumenterne var deciderede destinationsstyringsplaner; andre var bredere 

planer eller strategier, og nogle dokumenter inkluderede turisme i planer med bredere 

erhvervsudviklingsperspektiver. Nogle få havde et tematisk fokus i tillæg til det geogra-

fiske fokus, som f.eks. gastro-turisme på Lolland eller Krydstogsturisme på Vestlandet 

i Norge. Dokumenterne bygger på planlægningsdokumenter om turisme af forskellig 

karakter og institutionel og proceduremæssige oprindelse, men kaldes alle for ’Turis-

meUdviklingsPlaner’ eller TDP’er for at opnå en (næsten) fuld geografisk dækning af 

landdistrikter i Norden. Nogle kommuner eller områder er repræsenteret flere gange, 

https://nordregio.org/research/rural-tourism-in-the-nordic-region/
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f.eks. både i en kommunal turismeudviklingsplan og i en plan på regions- eller destina-

tionsniveau.  

”Kortlægningen af indholdet af TDP'er er især interessant, da det er 

de tilgængelige dokumenter – med få undtagelser – på et pan-nordisk 

niveau, men som er formuleret på det laveste geografiske niveau; 

dvs. af turistrelaterede aktører på kommunalt, subregionalt og/eller 

regionalt niveau. Dette gør TDP'er til en interessant kilde til analyse 

af, hvordan bæredygtighedshensyn er – eller ikke er – integreret i 

turistplaner”. (Bogason et al., 2020, p. 12, egen oversættelse) 

Projektet fokuserede særligt på, hvordan bæredygtighedshensyn blev beskrevet og be-

handlet i TDP’erne, da det efter første gennemlæsning af materialet stod klart, at der 

var meget stor forskellighed på dette punkt. Materialet blev kodet og forskerne lavede 

en typologi for de forskellige ’bæredygtighedshensyn’, som blev udtrykt. Typologien har 

fem kategorier og spænder fra 'ingen omtale af bæredygtighed' til en detaljeret og 

engageret behandling af begrebet, der inkluderer såvel økonomiske og sociale som mil-

jømæssige aspekter af bæredygtighed (se Tabel 4).  

 

Tabel 4. Typologi for bæredygtighedshensyn i de analyserede TDP’er 

Type Beskrivelse 

Fraværende Ingen nævnelse af bæredygtighed i dokument (skraverede områ-

der i Figur 3). 

Generel  Bæredygtighed nævnt i TPD, men med reference til nationale eller 

internationale mål uden yderligere operationalisering eller integra-

tion i planen (mørkegrå områder i Figur 3). 

Økonomisk fokus Bæredygtighedshensyn nævnt i TDPen med hensyn til økonomisk 

bæredygtighed eller levedygtighed af turismevirksomheder (lyse-

brune områder i Figur 3).  

Holistisk 

 

Inden for 

turisme  

Bæredygtighedshensyn nævnt og forklaret, inkluderende økonomi-

ske, sociale og miljømæssige aspekter heraf, og en vis operationa-

lisering mht. turismesektoren (lysegrønne områder i Figur 3).  

Bredere 

perspektiv 

Bæredygtighedshensyn nævnt og forklaret, inkluderende økonomi-

ske, sociale og miljømæssige aspekter deraf, og en vis operationa-

lisering af begrebet både indenfor turismesektoren og i andre sek-

torer (mørkegrønne områder i Figur 3).  

 

Analysen viste, at der er betydelige forskelle med hensyn til, hvordan de subnationale 

TDP’er behandler bæredygtighedsproblematikker. Lidt over halvdelen af TDP’erne 

(51%) udtrykker, hvad der i rapporten er kaldt en holistisk behandling af bæredygtig-

hedsaspekter, forstået som at alle tre bæredygtighedsdimensioner inddrages. Denne 

holistiske kategori underopdeles yderligere, afhængigt af om dokumentet begrænser 

sin diskussion af bæredygtighedshensyn til at berøre turismevirksomhederne og deres 

handlinger (21% af TDP’erne, angivet med lysegrøn farve på kortet i Figur 3), eller om 

det også ser på samspil mellem f.eks. bæredygtighedshensyn inden for turismesektoren 
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og andre sektorer (30% af TDP’erne, angivet som kortets mørkegrønne områder). 21% 

af turismeudviklingsplanerne behandler kun bæredygtighedshensyn i relation til natio-

nale eller internationale dagsordener uden en lokal eller konkret operationalisering 

(mørkegrå områder på kortet), mens 13,5% anvender et bæredygtighedsbegreb, der 

er begrænset til det økonomiske perspektiv (lysebrune områder). I 14,5% af TDP’erne 

er bæredygtighedshensyn helt fraværende (skraverede områder i Figur 3). 

 

Figur 3. Klassificering af håndtering af bæredygtighedshensyn i TDP’er 

 

Kilde: Bogason et al., 2020, side 64.  

Farvelægning: De lysegrå områder er områder, hvorfra der ikke indgår nogle TDP’er i analysen på det 

pågældende geografiske niveau. Øvrige farver: se Tabel 4. 

 

 

3.1.2. Bæredygtighedsfokus i nordiske turismestrategier  

Samlet set afslørede analyserne af TDP'er i landdistrikterne i de nordiske lande en række 

forskellige udfordringer og forventninger til en voksende turistindustri. En række 
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fællesnævnere kan dog identificeres for de fleste regioner. De mest nævnte emner på 

tværs af alle de 110 analyserede turismeudviklingsplaner var relateret til følgende:  

• behovet for mere koordinering og samarbejde,  

• forventninger om økonomisk vækst,  

• sikring af positive lokale effekter fra turismen 

• sikring af at turismen medfører lokal jobskabelse og bidrager til øget 

kompetenceudvikling 

• bæredygtighedshensyn og andre udfordringer som f.eks.  

• sæsonudsving. 

Der er andre emner, som ofte finder vej til debatter om turisme i medier og i forsk-

ningslitteraturen, som ikke indtager nogen fremtrædende plads i TDP'erne. Det er f.eks. 

emnet om negative lokale effekter af turismen, miljømæssigt eller socialt, eller hvordan 

man undgår sådanne negative virkninger af turisme. Disse emner skal ikke betragtes 

som 'mindre vigtige', selv om det ikke er noget, der optager særlig meget plads eller er 

helt fraværende i TDP’erne. En mere kvalitativ analyse afslører da også, at i visse regi-

oner betragtes håndteringen af nogle af disse udfordringer som blandt de vigtigste 

spørgsmål i sikringen af turismens fremtid. I de få TDP’er, der nævner disse udfordrin-

ger, gives emnet altså stor vigtighed.  

Samlet set er det overraskende, at bekymringer om bæredygtighed ikke afspejles mere 

i disse subnationale TDP'er. Bæredygtighedsproblemer betragtes, nationalt og interna-

tionalt, sammen med klimakrisen som blandt de største udfordringer for vores samfund 

i dag. Det er derfor forventeligt, at det anses som en vigtig udfordring i alle industrier, 

inklusive turismen. Et produkt, der er mere bæredygtigt, har (oftest) højere markeds-

værdi for forbrugeren. Der er altså både ’push’ og ’pull’-faktorer, der kan motivere tu-

rismeaktører i retning af udvikling af mere bæredygtige turismeprodukter.  

Halvdelen af TDP'erne er klassificeret til at have et holistisk syn på bæredygtig turis-

meudvikling. Analyserne indikerer yderligere, at de steder, der diskuterer de mulige, 

oplevede negative virkninger af turismen, har en mere helhedsorienteret tilgang til bæ-

redygtighed, end de steder, hvor TDP’erne forbigår emnet i tavshed. Analyserne viser 

også, at mere deltagelsesorienterede og bredt inkluderende processer i udviklingen af 

en TDP, der også inddrager aktører udenfor turismesektoren, er forbundet med mere 

holistisk behandling af bæredygtighedshensyn i den resulterende turismeplan eller -

strategi.  

 

3.1.3. Karakteristika ved danske turismestrategier 

Zoomer man ind på de emner, der er behandlet i det danske TDP-materiale, og sam-

menligner det med tendenserne i det samlede nordiske materiale, fremkommer der er 

række interessante forskelle og sammenhænge. Dette gjorde Nordregio-forskerne, til-

knyttet projektets forskningsgruppe, Agust Bogason og Anna Karlsdottir, i en 
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præsentation for projektets følgegruppe i december 2020. Nedenfor vises to af forsker-

nes slides, kombineret i Figur 4.  

 

Figur 4. Hyppighed af temaer i danske TDP’er sammenlignet med det nordi-

ske materiale i helhed 

 

Kilde: Præsentation for projektfølgegruppe, Agust Bogason, 9. december, 2020. 

 

I øverste del af Figur 4 fremhæves de emner, hvor det danske materiale udviser en 

hyppigere frekvens i kodningen end det nordiske materiale i gennemsnit. Det drejer sig 

f.eks. om intern koordinering og samarbejde (i turismeerhvervet eller en destination); 

om opmærksomhed på turismens potentiale til at tiltrække ny bosætning til områderne 

og at sikre skabelse af merværdi i andre sektorer end bare turismesektoren, såvel som 
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et fokus på at skabe positive lokale effekter af turismen i et område. Ligeledes nævnes 

gastro-turisme, som er et område, der ofte i en landdistriktssammenhæng forbindes 

med meget positive stedseffekter, hyppigere i det danske materiale, end i det nordiske. 

Forventningerne til vækst i turismen, til lokal jobskabelse og uddannelses- og kompe-

tenceaspekter ved turismen nævnes også hyppigere i det danske materiale end i det 

samlede materiale.  

De danske TDP’er indrammer alt i alt turismen på en meget positiv måde og har generelt 

stor opmærksomhed på det positive samarbejde med andre sektorer i landdistrikterne 

og på, hvordan turismen kan sikre positive lokale stedspåvirkninger.  

Vender man blikket mod de emner, der nævnes mindre hyppigt i det danske materiale, 

end i materialet som helhed, handler det om et mindre fokus på turismens udfordringer 

og mulige negative effekter og på emner vedrørende naturturisme, naturressourcefor-

valtning, naturbeskyttelse og naturparker (hvilket måske ikke er så overraskende, når 

sammenligningsgrundlaget er lande som Norge, Sverige, Finland, og Island).  

Generelt behandles miljøspørgsmål mindre hyppigt i Danmark end i vores nabolande og 

bæredygtighedshensyn nævnes overordnet set mindre hyppigt end i materialet som 

helhed. Dette må ses som nogle af svaghederne i de danske turismeplaner.  

Alt i alt efterlader analyserne et billede af, at der er plads til forbedring i håndteringen 

af bæredygtighedshensyn i turismeplanlægningen i de nordiske lande generelt og i dan-

ske landdistrikter specifikt. Fokus i de fleste af de analyserede TDP'er er på antallet af 

besøgende (muligvis opdelt i forskellige typer af turister og målgrupper), antallet af 

overnatninger og eventuelt antallet af job, der skabes lokalt.  

Generelt sætter turismeplanerne målsætninger om at øge disse tre parametre, altså en 

kvantitativ vækst i antallet af turister. Nogle turismeplaner har dog et mål om en kva-

litativ vækst eller udvikling, således at f.eks. lokale job eller lokal værdiskabelse kan 

opretholdes eller styrkes uden at turismetrykket øges, eksempelvis gennem satsninger 

på værdiskabelse og produktivitetsvækst ved at øge gæsternes gennemsnitlige døgn-

forbrug til køb af lokalt producerede varer og serviceydelser af høj kvalitet.  

Gennem et målrettet fokus på bæredygtig udvikling af turismen har turismesektoren 

dog potentialet til at bidrage til (eller måske endda blive en drivkraft bag) en bredere 

bæredygtig udvikling i landdistrikterne, især hvis den fokuserer på synergierne mellem 

turismeudvikling og lokalsamfundsudvikling. Her er det vigtigt at understrege, at turis-

meudvikling, der inddrager en bred kreds af lokale aktører, kan tjene lokalsamfundene 

som et regionalt udviklingsværktøj. Det er det centrale fokus i næste afsnit om SDU’s 

bidrag til projektdiskussionerne.  
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3.2 SDU: Turisme fra et landdistriktsperspektiv - Bæredygtighed 

og indikatorer 

Et hold af forskere og Ph.d.-studerende fra Center for Landdistriktsforskning på Syd-

dansk Universitet har som en del af projektet ”Bæredygtige Destinationer” samlet vig-

tige erfaringer fra såvel to nylige ph.d.-projekter om landdistriktsbaseret turisme som 

fra litteratur, der behandler turisme, landdistriktsudvikling og bæredygtighedsindikato-

rer. Rapporten HUSK! Turisme i et landdistriktsperspektiv – bæredygtighed og indika-

torer (Noe, Gulisova, Villumsen og Thuesen, 2021) bringer således en landdistriktsvin-

kel ind i destinationsdebatten. Det er forfatternes ønske, at rapporten kan inspirere til 

en bredere debat om ”hvor vi skal arbejde os hen med vores turismestrategier”, uanset 

om det er på lokalt niveau, i kommuner, regioner eller landspolitisk (Noe et al., 2021, 

side 25).  

På et overordnet, teoretisk plan redegør SDU-rapporten for, at der er sket en udvikling 

i de grundlæggende tilgange til udvikling i landdistrikter, som er blevet anvendt i Dan-

mark og andre lande fra 1960’erne og frem til i dag. Forskellene mellem de anvendte 

tilgange handler basalt set om, hvorvidt den drivende rolle ligger hos henholdsvis cen-

trale/eksterne eller lokale aktører, og i hvilken udstrækning lokale ressourcer inddrages. 

I Tekstboks 1, som er et uddrag af SDU-rapporten, beskrives fire tilgange til landdi-

striktsudvikling.  

 

Tekstboks 1. Forskelle tilgange til udvikling af landdistriktsudvikling og lokal 

involvering (uddrag af Noe et al., 2021) 

  

 

Eksogen udviklingsteori antager, at udvikling sker og bør understøttes i centrale vækstområ-

der, hvorefter effekterne vil sprede sig til mere perifært beliggende landdistrikter og lokalom-

råder. Som en reaktion på dette udviklingssyn, der af kritikere er blevet beskyldt for at skabe 

større regional ulighed, dukkede den endogene udviklingstilgang op. 

 

Ifølge endogen udviklingsteori skal udvikling bygge på, aktivere og inddrage de lokale res-

sourcer, dvs. bygge på lokale ildsjæle. Den endogene udviklingstilgang er efterfølgende blevet 

suppleret med den neo-endogene tilgang. 

 

Ifølge den neo-endogene tilgang fastslås det, at lokalområder selv kan påvirke udviklingen til 

egen fordel, og at eksterne faktorer har indflydelse på - men også kan udnyttes af - det lokale 

niveau. Ud over at være lokalt rodfæstet og skabe udvikling via aktivering af lokale ressourcer, 

indebærer det neo-endogene udviklingsperspektiv også, at lokalområder skal være udad-

vendte, indgå i dynamiske interaktioner med (Gkartzios og Lowe, 2019) og favne ekstra-lokale 

forhold (Bosworth m.fl., 2016, s. 428). Den neo-endogene tilgang sætter altså fokus på vig-

tigheden af lokal social innovation og lokal handlekraft.  

 

Neo-endogen udviklingsteori er blevet kritiseret. Det er begrundet med, at de lande/steder, 

hvor man fra centralt hold tager udgangspunkt i denne udviklingsmodel i sine politikker, ofte 
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gør det i forhold til de mest perifært beliggende og mest ressourcesvage steder, som netop 

vil have sværest ved at vende en udvikling. Der er altså et indbygget paradoks i denne tilgang, 

hvor sympatisk den end er tænkt, at der er en forventning om, at de ressourcesvageste om-

råder skal løfte sig af egen kraft.  

 

I stedet er der udviklet en tilgang med betegnelsen neksogen udvikling (Bock, 2016), som 

understreger en grad af rumlig/stedsmæssig retfærdighed, som ikke nødvendigvis udmøntes 

via en neo-endogen tilgang. Neksus betyder knudepunkt/forbindelse/knytte/flette og refererer 

til en forståelse af, at stedet skabes i knudepunktet mellem forskellige faktorer. Med andre 

ord bygger den neksogene tilgang på, at en forudsætning for lokal udvikling er, at den under-

støttes økonomisk og politisk fra centralt hold, at udvikling altid må ses i et samspil mellem 

et netværk af relationer. 

 

En neksogen tilgang til turismeudvikling fra et landdistriktsperspektiv vil prioritere aktivering 

af ressourcer i lokalsamfund og lokalsamfunds indgåelse i netværk og relationer med andre 

og også eksterne aktører med henblik på at skabe udvikling, koblet med mere strukturel un-

derstøttelse af bæredygtig lokalsamfundsudvikling i de mest ressourcesvage egne.  

 

Ud fra resultaterne fra de to ph.d.-projekter ved CLF og fra forskning i nordiske udviklingspla-

ner for landdistriktsturisme udført af Nordregio og Center for Regional og Turismeforskning, 

vil vi argumentere for en neksogen tilgang. Der er brug for lokale ressourcer og ressourceper-

soner til at mediere og facilitere turismeudviklingsprocesser, men det bør også kobles med en 

indsats og fokus på at løse de mere strukturelle udfordringer. 

 

Kilde: Noe et al., 2021, s. 8-9. 

 

Som fremgår af tekstboksen ovenfor, argumenterer forfatterne for, at man i den lokale 

turismeudvikling anvender en såkaldt ”neksogen” tilgang (se også Tekstboks 2 og 

Tekstboks 3 nedenfor). Det betyder, at turismeudvikling må integreres i mere holistiske, 

strukturelle lokale tiltag, som myndigheder på centralt og decentralt niveau må enga-

geres i og som ikke kan gennemføres alene af turismens aktører. I kapitel 4.5 er pro-

jektpartnernes diskussioner af og erfaringer med sådant holistisk, tværsektorielt sam-

arbejde opsummeret. 

På et mere håndgribeligt og operationelt plan gør rapporten opmærksom på det tveæg-

gede sværd, som turisme kan være for landdistrikterne, hvor der kan være både po-

tentialer og udfordringer forbundet med turismeudviklingen, der både afhænger af og 

udnytter ressourcer i landdistriktet. Disse potentialer og udfordringer oplistes i Tabel 5. 

Rapporten giver ligeledes et overblik, hvilke lokale ressourcer, der kan være til stede i 

lokalsamfund i landdistrikterne og som potentielt vil blive påvirket – positivt eller nega-

tivt – af turismeudvikling. Disse lokale ressourcer er oplistet i Tabel 6.  
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Tabel 5. Opsummering af positive og negative effekter ved landdistriktstu-

risme  

Effekt Potentialer Udfordringer 

Økonomisk • Understøtter levedygtigheden af 

eksisterende turisme og ikke-

turistvirksomheder. 

• Skaber ny beskæftigelse. 

• Tiltrækker investeringer udefra. 

• Tilskynder til pluriaktivitet, bidrager til 

at stabilisere områdets økonomiske 

grundlag 

• Skaber mindre attraktive jobs: 

deltidsbeskæftigelse, sæsonarbejde 

eller beskæftigelse med lav kvalitet. 

• Leder til udviklingsomkostninger og 

offentlige serviceomkostninger. 

• Skævvrider ejendomsmarkedet   

Sociokulturel • Hjælper med levedygtigheden af 

lokale tjenester. 

• Skaber en følelse af stolthed. 

• Revitaliserer og bidrager med 

innovation i lokale kulturelle 

traditioner, arrangementer og 

kunsthåndværk. 

• Fører til muligheder for social og 

kulturel udveksling. 

• Skaber en følelse af invasion af turister, 

overbelægning og trafik. 

• Skaber reduktion i lokale tjenester, 

f.eks. erstattes madbutikker med 

gavebutikker. 

• Import af nye kulturelle ideer – 

udfordrer den eksisterende livsstil. 

Miljømæssig • Fører til miljømæssige forbedringer i 

bebyggelser. 

• Skaber indkomst til bevaring af 

bygninger og naturmiljøet. 

• Støtter bevidsthed om bevaring som 

en aktivitet der er umagen værd. 

• Øger slid på landskabet. 

• Opretter behov for ny udvikling, som 

måske ikke er i overensstemmelse med 

lokalområdet. 

• Øger forurening (støj, visuel, luft, vand, 

affald). 

• Påvirker den lokale biodiversitet. 

Kilde: Noe et al., 2021, side 6, men oprindeligt fra Page og Connell, 2014, s. 369. 

 

Tabel 6. Lokale ressourcer i forhold til lokal udvikling 

Kapital Faktorer til måling af ressour-

cegrundlag  

Faktorer til måling af ressourceanvendelse  

Fysisk Produktionssteder, alder og kvali-

tet af bygninger, mødesteder 

I hvilken grad bruger de lokale deres produkti-

onssteder, private huse og mødesteder? 

Naturlig Naturmæssige omgivelser I hvilken grad bruger de lokale deres naturmæs-

sige værdier? 

Økonomisk Borgernes formuer i form af 

penge, aktier og obligationer 

I hvilken grad investerer de lokale selv i deres 

område? 

Human Uddannelsesniveau, befolknings-

størrelse 

I hvilken grad bliver de humane ressourcer 

brugt? 

Social Tillidsniveauet, antallet og kvalite-

ten af netværkene 

Graden af samarbejde i grupper og mellem grup-

per, graden af tillid og graden af netværk, der går 

udover det lokale 

Organisatorisk Antal styregrupper, der skaber 

fælles goder 

Graden af frivillig tilvejebringelse af fælles goder 

Kulturel Lokal kultur og identitet, lokal hi-

storie, lokal ‘ånd’  

Graden af lokalt engagement grundet lokalt til-

hørsforhold 

Kilde: Noe et al., 2021, side 7, men oprindeligt fra Svendsen og Sørensen, 2007. 
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I forhold til udvikling af mulige indikatorer til måling af bæredygtig turismeudvikling 

redegør rapporten for, at det kan være hensigtsmæssigt at skelne mellem tre typer 

indikatorer: tilstandsindikatorer, der som en slags varedeklaration kan bruges til at 

sammenligne med andre destinationer, målindikatorer der, som et instrumentbræt, 

bruges til at styre efter og viser i hvilken retning, man bevæger sig i forhold til en 

bæredygtig udvikling; og endelig procesindikatorer, som danner grundlag for at holde 

øje med og reflektere over processen.  

I Tabel 7 præsenterer forfatterne et forslag til indikatorer for bæredygtig landdistrikts-

turisme. 

 

Tabel 7. Forslag til indikatorer for bæredygtig landdistriktsturisme  

Indikator Turismeaktiviteter, der udvikles i regionen… 

Økonomisk: Hen-

viser til økonomi-

ske virkninger for-

årsaget af udvik-

ling af turisme 

… genererer beskæftigelsesmuligheder for lokalsamfundet 

… leverer fordele for de involverede virksomheder 

… genererer fordele for hele lokalsamfundet 

… tager forbedring af de eksisterende infrastrukturer i betragtning 

… forbedrer livskvaliteten 

Sociokulturel: 

Henviser til de so-

ciokulturelle virk-

ninger forårsaget 

af udvikling af tu-

risme 

… hjælper med at bevare regionens kultur og identitet 

… vedligeholder traditionel kultur 

… forbedre byernes fremtræden/udseende 

… hjælper med at bevare regionens sociale velfærd (sundhed, sikkerhed 

osv.) 

… øger fritidsmuligheder 

… forbedrer offentlige tjenester og infrastruktur (transport, veje, vand, 

el) 

Miljømæssig: Hen-

viser til de miljø-

mæssige virknin-

ger forårsaget af 

udvikling af tu-

risme 

… favoriserer bevarelse af naturressourcer 

… øger den økologiske samfundsbevidsthed 

… favoriserer udvikling af politikker rettet mod vedligeholdelse af miljøet 

Kilde: Noe et al., 2021, side 12, med inspiration fra Marzo-Navarroa m.fl. (2015). 

 

Efter nu at have introduceret en række centrale begreber og forskningsperspektiver 

fra SDU-rapporten, citerer vi i Tekstboks 2 nedenfor et afsnit, der opsummerer dens 

indhold og pointer (Noe et al., 2021, side 23). 
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Tekstboks 2. Uddrag af SDU-rapporten (Noe et al.,  2021) 

 

HUSK LANDDISTRIKTSPERSPEKTIVET  

 

I den internationale litteratur er der bred enighed om, at en bæredygtig turismeudvikling 

skal ses i et bredere lokalt perspektiv; at turismeudviklingen må ske i et samspil med lokale 

ressourcer, eller kapitaler om man vil; og at det, som skal medtænkes i bæredygtig turis-

meudvikling fra et landdistriktsfokus, er en inddragelse af lokalsamfundets samlede res-

sourcebase, samt et fokus på både økonomisk, sociokulturel og miljømæssig værdiskabelse. 

Hvis man lykkes med bæredygtig turismeudvikling fra et landdistriktsperspektiv, er der mu-

lighed for at få opbygget et mere autentisk turismeudbud. 

 

En væsentlig pointe er således, at lokal involvering, engagement og medejerskab er afgø-

rende faktorer for bæredygtig turismeudvikling i et landdistriktsperspektiv. Som begge 

ph.d.-projekter afdækker, er sådanne processer ressourcekrævende, og helt i tråd med den 

neksogene tilgangs pointe om, at det kræver et konstruktivt samspil mellem lokale aktører 

og mere centrale aktører. Resultaterne fra ph.d.-projekterne peger også på, at det er vig-

tigt, at der er en person eller institution, der har ressourcer og legitimitet til at påtage sig 

den medierende og faciliterende rolle i en sådan proces, og som kan række ud over de 

enkelte interessenters perspektiv. 

 

Med den nationale strategi om at bruge et bæredygtighedsturismeregnskab som omdrej-

ningspunkt for at udvikle destinationerne i Danmark er der brug for at forholde sig til hvilke 

indikatorer, der kan være med til at sikre, at landdistriktsperspektivet bliver inddraget lige-

værdigt med andre nationale interesser. 

 

Tilstandsindikatorer bliver ofte gjort til en del af brandingstrategien i forhold til at sælge 

turistprodukter og dermed den overordnede fortælling om destinationen eller stedet. I for-

hold til at understøtte udviklingsprocessen af bæredygtig turisme i et landdistriktsperspek-

tiv, er det vores vurdering, at det ikke så meget er generelle standardiserede indikatorer, 

det er relevant at fokusere på. Det, der kendetegner en bæredygtig turisme i et landdi-

striktsperspektiv, er i højere grad det unikke og lokalt specifikke, der tager sit udgangspunkt 

i mobilisering af og i synergi med de ressourcer og kvaliteter, der er til stede.  

 

Med afsæt i instrumentbrætsmetaforen er det mere oplagt at understøtte denne udvikling 

med en systematisk og procesorienteret analyse af fordele og udfordringer knyttet til de 

konkrete tiltag [jf. Tabel 5]), og herigennem at afdække de værdier og mål, det er vigtigt 

at styre udviklingen efter lokalt. Som listen af fordele og ulemper også afslører, er der 

mange interesser i spil og dermed også potentielt mange interessekonflikter knyttet til en 

bæredygtig turisme i et landdistriktsperspektiv.  

 

Bæredygtighedsmålindikatorer kan danne et udgangspunkt for at etablere en fælles refe-

rence, der rækker ud over de enkelte interessenters perspektiv og interesser. Det er en 

afgørende forudsætning, at der er ressourcer og kapacitet til at drive en sådan udviklings-

proces og mediere mellem forskellige interesser og synspunkter.  
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Placebrandingprocessen kan være en meget konstruktiv overordnet ramme for at gribe en 

sådan proces an, da essensen af en placebrandingproces er at få beskrevet de værdier og 

kvaliteter knyttet til lokalområdet, man ønsker at fremhæve, de aktiviteter der er er med 

til at forløse disse værdier og hvilken rolle de enkelte interessenter spiller heri. I forhold til 

en bæredygtig lokal udvikling er der desuden et stort potentiale i tværsektorielt samarbejde, 

men samtidigt som vist også en stor udfordring, da forskellige sektorer naturligt bygger på 

forskellige interesser og rationaler. 

  

Kilde: Noe et al., 2021, p. 23, kurvisering indsat af forfatterne til denne rapport. 

 

De fire forfattere præsenterer en række pointer i forhold til at sikre et landdistriktsper-

spektiv i udviklingen af en bæredygtig turisme i Danmark. De konstaterer at turisme 

kan være en drivkraft for udvikling i landdistrikterne, men stiller retorisk spørgsmålet 

om, hvad forudsætningerne er for, at det rent faktisk bliver tilfældet både på nationalt 

og kommunalt plan. De opsummerer rapportens hovedbudskaber i tre pointer (Tekst-

boks 3) – og tilføjer, at disse anbefalinger også er normative ”i den betydning, at de ud 

fra en landdistriktssynsvinkel skal understøtte det gode liv for dem, der bor og har deres 

daglige gang i området” (Noe et al., 2021, p. 24). 

 

Tekstboks 3. Hovedpointer om sikring af bæredygtig turismeudvikling (ud-

drag af Noe et al., 2021) 

 

1. Turisme er kun bæredygtig i det omfang, den udvikles i sammenspil med og i respekt 

for de lokale ressourcer, værdier og aktiviteter.  

2. En bæredygtig udvikling af turisme i landdistrikterne bør involvere alle de relevante 

aktører tidligt i processen, både de aktører, der kan spille en aktiv rolle og de aktører, 

udviklingen har konsekvenser for.  

3. Man bør sigte imod en neksogen tilgang [Se tekstboks 1], der på den ene side 

involverer de lokale aktører tidligt i processen og tilstræber medejerskab, identifikation 

og legitimitet, og på den anden side ikke individualiserer udfordringen, men fra 

kommune eller DMO tage hånd også om de lokalområder, hvor man ikke har 

ressourcer og kapacitet til selv at drive en sådan proces. Indikatorerne, der styres 

efter, bør tilpasses til en sådan tilgang.  

 

Kilde: Noe et al., 2021, p. 24. 

 

Forfatterne afslutter rapporten med fem anbefalinger vedrørende praksisnære aspekter, 

som – på baggrund af den anvendte litteratur og de konkrete eksempler – bør afdækkes 

i turismeudviklingsprocesser (Tekstboks 4).  
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Tekstboks 4. Anbefalinger om praksisnære aspekter der skal afdækkes i turis-

meudviklingsprocesser (uddrag af Noe et al., 2021) 

 

- Hvad er det lokale kapitalgrundlag? 

Det anbefales at lave en grundig kortlægning af de lokale ressourcer, der kan danne grund-

lag for en stedbunden forankring af turismeinitiativer [se Tabel 6] og en analyse af i hvilket 

omfang, forskellige initiativer vil bidrage til at erodere eller styrke disse ressourcer. 

 

- Hvad er potentialer og udfordringer? 

Det anbefales, at man undervejs laver en grundig analyse af de potentialer og udfordringer, 

der knytter sig til de enkelte forslag og udvikling af turismeaktiviteter. Ikke kun teknisk og 

økonomisk, men også i forhold til det sociokulturelle og miljømæssige. En sådan analyse 

kan også være med til at afdække interessekonflikter og potentielle synergieffekter (her 

kan tages udgangspunkt i [Tabel 5]). 

 

- Hvordan skabes og forankres fortællingen? 

Det er også en anbefaling, at man tilgår placebranding som en proces, hvor man eksplici-

terer fortællingen om, hvad der kendetegner netop det specifikke område, hvad der gør det 

særligt, både for dem der bor og lever der og for dem, der besøger området. Det indbefatter, 

at man afdækker hvilke handlinger, der understøtter områdets værdier og i hvilken retning, 

man lokalt ønsker at bevæge sig. En placebranding-proces kan oplagt støtte sig til kortlæg-

ningen af ressourcer og konkrete potentialer/udfordringer, der er i forhold til at indløse disse 

ressourcer i udviklingen af turismeaktiviteter. 

 

- Hvordan kobles lokale løsninger med det strukturelt betingede? 

Det anbefales desuden, at der etableres en form for platform, hvor forskellige interesser og 

perspektiver kan mødes, og hvor man derfor kan identificere konflikter og synergimulighe-

der. Hvordan det organiseres i praksis, viser empirien, er der vide rammer for, men oftest 

vil det være en kommune, der vil kunne opnå en legitim rolle som mediator af denne proces. 

Men det kan også organiseres som et partnerskab. 

 

- Hvilke indikatorer skal der styres efter? 

Til slut anbefales det, at man aktivt som turistaktør tager stilling til, hvilke indikatorer der 

skal være med til at styre indsatsen. I kataloget har vi forslået en række procesindikatorer 

i form af en række spørgsmål, der kan anvendes til at understøtte og evaluere processen 

undervejs. Hvor de andre anbefalinger mest knytter sig til en opstarts- og udviklingsfase, 

så er procesindikatorerne nogle, man kan have med sig løbende, men også nogle, der op-

stilles som fælles forventninger til, hvor de enkelte initiativer vil bringe lokalområdet hen. 

Identifikation af målindikatorer er desuden en god øvelse til i fællesskab at formulere de 

forventninger, man har til effekten af de initiativer og beslutninger, der træffes.  

 

Kilde: Noe et al., 2021, side 24-25. 

 

Det skal bemærkes, at den i tekstboks 2 kursiverede anbefaling af at fokusere på pro-

ces-indikatorer ikke er imødekommet i projektforløbet. Det blev diskuteret, men fra-

valgt af de involverede turismepartnere. Grundene hertil diskuteres i kapitel 4.   
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4. Projektpartnernes tilgang til bæredygtig turisme og 

processen bag udformningen af bæredygtighedsregnskabet  

4.1. Indledning 

I dette kapitel beskrives det bæredygtighedsregnskab, som er blevet udviklet gennem 

projektet, den arbejdsproces, hvorigennem dette er sket, og de overvejelser og vurde-

ringer, som ligger bag dets specifikke indretning og funktionalitet. Kapitlet opsummerer 

de involverede destinationsorganisationers overvejelser på projektets møder om, hvad 

”bæredygtig turisme” indebærer, deres erfaringer med lokalt turismeudviklingsarbejde 

og de praktiske problemer og muligheder i forbindelse hermed, samt deres krav og 

ønsker vedrørende udformningen af bæredygtighedsværktøjet.  

Det er vanskeligt og ville give ringe mening at uddybe alle de emner, som er blevet 

drøftet blandt projektpartnerne på møderne og de mange forskelligartede tilgange til 

disse. I stedet er projektpartnernes erfaringer og positioner sammenfattet under nogle 

få, centrale overskrifter. Der fokuseres på at uddrage projektpartnernes grundlæggende 

perspektiver, tilgange og vurderinger, der har haft indflydelse på den overordnede ud-

formning af regnskabet og valget (og fravalget) af specifikke indikatorer.  

Før vi fremlægger disse centrale indholdsmæssige aspekter af projektpartnernes dis-

kussioner i kapitel 4.5, beskriver vi dog først organiseringen af og rammerne om dis-

kussionerne (kapitel 4.2), dernæst nogle vigtige udgangspunkter for og krav til udform-

ningen af bæredygtighedsregnskabet herunder arbejdet med et indikatorværktøj i regi 

af European Travel Commission (kapitel 4.3), hvorefter vi oplister de indikatorer, som 

gennem projektarbejdet er blevet udvalgt til inklusion i prototypen af bæredygtigheds-

regnskabet. 

 

4.2. Organisering af og rammer for diskussionerne 

Udviklingen af et redskab til måling af bæredygtige turismedestinationer er sket gen-

nem involvering af projektpartnerne gennem en følgegruppe med repræsentanter for 

kyst- og naturturismen i Danmark. Følgegruppens medlemmer har været destinations-

chefer eller medarbejdere fra: 

• Destination Bornholm 

• Visit Aarhus 

• Destination Fyn 

• Destination Nordvestkysten 

• Destination Vesterhavet 

• Visit Lolland-Falster  

• Observatørinvitation Wonderful Copenhagen 
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Følgegruppen blev udpeget på et kick-off møde for projektet i Sønderborg, oktober 

2020. I udvælgelsen forsøgte man at sikre repræsentativitet i forhold til følgende fak-

torer: 

• Betydning for den samlede danske turismeomsætning 

• Forskellige typer af kyst- og naturturisme (fx forskelligt markedsfokus: tyskere i 

feriehuse eller danske campister) 

• Sikring af muligheder for erfaringsoverføring til storbyturismen 

• Kapacitet til at deltage 

• Erfaringer eller særlig interesse i at arbejde med bæredygtighed 

De afholdte møder sigtede mod at afgrænse de indsatsfelter og indikatorer, som skulle 

inkluderes i værktøjet, gennem erfaringsudveksling og diskussioner blandt projektpart-

nerne, ofte introduceret med og indrammet af præsentationer fra de involverede for-

skere.  

Der er afholdt tre møder i følgegruppen 9. december 2020, 10. marts 2021 og 20. april 

2021, alle online. CRT har stået for ledelsen af møderne og koordineringen af diskussi-

onerne blandt projektpartnerne. Møderne blev tilrettelagt med det formål at afdække 

projektpartnernes nuværende arbejdsmåder i det lokale udviklingsarbejde, identificere 

deres ønsker og krav til den fremtidige bæredygtighedsindsats, samt at sikre en grundig 

drøftelse af muligheder og udfordringer forbundet med at inddrage eller udelade speci-

fikke indsatsområder og indikatorer i et bæredygtighedsregnskab f.eks. vedrørende af-

vejning af simplicitet og samordning versus detaljeringsgrad og lokal tilpasning, og da-

tatilgængelighed og -kvalitet på forskellige måle- og indikatorområder.  

Udover ledelse og koordinering har CRT på følgegruppemøderne bidraget med præsen-

tationer om resultaterne af det komparative litteraturstudie, beskrevet i kapitel 2, samt 

overvejelser om mulige datakilder og den tekniske udformning af bæredygtighedsregn-

skabet. De to andre involverede forskningsinstitutioner, Nordregio og CFL/SDU, har 

især bidraget med formidling og perspektivering af de to forskningsbaserede input, som 

blev beskrevet i kapitel 3, om henholdsvis bæredygtighedsfokusset i regionale turisme-

strategier i de nordiske lande, og en teoretisk analyse af, hvordan udviklingen af turisme 

kan understøtte (og ikke undergrave) udvikling af lokalsamfund og lokal livskvalitet 

gennem facilitering af processer og inddragelse af lokalbefolkning.  

Der har desuden været afholdt et online ’fokusgruppemøde’, 5. februar 2021. Fokus-

gruppen inkluderede udover følgegruppen også udvalgte bestyrelsesrepræsentanter fra 

destinationsorganisationerne og kommunale repræsentanter fra de deltagende destina-

tioner. Oprindeligt var tanken at afholde 2-3 fysiske fokusgruppemøder forskellige ste-

der i landet, men dette blev vanskeliggjort af corona-restriktionerne og erstattet af et 

online-arrangement.  

På fokusgruppemødet udvekslede deltagerne erfaringer vedrørende lokalt turismeud-

viklingsarbejde gennem tre gruppesessioner: Hvad er destinationernes fokus og rolle i 

fht. bæredygtighed?, Hvordan understøtter turismen den lokale udvikling hos os?, og 
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Hvad navigerer vi efter lokalt, hvilke mål sætter vi os?. Denne erfaringsudveksling på 

fokusgruppemødet blev introduceret og indrammet af tre oplæg af de involverede for-

skere, henholdsvis Nordregio om Danske destinationers styrker i et nordisk perspektiv, 

SDU om Turisme der understøtter lokal udvikling, og CRT om Erfaringer fra det inter-

nationale indikatorarbejde.  

Projektet og diskussionerne mellem projektpartnerne startede imidlertid ikke på bar 

bund, men tog afsæt i forskellige forudgående arbejder, som i praksis har dannet vigtige 

udgangspunkter for projektets udviklingsarbejde. I forbindelse med projektets kick-off 

møde oktober 2020 blev det eksempelvis klart, at et allerede udviklet indikatorsystem 

til måling af turismens bæredygtighed, udviklet af European Travel Commission (ETC), 

skulle inddrages i projektarbejdet1. Som medlem af ETC var det et naturligt ønske af 

VisitDenmark, at de 13 udvalgte indikatorer i ETC’s værktøj også blev inkluderet i det 

værktøj, som projektet skulle udvikle til implementering og brug i danske destinationer, 

og det er derfor kort beskrevet i det følgende afsnit.  

Samtidig har projektpartnerne fra starten haft en række overordnede og specifikke, 

tekniske ønsker og krav til, hvad bæredygtighedsværktøjet skulle kunne bruges til og 

hvordan det skulle indrettes. Også disse krav og ønsker har naturligvis haft indflydelse 

på, hvordan indikatorværktøjet er kommet til at se ud og er derfor beskrevet i næste 

afsnit.  

 

4.3. Udgangspunkter for og krav til arbejdet med 

bæredygtighedsværktøjet 

ETC er en samarbejdsorganisation mellem 22 nationale turismeorganisationer (NTO) fra 

hele Europa herunder VisitDenmark. I de seneste år har ETC arbejdet på at identificere 

nogle indikatorer for bæredygtig turisme mhp. at monitorere udviklingen og sammen-

ligne denne på tværs af europæiske destinationer, og en arbejdsgruppe har været ned-

sat til at drive projektet Measuring Sustainable Tourism Indicators (STIs) in ETC coun-

tries. På baggrund af et omfattende pilotstudie fra mange europæiske lande (ETC, 2019) 

og gennem workshopper med de deltagende NTO’er og andre turismeaktører er 13 spe-

cifikke indikatorer blevet udvalgt og prioriteret som et fælles STI-værktøj (se Tabel 8). 

Ifølge VisitDenmark, september 2020, er monitorering og dataindsamling på europæisk 

plan iværksat.  

Sammenholdt med antallet og karakteren af de indsats- og indikatorområder, som ty-

pisk er inkluderet i forskningslitteraturen og andre indikatorsystemer om bæredygtig 

turisme (jf. kapitel 2), fremgår det tydeligt, at ETC har valgt et højt niveau af data-

kondensering for at opnå et relativt simpelt og overskueligt værktøj, der tillader sam-

menligning på tværs af destinationer.  

 
1 ETC’s indikatorsystem blev også inkluderet som et af de 30 udvalgte materialer, som indgik i det 

komparative litteraturstudium, beskrevet i kapitel 2. 
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Tabel 8. De 13 bæredygtighedsindikatorer udvalgt af European Travel Com-

mission 

Dimension af 

bæredygtighed 

Indikatorområde 

Social  Turistens tilfredshed 

  De lokales tilfredshed med turismetrykket 

  Kapacitetsudbud 

  Turismeintensitet 

  Turismetæthed 

 Økonomi Overnatninger 

  Ankomster 

 Sæsonfordeling 

 Døgnforbrug 

 Opholdslængde 

 Beskæftigelse 

Miljø CO2 aftryk fra lufttransport, overnatning, madservice o.l. 

  Certificeringer 

Kilde: VisitDenmark (2020), s. 12. 

Samtlige 13 udvalgte indikatorer er inkluderet i mindst ét andet af de 30 STI-systemer, 

som blev identificeret som led i det komparative litteraturstudie (jf. Tabel 3 i kapitel 2). 

Også af den grund giver det mening at inkludere ETC-indikatorerne i prototypen for 

bæredygtighedsregnskabet, udviklet i nærværende projekt.  

Afvejningen mellem på den ene side behovet for simplicitet i værktøjet, og på den anden 

side behovet for at indsamle og følge konkrete data, der giver de lokale eller regionale 

turismeaktører en tilbagemelding på udførte indsatser, er blevet diskuteret i projektets 

workshopper. Her blev særligt emnet om, hvordan turismen bidrager til lokalsamfunds-

udvikling og hvordan lokale aktører inddrages og oplever turismen, diskuteret indgå-

ende, bl.a. på baggrund af såvel Nordregio’s og særligt SDU’s præsentation af forskning 

på området. 

Forskelle i tilgængelighed og validitet af relevante data i de forskellige lande, samt øn-

sket om benchmarking på tværs af lande, er vigtige forklaringer på, at alene disse 13 

indikatorer blev inkluderet og at der generelt er tale om basale, traditionelle bæredyg-

tighedsindikatorer. Samlet set ligger ETC-regnskabet vægt på sociale og økonomiske 

bæredygtighedsdimensioner og flere af indikatorerne måler på turismens positive ef-

fekter såsom beskæftigelse og døgnforbrug.  

Samtidig er det dog værd at bemærke, at inklusionen af CO2-aftryk af rejseaktivitet, 

overnatning, madforbrug mv. afspejler en erkendelse blandt turismeerhvervets organi-

sationer af fordelene ved også at måle på og kommunikere omkring et af den interna-

tionale turismes væsentligste miljøproblemer. Hvordan indikatorerne om CO2-aftryk 

rent faktisk tænkes implementeret i ETC-medlemslandene er dog endnu et åbent 

spørgsmål, idet der for øjeblikket ikke er internationalt anerkendte metoder og data, 

der sikrer en præcis, valid og sammenlignelig måling af CO2-aftrykket af turisters fak-

tiske rejseaktivitet og forbrug til mad, opvarmning, transport mv. under opholdet, som 

rent teknisk er ekstremt kompliceret at opgøre.  
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Innovation Norge har udviklet en ”CO2-udslipskalkulator”,2 som giver et bud på bereg-

ning af den vigtige del af turisters CO2-aftryk, som handler om rejseaktiviteten til/fra 

destinationen og under opholdet. Mulighederne for at lave et tilsvarende værktøj for 

Danmark blev taget særskilt op og drøftet på det tredje følgegruppemøde i marts. Ud-

fordringerne og herunder ikke mindst omkostninger til udviklingen blev dog vurderet 

for store i denne omgang.  

CRT (Lindahl, 2021) har som led i projektet udviklet en metode til opgørelse af turisters 

samlede CO2-aftryk under deres ophold i Danmark (dog uden den internationale trans-

port til/fra Danmark), der kombinerer CRTs og VDKs regionale turismesatellitregnskab 

(RTSA) og CRT’s regionale input-output model (LINE). Denne metode vil blive en inte-

greret del af den udviklede prototype til et bæredygtighedsregnskab, som beskrives 

nærmere i kapitel 5.  

Udover ønsket om at integrere de 13 ETC-indikatorer i projektets bæredygtighedsværk-

tøj har projektpartnerne fra starten haft en række overordnede og tekniske ønsker og 

krav til, hvad bæredygtighedsværktøjet skulle kunne bruges til og hvordan det skulle 

indrettes. Også disse krav og ønsker har naturligvis haft indflydelse på udformningen 

af bæredygtighedsværktøjet og de oplistes derfor nedenfor.  

Blandt de overordnede krav til det ønskede værktøj har været følgende:  

• Værktøjet/indikatorer skal kunne anvendes strategisk på destinationsniveau og 

kommunikativt på nationalt niveau og de anvendte data skal indsamles og 

aggregeres så de tilfredsstiller begge disse formål. 

• Værktøjet/indikatorer skal både tilfredsstille behovet for at styre og kommunikere 

omkring en udvikling for den enkelte egn/destination. 

• Værktøjet/indikatorer skal tage udgangspunkt i destinationernes rolle og 

virkelighed, og understøtte eksisterende ledelsesværktøjer. 

• Værktøjet/indikatorer skal ses i sammenhæng med det arbejde og de strategiske 

pejlemærker, der vil blive udpeget af Det Nationale Turismeforum. 

• Wonderful Copenhagen’s forudgående arbejde med at definere og måle turismens 

”bredere værdiskabelse” med udgangspunkt i hovedstadens karakteristika skal 

udvides og kvalificeres med et landdistriktsperspektiv. 

• Målet i denne omgang er ikke at lave et færdigudviklet værktøj, men alene at udvikle 

en prototype, som skal afprøves og løbende videreudvikles i de kommende år.   

Udover disse krav har diskussionerne med projektpartnerne undervejs i projektet af-

dækket følgende specifikke, tekniske ønsker om indretningen og funktionaliteten af bæ-

redygtighedsværktøjet:  

• Turismens værdi for hverdagslivet skal kunne måles, men værktøjet skal være 

simpelt 

 
2 Se https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/ny-utslippskalkulator-estimerer-turisters-co2-

utslipp/. Metoden til udviklingen af kalkulatoren er beskrevet i Grythe & Lopez-aparicio (2020). 

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/ny-utslippskalkulator-estimerer-turisters-co2-utslipp/
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/ny-utslippskalkulator-estimerer-turisters-co2-utslipp/
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• Tilfredshed med turismen blandt borgere bør måles  

• Gæsters tilfredshed med samlet oplevelse bør måles 

• Interessant, hvis man også kunne måle på trends i gæsternes ønsker, dvs. 

markedsbåret, og man kunne vurdere om der er penge i et bæredygtighedstiltag 

• Mål for alle foreslåede indikatorpunkter hjælper ikke. Vigtigt er en klar prioritering 

og simplificering af nogle få måle- og indsatsområder 

• Vigtigt at værktøjet bliver så enkelt, at aktørerne kan bruge det, kommunerne kan 

forstå det og destinationerne formidle det 

• Vigtigt at kommunerne kan se værdi af at arbejde med bæredygtighed sammen med 

destinationsselskaberne 

• Værktøjet skal reflektere Danske Destinationers indspil til kommende national 

turismestrategi om vigtigheden af destinationsperspektivet i ”bæredygtig turisme”; 

det er derfor væsentligt at udpege indikatorer, der understøtter lokal udvikling 

• Derfor også fokus på governance-aspektet, evt. med inspiration fra Norges Standard 

for Bærekraftig Reiseliv, der har mål for hhv. forankring og implementering af 

bæredygtighed i erhvervet og politisk 

• Mål om certificering kan erstatte mål for ressourcebesparelse 

• Lovgivning kan gøre enkelte indikatorer unødvendige (f.eks. på 

arbejdsmiljøområdet) 

• Kulturarvs beskyttelse kan evt. dækkes af lokale/nationale politikker fremfor via 

lokale indikatorer 

• Der skal skabes en god, anvendelig balance imellem styringsværktøjet og 

destinationsorganisationernes strategiske dagligdag. 

Disse krav og ønsker til bæredygtighedsværktøjet er blevet grundigt drøftet af destina-

tionsorganisationerne og projektforskerne gennem møderne. I disse drøftelser har et 

vigtigt punkt været muligheder og barrierer for at skaffe brugbare, relevante data på 

de enkelte indsats- og indikatorområder, som projektforskerne har undersøgt og kom-

met med input om.  

Som beskrevet i kapitel 2 om det komparative studier af eksisterende indikatorsystemer 

om bæredygtig turisme, kan der internationalt konstateres to forskelligt rettede hensyn. 

Det ene handler om at simplificere og samordne mange forskellige indikatorsystemer, 

så de kan bruges til sammenligning af destinationers resultater og udvikling. Det andet 

handler om at udvikle og tilpasse et indikatorsystem til specifikke lokale formål og pro-

blemstillinger, således at det kan bruges til at give en mere præcis tilbagemelding til 

lokale turismeaktører om effekten af deres tiltag f.eks. vedrørende lokalbefolkningens 

tilfredshed med og oplevelser af turismen. Sidstnævnte hensyn blev understreget af 

SDU/CFL i deres input om landdistriktsudvikling (jf. kapitel 3.2), som lagde op til at 

inkludere nogle ’procesindikatorer’ (eller governance indikatorer) til måling af, hvorvidt 

turismeudviklingen inddrager lokalbefolkningen.  

De to hensyn – simplicitet og samordning versus detaljeringsgrad og tilpasning til spe-

cifikke lokale forhold (data, målsætninger, situationer) – er i høj grad modsatrettede, 

hvorfor der må foretages en afvejning og prioritering.  
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I praksis har det imidlertid ikke været forbundet med de store vanskeligheder eller 

uenigheder mellem de involverede destinationsorganisationer at balancere de to hen-

syn. Ønsket om simplicitet, fokusering, og udvikling af et fælles ”sprog” om og en fælles 

tilgang til arbejdet med bæredygtighed ikke blot for turismeerhvervets aktører, men 

også for f.eks. kommuner og borgere, har klart været større end ønsket om tilpasning 

til specifikke lokale kontekster og problemstillinger. Det har således været et udtalt 

ønske, at der skulle være indikatorer for de mest centrale miljømæssige, økonomiske, 

og sociale konsekvenser af turismen og at det samlede antal af disse af overskue-

lighedsgrunde skulle begrænses til 20-30 styk. Som vi vender tilbage senere, betyder 

dette også et fravalg af egentlige governance/proces-indikatorer. 

 

4.4. Indikatorer i prototypen 

De enkelte indikatorer, som blev prioriteret på baggrund af projektpartnernes diskussi-

oner, og funktionaliteten af det samlede bæredygtighedsværktøj er nærmere beskrevet 

i Kapitel 5, men de inkluderede indikatorområder er vist i Tabel 9.  

Som fremgår, blev i alt 22 indikatorområder prioriteret og udvalgt af projektpartnerne, 

heraf otte om sociale forhold, ni om økonomiske og fem om miljømæssige aspekter.  

 

Tabel 9. Indikatorer udvalgt gennem projektet og inkluderet i prototypen 

Dimension 

af bære-

dygtighed 

Indikatorområde Beregningsmetode 

Social  

  

  

  

  

1. Turistens tilfredshed Baseres på VisitDenmarks Turistundersøgelse (in-

terview). En turist angives som tilfreds, hvis ved-

kommende giver 4 eller 5 i score ved spørgsmålet: 

"Hvor tilfreds er du alt-i-alt med dit ophold i Dan-

mark?” 

2. Lokalbefolkningens til-

fredshed: afvejning af 

positive og negative kon-

sekvenser af den lokale 

turisme 

Baseres på lokal dataindsamling af VisitDenmark 

(VisitDenmark, 2021a). Opgøres som andelen, der 

svarer ja til spørgsmålet: ”Mener du overordnet 

set, at turismen i Danmark generelt skaber flere 

positive end negative konsekvenser”.  

Den konkrete målsætning (f.eks. hvilken andel, der 

skal nås) vil blive fastsat på et nationalt niveau, 

når VisitDenmark har analyseret på pilotdata. 

3. Kapacitetsudbud Antal senge i måneden med højest antal sengeplad-

ser i pct. af destinationens indbyggere i samme 

kvartal 
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4. Turismeintensitet Antal daglige overnatninger (gns.) i pct. af destina-

tionens indbyggere 

5. Turismetæthed Antal daglige overnatninger (gns.) per km2 areal af 

destinationen 

6. Inklusion af marginali-

seret arbejdskraft 

Andel af personer i løntilskuds- og virksomheds-

praktikforløb i hoteller og restauranter, som efter-

følgende opnår beskæftigelse i samme virksomhed 

eller anden virksomhed i samme branche 

7. Sæsonbeskæftigelse Spredning af beskæftigelsen (præsterede arbejdsti-

mer) i turismeerhvervet over året (Gini-koefficient) 

8. Uddannet arbejdskraft Andel af alle beskæftigede (præsterede arbejdsti-

mer) i turismeerhvervet med en erhvervsfaglig eller 

videregående uddannelse 

 Økonomi 

  

9. Overnatninger (udvik-

ling) 

Udvikling i antal overnatninger i fht. året før 

10. Ankomster (udvik-

ling) 

Udvikling i antal turister, som ankommer til alle for-

mer for betalte indkvarteringssteder undtagen ferie-

huse og lystbådehavne i fht. året før 

11. Sæsonfordeling Spredningen af overnatninger over året (Gini-koef-

ficient) 

12. Døgnforbrug Det gennemsnitlige forbrug per turist per dag på de-

stinationen 

13. Opholdslængde Den gennemsnitlige opholdslængde i antal overnat-

ninger per turist i betalte overnatningsformer 

14. Beskæftigelse Turismeskabte arbejdspladser i pct. af samtlige ar-

bejdspladser 

15. Lokalt ejerskab af 

virksomheder 

Andel af alle turismevirksomheder med lokalt ejer-

skab (målt som virksomheder med hovedsæde og 

arbejdssted i samme kommune) 

16. Arbejdsproduktivitet 

(udvikling) 

Udvikling i bruttoværditilvækst pr. arbejdstime i ho-

teller og restauranter 

17. Skatteprovenu 

 

Udvikling i det turismeskabte skatteprovenu (di-

rekte og afledt) fra turismeforbruget i fht. året før 

Miljø 

  

18.Turisters samlede CO2 

aftryk fra (inden-

rigs)transport, overnat-

ning, madservice o.l. 

Direkte og afledt territorial drivhusgasudledning i 

Danmark fra turismeforbruget vha. CRTs og VDKs 

regionale turismesatellitregnskab (RTSA) og CRTs 
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regionale input-output model (LINE), se Lindahl 

(2021).  

19. Certificeringer Andel af hoteller og feriecentre med miljøcertifice-

ring  

20. Elforbrug (udvikling) Udvikling i elforbrug i turismeerhvervet (ekskl. 

transporterhverv) og sommerhuse i fht. året før 

21. Varmeforbrug (udvik-

ling) 

Udvikling i varmeforbrug i turismeerhvervet (ekskl. 

transporterhverv) og sommerhuse i fht. året før 

22. Vandforbrug (udvik-

ling) 

Udvikling i vandforbrug i turismeerhvervet (ekskl. 

transporterhverv) og sommerhuse i fht. året før 

 

4.5. Projektpartnernes tilgange til bæredygtighed 

4.5.1. Den overordnede forståelse af bæredygtighed - vægt på sociale 

og dynamiske aspekter 

Den opgave, som er stillet i dette projekt, handler fundamentalt set om at klargøre, 

hvordan danske destinationsorganisationer – i samspil med Det Nationale Turismefo-

rums og Erhvervsministeriets strategiske pejlemærker - definerer miljømæssig, økono-

misk og social ”bæredygtig turisme”, hvilke indsatsområder de ønsker at arbejde med 

i det lokale udviklingsarbejde, og hvilke indikatorer, som de ønsker at måle og sam-

menligne deres indsatser med inden for bæredygtighedsfeltet. Det har med andre ord 

været afgørende at klargøre projektpartnernes grundlæggende forståelse af bæredyg-

tighed.  

Bæredygtighedsbegrebet som det blev formuleret tilbage i 1987 i FN’s rapport Our 

Common Future (Brundtland, 1987), og som det afgrænses i FN’s 17 verdensmål fra 

2015 om miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig udvikling3, har ret vide defini-

toriske rammer og det nærmere indhold og implikationerne af de tre bæredygtigheds-

dimensioner afhænger delvist af konteksten. I forhold til turismens bæredygtighedsdi-

mensioner spiller det eksempelvis en stor rolle om man taler om krydstogtturisme i 

Bahamas, shoppingturisme i London, eller kyst- og naturturisme i Danmark, kendeteg-

net ved forskellige rejse- og forbrugsmønstre, infrastrukturer for energi, vandforsyning 

og affaldshåndtering, regulatoriske og politiske rammer, erhvervsøkonomiske struktu-

rer, løn- og arbejdsvilkår, sundheds- og uddannelsesforhold, kulturelle livsformer osv. 

(Manniche et al., 2019). 

Det efterspurgte regnskab vil naturligvis kun kunne beskrive en del af virkeligheden om 

turismen og destinationsorganisationernes arbejde og herunder naturligvis kun den del, 

 
3 https://www.verdensmaalene.dk/om-os 
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som det er muligt at skaffe valide data til at måle regelmæssigt, og det centrale element 

i udviklingsarbejdet har således bestået i prioritering og fokusering.  

Som omtalt i kapitel 3 om resultaterne af en analyse af turismestrategier fra de nordiske 

lande (Bogason et al., 2020, 2021; Bogason & Karlsdóttir, 2021) er danske destinatio-

ners turismestrategier, sammenlignet med strategier fra andre nordiske lande, generelt 

kendetegnet ved en relativ positiv italesættelse af dagsordenen om bæredygtig udvik-

ling, eksempelvis ved ofte at inddrage turismens mulige positive økonomiske, sociale 

og kulturelle effekter for lokalsamfund og ikke alene fremhæve negative effekter af 

turismen herunder for natur og miljø. Diskussionerne på møderne med de involverede 

destinationsselskaber har generelt bekræftet, men også nuanceret dette billede i for-

hold til en specifik dansk kontekst, hvor en del af turismens bæredygtighedsdimensio-

ner forvaltes gennem national, regional og lokal lovgivning, regulering og infrastruktu-

rer vedrørende transport, vedvarende energi, naturbeskyttelse, løn- og arbejdsforhold 

osv.  

Helt overordnet opfattes bæredygtig udvikling af de involverede turismedestinationer 

ikke som en restriktiv dagsorden om konservering af idylliseret natur og kulturarv og 

krav om produktions- og forbrugsmønstre, der fjerner turismeerhvervets indtjenings-

muligheder og indskrænker turisternes muligheder for medrivende, autentiske oplevel-

ser. Snarere opfattes bæredygtig turismeudvikling som en positiv, fremadrettet dags-

orden om erhvervs- og forretningsmæssig omstilling og fornyelse, der ganske vist er 

nødvendig og påtrængende, men som generelt kan realiseres gennem innovation og 

udvikling i alle led af turismeerhvervets værdikæder og gennem koordination og tvær-

sektorielt samarbejde på lokalsamfundsniveau. ”Bæredygtig turisme” forstås som tu-

risme, der medvirker til udvikling af lokalsamfundenes autenticitet, stedsidentitet, øko-

nomi, arbejdsmarked, natur og udbud af private og offentlige serviceydelser, som både 

turister og lokalbefolkning kan have glæde af. Og dette vel og mærke ikke som en fjern, 

utopisk vision, men som en praktisk mulighed, som destinationerne finder, de allerede 

er i gang med at realisere i samarbejde med en lang række aktører.  

Et eksempel fra møderne kan illustrere den sociale, fremadrettede tilgang til bæredyg-

tighed, som kendetegner danske turismedestinationer. På det første følgegruppemøde 

fremlagde forskerne resultaterne af det komparative studie af eksisterende internatio-

nale indikatorsystemer i form af en liste med de typisk inkluderede indikatorer (jf. Tabel 

3 i kapitel 2). Blandt disse var indsatsområdet S2 om bevaring af ”Kulturarv” (bygnin-

ger, madkultur mv.), som er inkluderet på f.eks. FN’s World Tourism Organization’s og 

mange andre indikatorsystemer om bæredygtig turisme. I de fleste store turismelande 

omkring Middelhavet og i Mellemøsten findes der mange historiske fysiske attraktioner, 

bygninger, bykvarterer osv., som er anerkendte og ”reasons to go” for turister fra hele 

verden, og også på fødevareområdet er disse turistlande kendetegnet ved meget rig-

holdige og gamle, regionsspecifikke, kulinariske traditioner. Dette har givet anledning 

til kanonisering af traditioner og attraktioner, som landene værner om, og til en retro-

spektiv, konserverende, traditionalistisk forståelse af hvad gode, bæredygtige turisme- 

og fødevareoplevelser er og bør være.  
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For danske destinationsorganisationer var sammenhængen mellem bæredygtig turisme 

og bevaring af historiske bygninger og kulinariske traditioner og egnsretter imidlertid 

på ingen måde selvfølgelig. Muligheden for at inkludere ”kulturarv” som et indsats- og 

indikatorområde er også bragt på banen på senere møder, men er ikke p.t. blevet ud-

valgt som del af bæredygtighedsværktøjet.  

Spørgsmålet om inklusion af ”kulturarv” som indikatorområde startede en diskussion 

blandt projektpartnerne om, hvordan turister i Danmark oplever attraktionsværdien, og 

at det ikke handler om en kanoniseret liste af historiske bygninger, madopskrifter og 

traditioner. På mødet blev brugt udtrykket ”The mindful visitor” til beskrivelse af de 

særlige kvaliteter og oplevelser, som turister i Danmark efterspørger og værdsætter, 

som projektpartnerne beskrev som noget udefinerbart socialt og kulturelt, der ”svæver 

i luften”, f.eks. forbundet med turistens personlige møde med den kreative, innovative, 

ansvarsfulde hotelejer eller restauratør, eller danskernes sociale lighedsbaserede sam-

værsformer og åbne, ligefremme kommunikation. 

Dette billede bekræftes i øvrigt af Szilvia Gyimóthy’s (2017) sammenlignende analyse 

af danske og sydeuropæiske turismedestinationers måder at udvikle og brande egns-

specifikke lokale fødevarer og kvaliteter, knyttet til et geografisk områdes ”terroir”. I 

Gyimóthy’s analyse modstilles danske kyst- og naturturismedestinationers ”transfor-

mationelle” og innovative iscenesættelse af lokale fødevarer med Sydeuropas mere 

”konserverende” tilgange til bevaring af geografisk specifikke kulinariske kvaliteter. 

Vægten på sociale, økonomiske og lokalsamfundsorienterede dimensioner af bæredyg-

tighed kan ligeledes aflæses i inklusionen i bæredygtighedsværktøjet af indikatorer om 

”turismeintensitet og -tæthed”, ”sæsonbeskæftigelse” og ”andelen af ufaglærte” (se 

Tabel 8 ovenfor). Sådanne indikatorer er i den offentlige debat, forskningslitteraturen 

og mange internationale indikatorsystemer fremhævet som mulige negative effekter af 

turismen. Men også en positiv beskæftigelsesrelateret indikator om social inklusion 

(”Andelen af efterfølgende beskæftigede blandt personer i løntilskuds- og virksomheds-

praktikforløb i turismeerhvervet”), en indikator om ”skatteprovenu” fra turismen, samt 

en indikator om ”Andel af turismevirksomheder med lokalt ejerskab” blev medtaget 

med henblik på at opgøre turismens mulige positive bidrag til lokale arbejdsmarkeder, 

økonomier, og offentlige serviceudbud. Sidstnævnte indikator om lokalt ejerskab er 

samtidig en måde at belyse omfanget af eksternt ejede turismevirksomheder som f.eks. 

hoteller, ejet af globale kæder, som ofte i forskningslitteraturen er beskrevet som et 

negativt, ikke-bæredygtigt karakteristika ved turismeaktiviteter, hvor det økonomiske 

overskud kanaliseres ud af destinationen frem for at blive geninvesteret lokalt og med-

virke til lokal jobskabelse (Agyeiwaah et al., 2017; Torres-Delgado & Saarinen, 2014).  
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4.5.2. Miljødimensionen af bæredygtighed – ressourcereduktion 

snarere end naturbeskyttelse  

Miljødimensionen af bæredygtighed skal her have en særlig omtale. Som fremhævet i 

kapitel 3 om analysen af turismestrategier fra de nordiske lande (Bogason, Karlsdóttir 

& Broegaard, 2020), betoner danske turismestrategier i mindre gang end strategier fra 

de øvrige nordiske lande, behovet for naturbeskyttelse og reservater (naturorienteret 

turisme) og miljøspørgsmål mere generelt. En del af forklaringen herpå kunne være at 

Danmark sammenlignet med de øvrige nordiske lande ikke har meget uberørt natur og 

natur med beskyttet status, men tværtimod har lange traditioner for intensiv, kommer-

ciel udnyttelse af jord og landskaber først og fremmest inden for landbruget. Faktisk er 

Danmark det EU-land med den højeste andel af arealet, der er under plov (57%), og 

sammen med Bangladesh det mest intensivt dyrkede land i verden.4 Omvendt er lan-

dets strande og kystområder, som udgør en hovedattraktion for den omfattende kyst- 

og naturturisme, ret effektivt beskyttet af internationalt set ganske restriktive planlove. 

I de seneste år har disse dog været under stigende politisk pres om åbning for større 

muligheder for dispensation, erhvervsmæssig udnyttelse og landdistriktsudvikling ikke 

mindst gennem turismerelaterede investeringer.  

Som led i arbejdet har projektets forskere afholdt møder med medarbejdere fra Dan-

marks Statistik om muligheder for at skaffe brugbare, geografisk opgjorte data om tu-

rismevirksomheders faktiske (og ikke bare anslåede) el-, vand- og varmeforbrug, af-

faldsmængder, arealanvendelse mv. Til brug for udviklingen af nationale bæredygtig-

hedsværktøjer er Danmarks Statistik meget langt i tilvejebringelsen af adresserelate-

rede, internationalt set yderst detaljerede datasæt om nævnte ressourceområder, som 

ville kunne bruges i bæredygtighedsværktøjet.  

Diskussionerne med projektpartnere har vist en stor interesse for at arbejde med, måle 

på, og reducere forbruget af el, vand og varme (energi til opvarmning af bygninger), 

samt CO2-aftrykket forbundet med turisternes forbrug, transport, tilberedelse af mad, 

belysning, opvarmning osv., som alle er blevet inkluderet i bæredygtighedsskabet (jf. 

Tabel 8). Disse ressourceforbrugsindikatorer er i samklang med Det Nationale Turisme-

forums og Erhvervsministeriets arbejde og strategiske pejlemærker inden for bæredyg-

tighedsfeltet. 

Inklusionen af en indikator om CO2-aftryk af turisters rejseaktiviteter blev ikke mindst 

motiveret af Wonderful Copenhagen, som fandt at udeladelse af en sådan indikator i 

offentligheden ville kunne anses som ”green washing” af storbyturisme, hvor gæsterne 

i højere grad end i kyst- og naturturisme benytter flytransport og klimabelastningen fra 

rejseaktiviteterne derfor er betragtelige. Som nævnt i kapitel 4.3 ovenfor om ETC-indi-

katorsystemet, er anerkendte datakilder og beregningsmetoder til at anvende indikato-

ren i praksis imidlertid endnu ikke på plads, men beslutningen om at inkludere indika-

toren (på sigt) viser destinationsorganisationernes interesse i, også at være åbne om-

kring de negative effekter af turismen. Som følge af projektet har CRT lavet et første 

 
4 https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/MOF/bilag/281/1858307.pdf 
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bud på en metode til på nationalt niveau at beregne turisternes samlede CO2-aftryk – 

ekskl. den internationale flytransport, men inkl. indenlandske rejser (Lindahl, 2021). 

Derimod er turismens affaldsmængder og arealanvendelse foreløbig ikke blev inkluderet 

som indikatorer. Affaldsmænger er fravalgt, da Danmark Statistik på nuværende tids-

punkt ikke kan lave en opgørelse af sommerhusenes affaldsproduktion, mens turisme-

erhvervenes arealanvendelse blev fravalgt af destinationsorganisationerne, fordi de kun 

i meget ringe grad kan bruge indikatoren som styringsværktøj i deres lokale arbejde.   

Heller ikke indikatorer om beskyttelse af natur og landskaber herunder biodiversitet er 

blevet inkluderet (i denne omgang). De involverede destinationsorganisationer udtrykte 

på møderne en modstilling mellem naturbeskyttelse og naturbenyttelse, dvs. et klassisk 

dilemma mellem hensyn til på den ene side konservering og forbedring af naturen på 

dennes egne præmisser og på den anden side en erhvervsmæssig og rekreativ brug af 

naturen. Turismeerhvervet repræsenterer helt legitimt den sidstnævnte interesse, men 

de involverede destinationsorganisationer er klar over at denne interesse skal varetages 

i respekt for og uden at ødelægge naturen og miljøet.  

Den grundlæggende opfattelse blandt projektpartnerne er imidlertid, at spørgsmålet om 

naturbeskyttelse fortrinsvist skal varetages gennem national lovgivning og regulering. 

I den sammenhæng er det værd at bemærke, at Erhvervsministeriet i deres igangvæ-

rende arbejde med at udvikle et overordnet bæredygtighedsværktøj for dansk erhvervs-

liv på miljøområdet koncentrerer sig om klimatilpasningsindsatsen og påtænker at in-

kludere en CO2-aftryksindikator. Så vidt forfatterne er orienteret, er der imidlertid i 

dette udviklingsarbejde ikke planer om at inddrage indsatsområder og måleindikatorer 

om f.eks. biodiversitet og landskabsbevaring. Denne overordnede politiske ramme sæt-

ter naturligvis sine spor i turismeerhvervets arbejde med bæredygtighed.  

I lyset af den i international sammenhæng yderst intensive udnyttelse af natur, arealer 

og landskaber, som kendetegner Danmark, må det imidlertid anbefales at der arbejdes 

videre med udvikling af relevante indikatorer om turismeerhvervets effekter på naturen 

herunder biodiversitet og kystlandskaber, som fremover kan inkluderes i bæredygtig-

hedsregnskabet og som kan bruges som styringsværktøjer af destinationerne i det lo-

kale arbejde. Inklusion af sådanne indikatorer kunne medvirke til at synliggøre turis-

mens mulige positive indvirkning på lokalområdet bl.a. gennem at styrke rekreative 

områder og muligheder.  

 

4.5.3. Sammenhæng mellem udviklingsarbejde for turisme og 

lokalsamfund 

Sammenhængene mellem udviklingsarbejde for turisme og udvikling af lokalsamfund 

har været et centralt emne på projektets workshopper og møder, og nedenfor opridses 

projektpartnernes erfaringer, vurderinger og tilgange til emnet. 
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Bag den ovenfor beskrevne transformationelle, sociale og lokalsamfundsorienterede til-

gang til bæredygtighed ligger en opfattelse af, at lokalbefolkningens accept af og til-

fredshed med turismen er et centralt pejlemærke for det lokale turismeudviklingsar-

bejde og at en sådan lokal accept og tilfredshed ikke er givet, men kræver vedholdende, 

koordineret, tværsektorielt udviklingsarbejde.  

Forskningsoplæggene fra SDU om vigtigheden af borgerinddragelse og -facilitering (jf. 

kapitel 3.2), fandt derfor generelt stor forståelse blandt de involverede destinationssel-

skaber. Ikke desto mindre fandt forslaget om at inkludere specifikke governance-indi-

katorer til måling af facilitering og inddragelse af lokale borgere, foreninger og virksom-

heder som del af bæredygtighedsværktøjet (dvs. G1-G3 i Tabel 3 og den kursiverede 

tekst i Tekstboks 2) ikke klangbund blandt destinationerne. Generelt fandt de, at dette 

element ikke burde sættes på en fælles formel, som alle destinationer, både kyst- og 

naturturismedestinationer og de store bydestinationer skulle arbejde ud fra.  

Til gengæld udtrykte projektpartnerne stor interesse i aktivt at igangsætte og gennem-

føre lokal dataindsamling om mulige effekter af turismen, herunder lokalbefolkningens 

grad af tilfredshed med turismen og deres oplevelser af adfærdsmæssige gener og bi-

drag til lokale service- og kulturudbud. Som led i den nationale strategi for bæredygtig 

vækst i dansk turisme er VisitDenmark på vegne af Det Nationale Turismeforum således 

ved at udvikle et spørgeskema til dataindsamling i danske destinationer om lokalbefolk-

ningens grad af tilfredshed med den lokale turisme og deres oplevelser af turismens 

positive og negative konsekvenser på en lang række specifikke områder, såsom udbud-

det af kulturtilbud, offentlige servicetilbud og infrastrukturer, livskvalitet og atmosfære, 

støjgener, affald og manglende oprydning, transport, boligpriser, kvalitet af lokal natur 

osv. (VisitDenmark, 2021a). 

Mange projektpartnere fandt, at en sådan lokal dataindsamling ligger fint i tråd med 

deres nuværende arbejdsformer og ville være et yderst værdifuldt element i etablerin-

gen af den dialog og interaktion med lokalbefolkningen, som er nødvendig for at opnå 

gode resultater af turismeudviklingsarbejdet. Behovet for øget dialog blev desuden be-

grundet ønsket om at imødekomme en begyndende, spredtvis utilfredshed med ”over-

turisme” på visse hotspots, et stigende antal henvendelser og bekymringer fra lokalbe-

folkning til kommuner og destinationsorganisationer omkring parkering, trafik, toilet-

forhold, affaldshåndtering osv.  

Man kan således sige, at den sociale indikator om ”Lokalbefolkningens tilfredshed med 

turismen”, som blev inkluderet i bæredygtighedsværktøjet (jf. Tabel 9), i nogen grad 

erstatter de governance-indikatorer, som blev foreslået inkluderet af projektforskerne, 

men fravalgt af projektpartnerne. Med den planlagte dataindsamling blandt lokale bor-

gere om deres oplevelser og tilfredshed med en række specifikke aspekter af den lokale 

turisme vil danske destinationsorganisationer have et redskab til at måle på de lokale 

effekter af turismen og til at give input til fokusområder i deres lokale udviklingsindsats.  

Samtidig var det en udbredt erfaring blandt projektpartnerne, at etablering og gennem-

førelse af et holistisk, inddragende og tværsektorielt samarbejde om udvikling af lokale 
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turismeprodukter, der går hånd i hånd med udvikling af bæredygtige lokalsamfund, er 

yderst vanskeligt og præget af store hindringer. Projektpartnerne talte f.eks. om van-

skelighederne ved at dokumentere og kommunikere om turismens ”dobbeltfunktionali-

tet”, dvs. at kulturudbud, turistevents, natur & outdoor-aktiviteter, fødevaretilbud mv. 

kan have værdi både for turister og lokalbefolkning og kan fremme bosætning af nye 

borgere. Ønsket om at kunne dokumentere og kommunikere omkring denne dobbelt-

funktionalitet i forhold til lokale politikere, borgere og foreninger var i sig selv en af de 

motiverende faktorer bag destinationernes ønske om udvikling af et bæredygtigheds-

regnskab.  

I den forbindelse blev betegnelsen ”katalytisk samarbejde” brugt, hvor man forsøger at 

bringe de forskellige turismeprodukter og -aktiviteter i forbindelse med hinanden, så de 

gensidigt krydsbestøver hinanden. Flere projektpartnere nævnte, at de små turisme-

virksomheder, foreninger og andre med turismerelaterede tilbud ofte føler sig oversete 

i de lokale turismestrategier og markedsføringstiltag og at disse i for høj grad er ind-

rettet efter de store turismevirksomheders og destinationens ”fyrtårnes” interesser (se 

også Broegaard (2020)). De fremhævede, at det er en lang og svær formidlings- og 

læreproces at sprede forståelsen af førnævnte perspektiv om samtænkning og kryds-

bestøvning af aktiviteter blandt virksomheder og foreninger, også pga. destinationernes 

diversitet af meget forskelligartede turismeformer med forskellige interesser og udvik-

lingsbehov.  

De praktiske vanskeligheder ved at implementere tværsektorielt turismeudviklingsar-

bejde viser sig ikke mindst i relation til at sikre en balance mellem turismeaktiviteter i 

destinationens centerbyer og de mindre landsbyer uden de store ressourcer og ofte 

præget af fraflytning, lukninger af offentlige institutioner og servicetilbud osv. (jf. be-

grebet om ”neksogen udvikling” i Tekstboks 1 i kapitel 3). Destinationsorganisationerne 

erkendte, at det er en vanskelig balance at tilgodese alle aktører og lokalsamfund, og 

at det kræver en flerstrenget, koordineret indsats af mange aktører herunder ikke 

mindst myndigheder på tværs af sagsområder (natur/miljø, trafik, kultur, socialområ-

det), politisk-administrative niveauer (kommuner, regioner, stat), erhvervs- og bran-

cheorganisationer (DA, HORESTA, Campingpladsers Fællesråd osv.), frivillige inden for 

kultur- og fritidsområdet og utallige andre aktører. Danske turismedestinationer omfat-

ter som regel mange kommuner, som ikke nødvendigvis har de samme interesser og 

ønsker på turismeområdet, og destinationsudviklingsarbejdet er derfor også nødt til at 

forholde sig til og bygge kompromisser mellem interne kommunale interesseforskelle. 

Projektpartnerne fandt således, at de manglede de nødvendige ressourcer til at koordi-

nere et flerstrenget, tværsektorielt, lokalt samarbejde.   

Flere destinationsorganisationer kom i diskussionerne også ind på, at der i Danmark 

mangler regulatoriske rammer om og formelle ansvarsfordelinger for støtten til udvik-

ling af lokalsamfund i landdistrikterne, som derfor er organiseret vidt forskelligt fra 

kommune til kommune (Hedetoft & Broegaard, 2020) og ofte sker inden for tidsbe-

grænsede og usammenhængende projektbevillinger, som turismevirksomheder og 
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lokalbefolkning har svært ved at forstå. En medarbejder fra Visit Lolland-Falster beskrev 

problemstillingen på denne måde:  

”Lokalsamfundsudvikling er rigtig skrøbeligt, fordi der ikke er nogen 

ramme omkring den samtale. Hvordan man får kommunerne ind på det 

spor, som handler om lokalsamfundets udvikling og som har kæmpe po-

tentiale for turisme. Det er ikke lovbestemt. Det betyder, at der som ud-

gangspunkt ikke rigtig er nogen penge knyttet til det. Det er ren interes-

sevaretagelse. Det betyder også, at der ikke er nogen kommandostruktur 

knyttet til det. Og det, vi egentlig taler om, altså det, der kunne løse det 

i virkeligheden, det var en national landdistriktspolitik, hvor man egentlig 

kigger på, hvordan er det, man styrker lokalsamfund?” (Carina Woolhead, 

Visit Lolland-Falster, Fokusgruppemøde 5.februar, 2021) 
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5. Det udarbejdede bæredygtighedsregnskab og dets 

anvendelse 

5.1. Indledning 

Som nævnt tidligere i rapporten, har målet for dette projekt ikke været at udvikle et 

færdigudviklet bæredygtigt turismeregnskab, men alene en prototype som et første 

skridt mod et færdigudviklet bæredygtigt turismeregnskab på destinationsniveau. 

Prototypen er lavet som et Excel-ark med flere faner, som indeholder en beskrivelse af 

de enkelte indikatorer og faktiske tal for en række af dem, som kan bruges som eksem-

pler. Afsnit 5.2 beskriver nærmere prototypens opbygning og indhold og giver eksem-

pler på, hvordan det kan anvendes for nogle af indikatorerne. Afsnit 5.3 beskriver, hvad 

det vil kræve at udvikle et færdigt bæredygtigt turismeregnskab, baseret på prototy-

pen, og 5.4 nogle anbefalinger vedrørende de dele af regnskabet, der med fordel kunne 

videreudvikles fremover.   

 

5.2. Generelt om prototypens opbygning, indhold og anvendelse 

I Excel-arket er der en række faner, som brugeren frit kan vælge mellem. I den første 

fane, ”Indikatorerne”, er der en beskrivelse af de udvalgte indikatorer opdelt efter den 

sociale, økonomiske og miljømæssige dimension, jf. Figur 5. 

 

Figur 5. Beskrivelse af indikatorerne i det bæredygtige turismeregnskab 

 

 



51 
 

Fanen indeholder for hver indikator: 

• En uddybende beskrivelse af indikatoren; 

• Hvilken måleenhed den skal måles i; 

• Det mest detaljerede geografiske niveau som indikatoren kan vises på (kan 

indikatoren vises på kommunalt niveau, kan den således aggregeres til 

destinationsniveau); 

• Datakilden (findes der allerede eksisterende offentligt tilgængelige data, er der 

tilføjet et link til det i fodnoterne); 

• Frekvens for hvor ofte data laves på nuværende tidspunkt (størstedelen af 

indikatorerne er basererede på årlige data, mens det for indikatorer som 

’Sæsonbeskæftigelse’ og ’Sæson i overnatninger’ er nødvendigt med månedlige 

data);  

• Beregningsmetode; 

• Eventuelle bemærkninger. 

 

I de efterfølgende faner af prototypen er der lavet et eksempel på, hvordan et bære-

dygtigt turismeregnskab kan se ud5. I eksemplet er der udvalgt en række af de samlede 

anbefalede bæredygtighedsindikatorer, som vises for i alt 21 geografiske områder, dvs. 

19 danske destinationer, kommunerne uden for destinationerne samlet set, samt hele 

landet. Derudover er der lavet en beregning af et nationalt tal for turisternes CO2-aftryk 

vha. metoden, beskrevet i Lindahl (2021). 

I fanen ’Eksempel – Tabel’ er indikatorerne opstillet i tabelform, hvor de 21 geografiske 

områders værdier for de udvalgte indikatorområder kan aflæses. I fanen ’Eksempel – 

Figur 1’ er indikatorerne opstillet i en interaktiv radarfigur, hvor brugeren selv kan ud-

vælge, hvilke destinationer, der skal sammenlignes. I figuren er værdierne af indikato-

rerne normaliseret. Dvs. værdierne justeres, så destinationen med den højeste værdi 

for en given indikator tildeles værdien 100, mens destinationen med den laveste værdi 

tildeles værdien 0. De øvrige destinationer tildeles en score, som svarer til afstanden til 

hhv. minimums- og maksimumsværdierne6. Normalisering gør det muligt at sammen-

ligne og sammenveje indikatorer, som ellers er angivet i forskellige enheder. 

For de indikatorer, hvor en høj værdi forbindes med noget negativt (f.eks. turismein-

tensitet), vises den normaliseret værdi i omvendt rækkefølge. Dvs. den destination med 

den laveste turismeintensitet tildeles scoren 100, og omvendt for destinationen med 

scoren 0. Dette gøres, så det for alle indikatorerne gælder, at desto tættere værdien er 

på 100, desto bedre klarer destinationen sig i sammenligning med de andre destinatio-

ner for den pågældende indikator. Dvs. desto længere væk destinationen er fra centrum 

i radarfiguren desto bedre klarer destinationen sig. 

 
5 Det skal nævnes, at VisitDenmark også har lavet et dashboard, hvor man kan aflæse tallene for en række 

af indikatorene. Det kan tilgås på følgende link. 
6 I Excel-arket er der en uddybende beskrivelse af, hvordan værdierne er normaliseret. 

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/3f10d08c-b712-4e77-835b-308a6644d8a0/page/p_81460191lc
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Den normaliserede værdi vises i omvendt rækkefølge for følgende indikatorer: 

• Turismeintensitet 

• Turismetæthed 

• Sæsonbeskæftigelse 

• Sæson i overnatninger 

I nedenstående Figur 6 er der vist et eksempel, hvor Wonderful Copenhagen og Visi-

tAarhus sammenlignes. Her kan det ses, at VisitAarhus klarer sig en smule bedre mht. 

turismeintensiteten, arbejdsproduktivitet og lokalt ejerskab af virksomheder, samt væ-

sentligt bedre mht. turismetætheden og social inklusion ift. Wonderful Copenhagen. Til 

gengæld har Wonderful Copenhagen flere hoteller og feriecentre med miljøcertifikater, 

den turismeskabte beskæftigelse udgør en større andel af den samlede beskæftigelse i 

destinationen, der er mindre sæsonvariation i antallet af overnatninger og beskæftigel-

sen, turismeerhvervet bruger en højere uddannet arbejdskraft, og Wonderful Copenha-

gen har haft en højere vækst i antallet af overnatninger den betragtede periode end 

VisitAarhus. 

 

 Figur 6. Sammenligning af indikatorerne for destinationsområderne 

 

 

Den interaktive figur muliggør, at man som destinationsselskab kan sammenligne sig 

for alle indikatorerne mod de destinationsselskaber, som man gerne vil sammenligne 

sig med. 

I fanen ’Eksempel – Figur 2’ er der lavet et eksempel på, hvordan en samlet bæredygtig 

turisme score kan beregnes for destinationsselskaberne baseret på de udvalgte indika-

torer (se Figur 7). Metoden tager udgangspunkt i metoden bag ISOST indekset, som er 

blevet brugt til at måle destinationers bæredygtighed i Catalonien (Spanien), jf. Torres-

Delgado og Palomeque (2018). 
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Først beregnes der en score for hver dimension (dvs. social, økonomi og miljø). Scoren 

for hver dimension er et simpelt gennemsnit af indikatorerne tilhørende den pågæl-

dende dimension. Dvs. scoren for f.eks. dimensionen ’Social’ er gennemsnittet af de 

normaliserede værdier af alle de sociale indikatorer. Dvs. i prototypen, hvor der vises 

faktiske tal for fem af de sociale indikatorer, er scoren for ’Social’ et gennemsnit af de 

normaliserede værdier af indikatorerne ’Turismeintensitet’, ’Turismetæthed’, ’Social in-

klusion’, ’Sæsonbeskæftigelse’ samt ’Uddannet arbejdskraft’. 

Herefter tages der et simpelt gennemsnit af scoren for de tre dimensioner. På den måde 

får man en samlet score for bæredygtig turisme.  

Figuren i fanen ’Eksempel – Figur 2’ er ligesom forrige figur interaktiv. Så man kan selv 

vælge hvilke destinationer, som man vil se scorerne for. Figuren muliggør altså, at man 

kan få én samlet score for destinationens bæredygtighed samtidig med, at man kan se 

for hvilke dimensioner, den pågældende destination klarer sig bedre/dårligere i sam-

menligning med de andre destinationer. 

 

Figur 7. Destinationsselskabernes samlede score for bæredygtige turisme  

 

 

I eksemplet ovenfor er det valgt at sammenligne Destination Bornholm, VisitNordsjæl-

land og Destination Himmerland. Det kan ses, at de tre destinationsselskaber får no-

genlunde samme score i den samlet bæredygtige turisme score, men at der er forskel 

på deres placering for de tre dimensioner. F.eks. klarer VisitNordsjælland sig bedst på 

den sociale og miljømæssige dimension, mens Destination Bornholm klarer sig bedst 

for den økonomiske dimension af de tre destinationsselskaber. 

Der er nogle ting, som det er vigtigt at være opmærksom på ved fortolkning af den 

samlede score for bæredygtige turisme: 

1. Scoren siger kun noget om destinationsselskabernes relative bæredygtighed. 

Hvis en destination har en høj score, betyder det alene, at destinationen klarer 
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sig bedre sammenlignet med de andre destinationer. At have en høj score kan 

derfor ikke nødvendigvis bruges som indikation på, at en destination er 

bæredygtig i absolut forstand. 

 

Hvis scoren skal bruges til at indikere, om en destination er bæredygtig i absolut 

forstand, vil det kræve, at der for hver indikator udformes tærskelværdier for, 

hvornår en destination er bæredygtig eller ej, jf. afsnit 5.4. 

 

2. Den samlede score for bæredygtig turisme vægter hver dimension lige meget 

(dvs. den sociale, økonomiske og miljømæssige dimension vægter hver en 

tredjedel). Det medfører, at hvis der er et forskelligt antal indikatorer i hver 

dimension, så vil de enkelte indikatorer vægte forskelligt. I prototypen er der 

valgt denne fremgangsmetode, da samme metode bruges til f.eks. ISOST 

indekset fra Torres-Delgado og Palomeque (2018).  

 

Der kan dog sagtens bruges en anden vægtning, hvis det vurderes, at nogle af 

dimensionerne/indikatorerne er mere vigtige end andre i forbindelse med en 

bæredygtig udvikling for turismen. Det har dog ikke været en del af dette projekt 

at vurdere en sådan vægtning. Det må derfor være en del af et fremtidigt 

arbejde, hvis der skal laves en vurdering af, hvor meget hver enkelte indikator 

skal vægte i den samlede score for bæredygtig turisme. 

Det er derfor vigtigt at bemærke, at ovenstående tal og figur kun skal bruges som et 

eksempel på en fremgangsmåde på, hvordan der kan beregnes en samlet bæredygtig-

hedsscore. Tallene i ovenstående eksempel skal ikke bruges til at vurdere, hvilken de-

stination som er den mest bæredygtige. Det skyldes først og fremmest, at der i eksem-

plet i prototypen ikke er beregnet værdier for alle indikatorerne, og at der ikke er lavet 

en vurdering af, om nogle af indikatorerne skal vægtes mere end andre.  

 

5.3. Færdigudvikling af et bæredygtigt turismeregnskab 

Første fase i at færdigudvikle et bæredygtigt turismeregnskab vil bestå i beregning af 

alle indikatorerne fra prototypen for alle 21 geografiske områder. En vigtig præmis for 

udvælgelsen af indikatorerne har været, at data enten allerede er eksisterende eller 

kan tilvejebringes inden for en rimelig tids- og budgetramme. Derfor er der for største-

delen af indikatorerne allerede eksisterende, brugbare data. For de indikatorer, hvor 

der allerede findes eksisterende tilgængelige data, bør arbejdet med konstruktionen af 

indikatorerne være ligetil, da prototypen indeholder en udførlig beskrivelse af bereg-

ningsmetoden. For disse indikatorer vil det altså allerede være muligt at lave regnskabet 

på destinationsniveau. 

For en række af indikatorerne er data på nuværende tidspunkt enten ikke-eksisterende 

på destinationsniveau eller også findes data, men er ikke er offentligt tilgængeligt. Det 

gælder for følgende indikatorer: 
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• De lokale beboeres tilfredshed: Som nævnt i afsnit 4.5.3 er 

VisitDenmark på vegne af Det Nationale Turismeforum og som led i den nationale 

strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme ved at udvikle et spørgeskema til 

dataindsamling i danske destinationer om lokalbefolkningens grad af tilfredshed 

med den lokale turisme og deres oplevelser af turismens positive og negative 

konsekvenser på en lang række specifikke områder, såsom udbuddet af 

kulturtilbud, offentlige servicetilbud og infrastrukturer, livskvalitet og atmosfære, 

støjgener, affald og manglende oprydning, transport, boligpriser, kvalitet af lokal 

natur osv. (VisitDenmark, 2021a). Det er på nuværende tidspunkt ikke hensigten, 

at opgørelsen skal laves, så det er muligt at opgøre den på destinationsniveau. 

Dog er det tænkt, at det for destinationerne er muligt at købe opgørelsen af 

VisitDenmark for deres destination. Hvis indikatoren skal kunne vises på 

destinationsniveau i et bæredygtigt turismeregnskab, vil det således kræve ekstra 

finansiering af dette. 

• Inklusion af marginaliseret arbejdskraft: Fra STARs hjemmeside er det 

ikke muligt at hente data ud for den branchegruppering, som normalt bruges for 

hele turismeerhvervet (se bilag 14 i VisitDenmark (2021b) for en afgrænsning af 

turismeerhvervet). Data kan dog godt hentes ud for branchen ’Hoteller og 

restauranter’7, hvorfor det bruges i prototypen. Ønsker der dataindikatoren for 

hele turismeerhvervet, vil det kræve en specialleverance fra STAR. 

• Døgnforbrug: Turisternes døgnforbrug er baseret på VisitDenmarks 

Turistundersøgelse, som er baseret på ca. 14.000 personlige interviews. For visse 

destinationsområder vil datagrundlaget være en smule tyndt. Der skal laves en 

vurdering om, hvorledes eksisterende data kan bruges til indikatoren eller om 

f.eks. antallet af respondenter skal øges i turistundersøgelsen for at øge kvaliteten 

af data. 

• El-, Varme- og Vandforbrug: Data findes på nuværende ikke på 

destinationsniveau, men skal laves af Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har 

nævnt, at det bør være muligt at lave det ønskede data (jf. afsnit 4.5.2).  

For ovenstående indikatorer vil det således kræve at data tilvejebringes, før de ønskede 

indikatorer kan konstrueres på destinationsniveau. Efter tilvejebringelsen af data bør 

det være ligetil at lave de ønskede indikatorer på destinationsniveau. 

Der må desuden forventes at være arbejde forbundet med dels konstruktionen af et 

dashboard eller lignende, hvor data kan præsenteres, og dels et løbende arbejde med 

årlig opdatering af indikatorerne.  

 

 
7 Branchen ’Hoteller og restauranter’ indeholder også andre overnatningssteder end hoteller (f.eks. 

ferieboliger, campingpladser mv.) og andre spisesteder end restauranter (f.eks. pizzarier, caféer, kantiner, 

værtshuse mv.).  
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5.4. Anbefalinger om den videre udvikling af et bæredygtigt 

turismeregnskab 

I løbet af projektet er der opstået blevet været en række ønsker/anbefalinger om for-

bedringer eller videreudvikling af det ovenstående anviste bæredygtige turismeregn-

skab. Disse ønsker/anbefaler er resultat af dialogmøder mellem de involverede forskere 

og repræsentanter fra blandt andet VisitDenmark, Danske Destinationer, Dansk Kyst- 

og Naturturisme samt destinationsselskaberne, men er også anbefalinger, der efterføl-

gende er udviklet af CRT’s forskere. 

Ønskerne/anbefalingerne drejer sig både om forbedring af data for de eksisterende an-

befalede indikatorer, inddragelse af yderligere indikatorer samt færdigudvikling af en 

samlet bæredygtig turisme score. I nedenstående sektioner er der oplistet disse øn-

sker/anbefalinger. De er ikke opstillet i prioriteret rækkefølge efter, hvilke indsatsom-

råder som anbefales at prioriteres først. 

Derudover er det vigtigt at nævne, at der i fremtiden naturligvis kan ske inkludering af 

andre indikatorer end det der nævnes herunder eller fjernelse af nogen af de eksiste-

rende indikatorer som resultatet af f.eks. ændrede politiske prioriteringer, nye datamu-

ligheder osv. 

 

5.4.1 Datamæssig forbedring af de anbefalede indikatorer 

 

Overnatningsstatistikken  

I de officielle tilgængelige overnatningsstatistikker, som der henføres til i prototypen, 

er der kun inkluderet kommercielle overnatninger og overnatninger, foretaget på 

hoteller, feriecentre og vandrerhjem med minimum 40 senge, samt campingpladser 

med minimum 75 campingenheder. VisitDenmark har data for små overnatningssteder, 

samt estimater for visse ikke-kommercielle overnatningsstatistikker på 

destinationsniveau. Denne data kan inddrages for de indikatorer, som bruger antallet 

af overnatninger (f.eks. turismeintensiteten) med henblik på at give et mere retvisende 

billede. Derudover kan fremtidigt arbejde også kigge på muligheden for at inkludere 

endagsturister i indikatorerne. 

 

Turisternes CO2-aftryk 

I Lindahl (2021) er der beskrevet en metode til at beregne turisternes CO2-aftryk på 

nationalt niveau, samt en beregning af tallet for 2018. Der er dog en række områder, 

som fremtidige analyser med fordel kan kigge nærmere på. Det gælder f.eks. bereg-

ninger af, hvor meget af husholdningernes udledning i Danmark der kan henføres til 

turismen, turisternes internationale transportrelaterede udledning mv. Men man kan 

også fremover kigge på en generel metodegennemgang af emnet med henblik på en 

forbedring af beregningen af turisternes CO2-aftryk.  
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Lokalt ejerskab af virksomheder  

I prototypen antages en turismevirksomhed at være lokalt, hvis den har hovedsæde og 

arbejdssted i samme kommune. At en virksomhed har hovedsæde i en given kommune, 

betyder dog nødvendigvis ikke, at den er lokalt ejet. Derfor er der nogen usikkerhed 

forbundet med at definere lokalt ejerskab på denne måde. CRT er sent i projektets 

periode blevet gjort bekendt med, at Danmarks Statistik har nogle registre (FATI og 

FIDA-registret), som muligvis vil kunne bruges til en mere præcis måling af lokalt ejer-

skab. Fremtidigt arbejde vil kunne kigge på, om disse registre kan bruges til en mere 

præcis måling af, om en turismevirksomhed er lokalt ejet eller ej. 

 

5.4.2. Yderligere indikatorer, som kunne inddrages i regnskabet i 

fremtiden 

 

Naturværdi og miljøindikatorer 

Som allerede nævnt er naturværdi ikke medtaget som miljøindikator til trods for, at høj 

naturværdi er et vigtigt aspekt af bæredygtighed og at der faktisk eksisterer brugbare 

kommunale tal i form af naturkapitalindekset8. Naturkapitalindekset er imidlertid fra-

valgt i denne omgang, da det ikke kan bruges som et styringsværktøj for destinations-

selskaberne og turismeerhvervene, men afhænger af effekterne på naturværdien af 

samfundets samlede aktivitetsniveau.  

Fremover kunne man kigge på udvikling af en indikator, som både afspejler destinatio-

nernes naturværdi, men som også kan fungere som et lokalt styringsværktøj. I lyset af 

Danmarks internationalt set yderst intensivt dyrkede arealer og begrænsede arealer 

med uberørt natur, som med stor sandsynlighed vil blive mål for forstærkede nationale 

indsatser for at leve op til diverse internationale reguleringskrav og målsætninger i de 

kommende år, kunne turismesektoren ligeledes overveje inklusion af andre miljøindi-

katorer om destinationernes naturmæssige ressourcer og tilstand herunder vedrørende 

biodiversitet og særlige landskabs- og naturtyper. 

 

Turisternes internationale transportrelaterede udledning  

I beregningen af turisternes CO2-aftryk er turisternes internationale transportrelaterede 

udledning ikke inkluderet pga. manglende data og endnu ikke fuldt udviklede bereg-

ningsmetoder (jf. Lindahl, 2021). Der har dog været et stort ønske om at inkludere en 

sådan indikator (jf. afsnit 4.3) og gerne baseret på data på lokalt niveau. 

 
8 https://biodiversitet.nu/naturkapital  

https://biodiversitet.nu/naturkapital
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Derfor er der projektet kigget nærmere på Visit Norway’s ’udslipskalkulator’9 for at un-

dersøge, om et lignende værktøj kan laves for Danmark. Værktøjet beregner det trans-

portrelaterede CO2-udslip for en turists/turistgruppes transport til, fra og i Norge (dvs. 

den internationale, den regionale og den lokale del af rejsen). Værktøjet er lavet for 

aktører i rejselivet, som ønsker viden om transportrelateret CO2-udslip i sin strategiske 

planlægning og markedsføring. Brugeren er tænkt som en turistvirksomhed, en desti-

nation, en landsdel eller en turist/turistgruppe.  

Til beregningen skal bruges en del forskelligartede datasæt, da kalkulatoren både an-

vender og integrerer internationale og nationale data om CO2-udslip forbundet med 

transportafstande, belægningsprocenter for forskellige transportmidler (fly, færger, 

tog, bus, biler mv.), antal gæster og deres rejsemønstre (opdelt på nationalitet) i og 

mellem landsdelene i Norge. Metoden er detaljeret beskrevet i Grythe & Lopez-Aparicio 

(2020). 

Det har ligget udenfor dette projekts rammer at udvikle en lignende kalkulator for Dan-

mark, men man kunne fremover overveje muligheden. Det er vores vurdering, at et 

lignende værktøj for Danmark vil kunne bidrage med meget af den information, som 

efterspørges af destinationerne. Derudover vil beregning af turisternes internationale 

transportrelaterede udledning kunne bidrage væsentligt til en større viden om turister-

nes samlede nationale CO2-aftryk. Endelig kan der muligvis ud fra kalkulatoren laves 

en miljøindikator om turisternes transportrelaterede udledning på destinationsniveau, 

som kan inddrages i det bæredygtige turismeregnskab.  

 

Turisternes CO2-aftryk på destinationsområde 

I prototypen anbefales der kun nationale tal for turisternes samlet CO2-aftryk og der er 

lavet en første beregning af dette (Lindahl, 2021). Det har været et ønske fra projekt-

partnerne, at et lignende tal bliver lavet på destinationsniveau. Der er dog en række 

udfordringer ved dette: 

1. At lave beregninger af turisternes CO2-aftryk på lokalt niveau kræver meget data. 

Hvis det på baggrund af de nuværende datamuligheder skal beregnes på 

destinationsniveau, vil der skulle laves en række antagelser, som vil medføre, at 

resultatet ikke nødvendigvis vil afspejle den lokale indsats for at reducere 

turisternes lokale CO2-aftryk. 

2. Derudover vil en stor del af turistens CO2-aftryk ligge udenfor turismeerhvervet 

og derfor i høj grad afhænge af produktionsprocessen i andre brancher (f.eks. 

om energiforsyningen baserer sig på kul, olie og gas eller i stedet vedvarende 

energi). Derfor vil et tal for turisternes CO2-aftryk på destinationsniveauv kun i 

begrænset omfang kunne bruges som et styringsredskab, da en stor del af tallet 

 
9 https://business.visitnorway.com/no/utslippskalkulator/  

https://business.visitnorway.com/no/utslippskalkulator/
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afhænger af ting som er udenfor destinationsselskabernes og turismeerhvervets 

indflydelse. 

Af ovenstående grunde er det derfor heller ikke nødvendigvis anbefalingen, at der laves 

en beregning af turistens samlede CO2-aftryk på destinationsniveau. I stedet anbefales 

det, at der inddrages indikatorer, som har betydning for turistens CO2-aftryk og som 

kan bruges som et styringsredskab for destinationsselskaberne/turismeerhvervet eller 

turisten selv. 

I regnskabet inkluderes indikatorer om turismeerhvervet og sommerhuses el- og var-

meforbrug. Dette er netop eksempler på sådanne indikatorer, da det både har en be-

tydning for turisternes CO2-aftryk og er noget som turismeerhvervet selv kan påvirke.  

 

Governance/destinationsledelse  

Både det komparative litteraturstudie om international litteratur om indikatorsystemer 

om bæredygtig turisme, som blev gennemført i projektets startfase (se kapitel 2) og de 

forskningsinput fra Nordregio og SDU, som blev formidlet til projektpartnerne på pro-

jektmøder undervejs (se kapitel 3), har peget på at bæredygtig turismeudvikling også 

handler om inddragelse af aktører uden for turismeerhvervet og karakteren af de pro-

cesser, hvorigennem den lokale turismeudvikling gennemføres. Der kunne således være 

gode grunde til i et indikatorsystem om bæredygtighed turisme at inkludere indikatorer 

om governance (destinationsledelse), der måler på, i hvilken udstrækning og på hvilke 

måder det lokale turismeerhverv inddrager lokalbefolkningen og andre aktører i sine 

udviklingsstrategier, om turismeudviklingen er forankret i lokale politiske, forvaltnings-

mæssige, erhvervsmæssige og civile strategier og systemer, og om disse bredere ram-

mer om turismeudviklingen adresserer de forskellige økonomiske, sociale og miljømæs-

sige dimensioner af bæredygtighed. Den norske Standard for Reiseliv10 indeholder ek-

sempelvis mange af sådanne governance-indikatorer. 

Som beskrevet i kapitel 4.5 fandt de involverede destinationsselskaber stor forståelse 

for disse overordnede principper og perspektiver for bæredygtig turismeudvikling, men 

også at dette element - i hvert fald på nuværende tidspunkt - ikke bør sættes på en 

fælles formel, som alle destinationer skal arbejde med på samme måde. I stedet er der 

blevet inkluderet en indikator, der måler på lokalbefolkningens overordnede tilfredshed 

med turismen, baseret på en bredt anlagt dataindsamling i regi af VisitDenmark om 

lokale borgeres oplevelser af turismens positive og negative følger. Denne indikator og 

den underliggende dataindsamling adresserer vigtige governance-aspekter, som turis-

meerhvervet selv har indflydelse på.  

Der hersker ingen tvivl om, at etablering og gennemførelse af et holistisk, tværsektorielt 

og bredt inddragende samarbejde om udvikling af lokale turismeprodukter, der går 

 
10 https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/reiseliv/merket-

for-barekraftig-reiseliv/standard-for-barekraftig-reiseliv.pdf. 
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hånd i hånd med udvikling af bæredygtige lokalsamfund, er yderst vanskeligt og præget 

af store hindringer, herunder manglende nationale regulatoriske rammer om og for-

melle ansvarsfordelinger for kommunernes landdistriktsudvikling, jf. afsnit 4.5.3 om 

sammenhæng mellem udviklingsarbejde for turisme og lokalsamfund.  

Det må ligeledes understreges, at etableringen af de nødvendige rammer for en (miljø-

mæssig, økonomisk og social) bæredygtig turismeudvikling ikke alene er turismeer-

hvervets aktørers ansvar. De anbefalede ”neksogene” tilgange til turismeudvikling, hvor 

turismeudviklingen i landdistrikter integreres i bredere strukturelle indsatser, der ba-

lancerer udviklingen mellem centerområder og ressourcesvage lokalsamfund (jf. Tekst-

boks 1 i afsnit 3.2), kræver opmærksomhed og involvering af aktører uden for turisme-

sektoren, først og fremmest politiske og forvaltningsmæssige systemer på forskellige 

niveauer.  

Så meget mere kunne der være grund til (og måske endda kommercielle perspektiver 

i) at turismeerhvervet stiller sig i spidsen for opbygning og formalisering af lokale og 

nationale rammer for en bredt inkluderende dialog om, hvad bæredygtig turisme og 

bæredygtige lokalsamfund indebærer, hvordan det udvikles og vedligeholdes, hvem der 

er ansvarlige for hvilke dele af udviklingsstrategierne, og på hvilke felter og med hvilke 

indikatorer det giver bedst mening at måle indsatsen på. Diskussionerne med de invol-

verede projektpartnere har vist, at destinationerne anerkender betydningen af god de-

stinationsledelse og kommunikation, og at de struktureret og kompetent prioriterer og 

arbejder på at skabe dialog med aktører uden for erhvervet herunder lokalbefolkning, 

foreninger, politikere og forvaltningssystemer osv.  

Skal danske turismedestinationers ønske om at bruge bæredygtighedsbegrebet som et 

arbejds- og styringsredskab for deres udviklingsindsats forstås som mere end en kom-

merciel kommunikations- og markedsføringsstrategi, må formen, kvaliteten og resulta-

terne af deres udviklingsindsats imidlertid på sigt blive en del af dét, som der måles på 

og kommunikeres om.  

Det er foreløbigt et åbent spørgsmål, hvordan sådanne governance-indikatorer sikrer 

den rette balance mellem hensynene til på den ene side tværgående sammenligning og 

fælles udviklingstilgange og på den anden side tilpasning til lokalspecifikke traditioner, 

muligheder og barrierer. Måske skal man i første omgang tænke i tråd med den før-

nævnte norske Standard for Reiseliv, som indeholder en lang række simple governance-

indikatorer á la ”Har destinationsorganisationen en strategi for dialog med lokalbefolk-

ning?”, ”Afholder destinationsorganisationen regelmæssigt møder med lokale borger-

foreninger?”, og ”Har kommunen en strategi om bæredygtig udvikling?”  

 

5.4.3. Absolut eller relativ bæredygtighed  

I prototypen er der vist en metode til, hvordan der kan laves en samlet score for 

destinationsområdet bæredygtighed ved at sammenveje de inkluderede indikatorer. 

Som nævnt i afsnit 5.2 er det dog vigtigt at bemærke at: 
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1. Scoren angiver kun, om destinationsområdet er relativt bæredygtigt; 

2. Der er ikke taget stilling til, om nogle indikatorer skal vægtes højere end andre. 

Der er således brugt en tilgang, hvor hver af de tre dimensioner vægter lige 

meget, mens hver indikator vægter lige meget indenfor dimensionerne.  

Man kan derfor fremover overveje, om man ønsker at den samlede score for bæredygtig 

turisme i destinationerne skal afspejle et relativt eller absolut niveau af bæredygtighed. 

Skal scoren afspejle en absolut bæredygtighed, vil det kræve, at der udformes tærskel-

værdier for hver indikatorer (f.eks. at en turismeintensitet over et givet niveau defineres 

som ubæredygtig). På den måde kan der konstrueres en score, som viser om destina-

tionsområdet er bæredygtigt i absolut forstand. Dernæst skal der laves en vurdering af, 

hvorledes indikatorerne skal vægte i forhold til hinanden, ligesom det skal vurderes, om 

hver dimension (social, økonomi og miljø) skal vægtes lige højt.   
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Bilag 1. De anvendte metoder i det komparative studie af 

eksisterende indikatorsystemer om bæredygtige 

turismedestinationer  
 

1. Indledning 

Dette bilag beskriver mere uddybende end Kapitel 2 de metoder, som er anvendt i et 

komparativt litteraturstudie af eksisterende indikatorsystemer om bæredygtig turisme 

(på engelsk Sustainable Tourism Indicators, STI) og deres udvikling og anvendelse, 

foretaget som led i projektet.  

Erfaringer med indikatorer til at måle bæredygtig turisme (på engelsk ”Sustainable Tou-

rism Indicators, STI) findes både i den akademiske litteratur og i den såkaldte ”grå 

litteratur”, dvs. i rapporter. Vi ønskede at inkludere begge typer af materialer.  

Det komparative litteraturstudie har bestået i to elementer: dels fremsøgningen, orga-

niseringen og kodningen af relevante publikationer og rapporter (underopdelt i frem-

søgningen af hhv. videnskabelige publikationer og ikke-akademiske, anvendelsesorien-

terede materialer), og dels en analyse af det udvalgte materiale med henblik på at 

kondensere de tematiske måle- og indikatorområder, som er inkluderet og anvendt. 

Dette Bilag 1 beskriver alene de anvendte metoder i det førstnævnte element. Det 

sidstnævnte analytiske element er beskrevet i Kapitel 2.  

Grundet de begrænsede ressourcer i projektet, måtte vi afgrænse vores søgning af 

litteratur. Vi har således ikke lavet et egentligt systematisk litteratur-gennemgang, men 

i stedet gennemført forskellige, strategisk vigtige måder at søge materialer på:  

• Søgninger på søgemaskiner – bl.a. via REX - efter nøgleord, så afgrænset som 

muligt. Af tidshensyn begrænsede vi os til at se på de første 100 hits (af hver af de 

forskellige søgninger, sorteret efter ”relevans”), og lavede screening i to skridt: 

Skridt 1: På baggrund af titel og evt. abstract vurderedes, om 

artiklen/rapporten/bogen var relevant for projektet Bæredygtige 

Turismeregnskaber. Skridt 2: Grundig vurdering af relevans og prioritering af denne 

i tre niveauer ud fra læsning af abstract og indhold. Grundet de knappe tidsmæssige 

ressourcer i projektet, var det vores mål at short-listen ikke rummede mere end ca. 

30 publikationer, da vi ellers ikke havde tid til at analysere dem.  

• Søgninger på relevante institutioners hjemmeside, herunder UNWTO, 

European Travel Community (som nævnes i projektansøgningen), EU og 

VisitDenmark.   

• Mail-kontakt til centrale turismeaktører i de nordiske lande. En række aktører 

i de nordiske lande med særlig viden om arbejdet med bæredygtighed og indikatorer 

for bæredygtige destinationer og bæredygtig turisme fra Danmark, Norge, Sverige, 

Island, og Færøerne blev kontaktet per mail og bedt om relevante, 

anvendelsesorienterede materialer inden for feltet. 
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Den første strategi anvendtes til at fremsøge og prioritere videnskabelig litteratur; de 

næste to anvendtes til at identificere de vigtigste rapporter fra turismeaktører på såvel 

nationalt som internationalt niveau. De metodiske skridt er sammenfattet i kapitel 2. 

 

2. Litteratursøgning efter akademiske artikler 

2.1 Anvendte søgekriterier og databaser 

Vi definerede et antal søgekriterier for kun at få relevante søgeresultater. Søgeteksten 

skulle indeholde ”Indicators” om ”sustainable development”, på kommunalt, destinati-

ons- eller højere niveau (dvs. ikke for virksomheder eller netværker heraf); være i Nor-

den eller Vesten; være udgivet i 2004 eller senere (da der blev udgivet en toneangi-

vende UNWTO-rapport om bæredygtig turisme netop i 2004). Vi har fravalgt at bruge 

de søgefunktioner, der guider én videre fra relevante artikler til andre, senere citerende 

artikler eller rapporter, da vi ikke i dette projekt havde ressourcer til at følge op på et 

stort materiale, og hellere ville kunne behandle det indsamlede og screenede materiale 

på en systematisk og grundig måde.  

Litteratursøgningen for artikler foregik i to forskellige baser, der supplerede hinanden: 

REX og Google Scholar:  

a) REX (som indeholder SCOPUS og Web of Science plus andre):  

I alt blev der foretaget tre forskellige søgninger og tilretninger af disse i REX:  

A1) ["Sustainable tourism" & "indicator"], begrænset til tidsrummet 2004-2020. Dette 

resulterede i 7.298 resultater, sorteret efter ’relevans’, der i REX søgemaskinen er de-

fineret som en opgradering (’boostning’) af felterne titel, forfatter og emnefelter, der 

påvirker artiklernes rækkefølge i resultatlisten. Rangeringen lavedes via en algoritme 

kaldet Primo, leveret af ExLibris. De første 150 hits blev gennemset (titel og abstract), 

heraf mange blev fundet relevante og blev downloadet (se kriterier for relevans neden-

for).  

A2) [Sustainable tourism indicators Nordic], 2.137 hits. Ved gennemsyn af de første 20 

hits var det tydeligt, at søgningen blev for bred. Herefter blev søgningen raffineret til: 

["Sustainable tourism" & indicator & Scandinavia]. Denne søgning gav 150 hits. Af disse 

blev de første 20 gennemset og relevans-vurderet ud fra titel og abstract. Der var 

mange relevante, men stort set alle gengangere fra de første søgninger og derfor ikke 

tilført til listen, og de resterende blev ikke gennemset. 

A3) ["Sustainab*" & "Tourism" & "indicator"], 104 hits. Samtlige blev kigget igennem 

og vurderet. Enkelte interessante bøger kunne tilføjes listen.  

b) Google Scholar:  

I Google Scholar blev to forskellige søgninger foretaget: ["sustainable tourism" indica-

tor], [tidsrum mellem 2010 og 2020]:  16.500 hits. Dette blev indsnævret med 
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søgeordet ”scandinavia” til ["sustainable tourism" indicator Scandinavia]: Dette gav 

9.800 hits. Af disse gennemgik vi de første 50 publikationer. Der var mange relevante 

publikationer, men også mange gengangere af dem, der allerede var udvalgt. 

 

2.2 Relevanskriterier i litteraturscreening  

På baggrund af titel og evt. abstract afgjorde vi om artiklen/rapporten/bogen (ud fra 

dette begrænsede indblik) var relevant:  

a. Handlede om STI som hovedemne (dvs. er med i titel eller abstract eller 

nøgleord); her fravalgtes materialer om niche-emner, som ganske vist snævert 

fokuserede på bæredygtig turisme, men alene arbejdede med emnet indenfor 

fx gastroturisme, møde-turisme, ski-turisme, osv.;  

b. Var fra Europa og/eller Nordamerika (en stor del af litteraturen fokuserer på 

turisme i udviklingslande); 

c. Var udgivet fra 2004 og frem; 

d. Behandlede STI i et rumligt perspektiv, dvs. ikke med fokus på firmaniveauet.  

e. Havde en bred tilgang til bæredygtighed: Helst studier, der så på såvel sociale 

som økonomiske og miljømæssige elementer af bæredygtig turisme. Dog kunne 

også medtages studier, der så (bredt) på social bæredygtighed indenfor 

turisme, da dette er underbelyst. Fx fravalgtes studier, der så specifikt på 

vandforurening fra turisme, da vi ikke havde ressourcerne til at forfølge alle 

indikatorer på dette detaljeniveau.   

f. Tilgængelige, dvs. at vi kunne downloade dem uden betalingsmur eller 

fejlbehæftede links.  

I alt blev 56 downloadede artikler og bøger importeret til Mendeley (referencehåndte-

ringssoftware), og gjort tilgængelige for kollegerne i projektet gennem etablering af en 

delt Mendeley-gruppe.  

 

2.3 Udvælgelse af litteratur: Fra long-list til short-list 

Samtlige 56 emner på long-list gennemsås (på basis af abstract og indhold) med henblik 

på at blive prioriteret ud fra følgende relevanskriterier i forhold til opgaven:  

Relevansvurdering af de 56 artikler og kapitler skete på baggrund af vurdering mht.:  

a. Anvendelsesorientering  

b. Stærk metodisk beskrivelse  

c. Anerkendt ”afsender”  

d. Geografi (nordiske lande prioriteredes højere end resten af verden). 

I forhold til kriterium a, var vi særligt interesserede i at identificere og beholde studier, 

der behandlede STIer på et empirisk grundlag. Dvs. at i dette skridt sorteres fx rent 

teoretiske artikler om indikatorer for STI’er fra, ligesom bibliografiske studier (studier 
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af hvor studier om STIer er udgivet, og hvilke temaer, der har været i fokus over årene) 

blev fravalgt; ligesom indikatorlister der ikke havde tilknyttet nogle forslag til data, 

sorteredes fra. Imidlertid bibeholdt vi studier, der sammenfattede erfaringer fra forskel-

lige STI tilgange eller erfaringer og kom med anbefalinger til fremtidigt arbejde, selv 

om disse er på et overordnet/konceptuelt niveau. Antallet af konceptuelle studier be-

grænses, så kun dé, der vurderes at være mest relevante for den konkrete opgave, 

dvs. udviklingen af et bæredygtigt turismeregnskab, medtages. 

Konkret inddeltes artiklerne i tre prioriteter:  

(1) Højest relevante for projektet;  

(2) muligvis relevante for projektet, men begrænset til fx rammesætning, per-

spektivering eller lign.  

(3) interessante, men ikke af høj relevans for projekt. Dette kan skyldes artiklens 

vinkling eller empiriske fokus (fx i udviklingslande), som først er blevet tydelig 

ved gennemgangen i dette skridt.  

På forsøgsbasis anvendes tagging-funktionen i Mendeley til at notere prioriteringskate-

gori, da dette kunne gøre sortering af materialet nemmere, ligesom noter skrevet under 

læsningen af artiklen skrives ind i Mendeley.  

Én forsker gennemførte prioriteringen i første omgang, og opnåede 24 artikler og rap-

porter i 1. prioritet, 16 i 2. prioritet og 16 i 3. prioritet. I et efterfølgende skridt gen-

nemgik to forskere sammen alle de tekster, der var blevet kategoriseret i prioritet 2. 

Ved fælles kritisk stillingtagen rykkede én artikel op i prioritet 1, mens fem blev rykket 

ned i prioritet 3, og de resterende 10 forblev i prioritet 2, hvor de eventuelt kunne 

trækkes ind i en diskussion af (snævre) tematikker, eller anvendes i perspektivering af 

tilgangen til bæredygtig turismeudvikling. Alt i alt indeholdt ”short listen” således 25 

artikler, alle prioriteret som højeste prioritet, som inddrages i kodningen i det videre 

forløb. Se Tabel 9 for en liste med de artikler, der blev vurderet som prioritet 1, 2 og 3. 

  

Tabel 9. Prioriteret liste over videnskabelige artikler og kapitler  

# Publikation (Authors, title, journal) Prioritet 

1 Agyeiwaah, E., McKercher, B. and Suntikul, W. (2017) ‘Identifying core indicators of sus-

tainable tourism: A path forward?’, Tourism Management Perspectives. Elsevier Ltd, 24, 

pp. 26–33. doi: 10.1016/j.tmp.2017.07.005. 1 

2 Alfaro Navarro, J. L., Andrés Martínez, M. E. and Mondéjar Jiménez, J. A. (2020) ‘An 

approach to measuring sustainable tourism at the local level in Europe’, Current Issues in 

Tourism, 23(4), pp. 423–437. doi: 10.1080/13683500.2019.1579174. 1 

3 Blancas, F. J. et al. (2016) ‘Sustainable tourism composite indicators: a dynamic evalua-

tion to manage changes in sustainability’, Journal of Sustainable Tourism. Taylor & Fran-

cis, 24(10), pp. 1403–1424. doi: 10.1080/09669582.2015.1122014. 1 
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4 Blancas, F. J. et al. (2018) ‘A dynamic sustainable tourism evaluation using multiple 

benchmarks’, Journal of Cleaner Production, 174, pp. 1190–1203. doi: 10.1016/j.jcle-

pro.2017.10.295. 1 

5 Blancas, F. J., Lozano-Oyola, M. and González, M. (2015) ‘A European Sustainable Tour-

ism Labels proposal using a composite indicator’, Environmental Impact Assessment Re-

view. Elsevier Inc., 54, pp. 39–54. doi: 10.1016/j.eiar.2015.05.001. 1 

6 Brščic, K. et al. (2020) ‘Can indicators for sustainable tourism improve tourism planning 

in the coastal destinations? Empirical evidence from Catalonia, Istrian region and Tuscany 

region’, Tourism, 68(2), pp. 144–155. doi: 10.37741/T.68.2.3. 1 

7 Foroni, I., Modica, P. and Zenga, M. (2019) ‘Residents’ satisfaction with tourism and the 

European Tourism Indicator System in South Sardinia’, Sustainability (Switzerland), 

11(8). doi: 10.3390/su11082243. 1 

8 Guilarte, Y. P. and Quintáns, D. B. (2019) ‘Using big data to measure tourist sustainability: 

Myth or reality?’, Sustainability (Switzerland), 11(20). doi: 10.3390/su11205641. 1 

9 Hall, C. M. (2015) The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability, The Routledge 

Handbook of Tourism and Sustainability. doi: 10.4324/9780203072332. 1 

10 Hunter, C. and Shaw, J. (2007) ‘The ecological footprint as a key indicator of sustainable 

tourism’, Tourism Management, 28(1), pp. 46–57. doi: 10.1016/j.tourman.2005.07.016. 1 

11 
Kristjánsdóttir, K. R., Ólafsdóttir, R. and Ragnarsdóttir, K. V. (2018) ‘Reviewing integrated 

sustainability indicators for tourism’, Journal of Sustainable Tourism. Taylor & Francis, 

26(4), pp. 583–599. doi: 10.1080/09669582.2017.1364741. 
1 

12 Lozano-Oyola, M. et al. (2012) ‘Sustainable tourism indicators as planning tools in cultural 

destinations’, Ecological Indicators. Elsevier Ltd, 18, pp. 659–675. doi: 

10.1016/j.ecolind.2012.01.014. 1 

13 
Lozano-Oyola, M. et al. (2019) ‘Sustainable tourism tags to reward destination manage-

ment’, Journal of Environmental Management. Elsevier, 250(August), p. 109458. doi: 

10.1016/j.jenvman.2019.109458. 
1 

14 McLoughlin, E., Hanrahan, J. and Duddy, A. M. (2019) ‘Application of the European Tour-

ism Indicator System (ETIS) for Sustainable Destination Management. Lessons from 

County Clare, Ireland’, International Journal of Culture, Toruism, and Hospitality Re-

search, 14(2), pp. 273–294. 1 

15 Miller, G. A. and Twining-Ward, L. (2005a) ‘Developing Indicators’, in Monitoring for a 

Sustainable Tourism Transition, pp. 129–150. 1 

16 Miller, G. and Twining-Ward, L. (2009) ‘Monitoring using indicators.’, Monitoring for a 

sustainable tourism transition: the challenge of developing and using indicators, pp. 107–

127. doi: 10.1079/9780851990514.0107. 1 

17 Moscardo, G. and Murphy, L. (2014) ‘There is no such thing as sustainable tourism: Re-

conceptualizing tourism as a tool for sustainability’, Sustainability (Switzerland), 6(5), pp. 

2538–2561. doi: 10.3390/su6052538. 1 

18 Muler Gonzalez, V., Coromina, L. and Galí, N. (2018) ‘Overtourism: residents’ perceptions 

of tourism impact as an indicator of resident social carrying capacity - case study of a 

Spanish heritage town’, Tourism Review, 73(3), pp. 277–296. doi: 10.1108/TR-08-2017-

0138. 1 

19 Northcote, J. and Macbeth, J. (2006) ‘Conceptualizing yield: Sustainable tourism man-

agement’, Annals of Tourism Research, 33(1), pp. 199–220. doi: 10.1016/j.an-

nals.2005.10.012. 1 
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20 Rasoolimanesh, S. M. et al. (2020) ‘A systematic scoping review of sustainable tourism 

indicators in relation to the sustainable development goals’, Journal of Sustainable Tour-

ism. Routledge, 0(0), pp. 1–21. doi: 10.1080/09669582.2020.1775621. 1 

21 Tanguay, G. A., Rajaonson, J. and Therrien, M. C. (2013) ‘Sustainable tourism indicators: 

Selection criteria for policy implementation and scientific recognition’, Journal of Sustain-

able Tourism, 21(6), pp. 862–879. doi: 10.1080/09669582.2012.742531. 1 

22 Torres-Delgado, A. and López Palomeque, F. (2018) ‘The ISOST index: A tool for studying 

sustainable tourism’, Journal of Destination Marketing and Management. Elsevier Ltd, 

8(July 2016), pp. 281–289. doi: 10.1016/j.jdmm.2017.05.005. 1 

23 Torres-Delgado, A. and Palomeque, F. L. (2014) ‘Measuring sustainable tourism at the 

municipal level’, Annals of Tourism Research. Elsevier Ltd, 49, pp. 122–137. doi: 

10.1016/j.annals.2014.09.003. 1 

24 Torres-Delgado, A. and Saarinen, J. (2014) ‘Using indicators to assess sustainable tourism 

development: a review’, Tourism Geographies. Taylor & Francis, 16(1), pp. 31–47. doi: 

10.1080/14616688.2013.867530. 1 

25 
Jovicic, D. and Ilic, T. (2010) ‘Indicators of sustainable tourism’, Glasnik srpskog geo-

grafskog dru?tva, 90(1), pp. 277–305. doi: 10.2298/gsgd1001277j. 
1 

26 Boley, B. B., McGehee, N. G. and Tom Hammett, A. L. (2017) ‘Importance-performance 

analysis (IPA) of sustainable tourism initiatives: The resident perspective’, Tourism Man-

agement. Elsevier Ltd, 58, pp. 66–77. doi: 10.1016/j.tourman.2016.10.002. 2 

27 Cannas, R. (2018) ‘Communicating Actions for Sustainable Tourism Development. The 

Implementation of the European Tourism Indicator System for Sustainable Destinations 

in South Sardinia’, Almatourism, 18, pp. 105–128. doi: 

https://doi.org/10.6092/issn.2036-?‐5195/8855. 2 

28 Cernat, L. and Gourdon, J. (2012) ‘Paths to success: Benchmarking cross-country sus-

tainable tourism’, Tourism Management. Elsevier Ltd, 33(5), pp. 1044–1056. doi: 
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31 Johnsen, J., Bieger, T. and Scherer, R. (2008b) ‘Indicator -based strategies for sustainable 
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2 
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3. Søgning efter ikke-akademiske, anvendelsesorienterede 

materialer 

3.1. Søgning på hjemmesider af internationale turismeorganisationer 

Vi afsøgte hjemmesiderne for en række vigtige internationale organisationer inden for 

bæredygtig turisme, først og fremmest:  

• FN’s World Tourism Organisation (UNWTO): www.unwto.org   

• The European Travel Community: www.etc-corporate.org   

• EU: www.ec.europa.eu 

• Global Sustainable Tourism Council: www.gstcouncil.org  

Denne søgning identificerede de i Tabel 10 viste materialer. De to førstnævnte fra 

UNWTO og EU er begge omfattende og komplekse STI-systemer og har en central pla-

cering både i den akademiske litteratur og i det internationale anvendelsesorienterede 

arbejde med udvikling af STI-systemer, og de blev derfor inkluderet i gruppen af prio-

ritet 1 materialer. Rapporten ETC (2019) beskriver en lang række relevante bæredyg-

tighedsordninger på turismeområder med fokus på destinationsniveauet, men den op-

stiller ikke et egentligt STI-system og blev derfor rubriceret som prioritet 2. Det samme 

gælder UNWTO (2016), som omhandler udfordringerne ved såkaldte turismesatellit-

regnskaber. De to sidstnævnte fra GSTC og Green Destinations indeholder kriterierne 

for certificeringsordninger for turismedestinationer, der ensidigt vedrører destinationers 

ledelse af bæredygtighed snarere end bæredygtighedsforholdene i den lokale turisme, 

og også disse blev rubriceret som prioritet 2.  

  

http://www.unwto.org/
http://www.etc-corporate.org/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.gstcouncil.org/
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Tabel 10. Oversigt over rapporttitler (og organisationer) identificeret gennem 

hjemmesidesøgning 

# Organisation og rapporttitel Prio-

ritet 

1 UNWTO (2004). Indicators of Sustainable Development – A guidebook. 

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284407262.  

1 

2 EC (2016). The European Tourism Indicator System. ETIS toolkit for sus-

tainable destination management. https://ec.europa.eu/growth/sec-

tors/tourism/offer/sustainable/indicators_en 

1 

3 ETC (2019). Report on European Sustainability Schemes and their Role in 

Promoting Sustainability and Competitiveness in European Tourism, Euro-

pean Travel Agency, https://etc-corporate.org/reports/european-sustaina-

bility-schemes/.  

2 

4 UNWTO (2016). Measuring Sustainable Tourism: Developing a statistical 

framework for sustainable tourism.  

2 

5 Global Sustainable Tourism Council  (GSTC)(2019). GSTC Destination Cri-

teria v2.0. Performance indicators and SDGs. Global Sustainable Tourism 

Council, https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/gstc-destination-criteria/ 

2 

6 Green Destinations (2017). Standard & Reporting System. Version 1.4, 

http://greendestinations.org/wp-content/uploads/2017/11/Green-Destina-

tions-Standard-1.4.2.pdf.  

2 

 

3.2. Mail-kontakt til centrale turismeaktører i Danmark og øvrige 

nordiske lande 

En række danske og nordiske turismeorganisationer med viden om bæredygtig turisme 

og indikatorer for bæredygtige destinationer blev kontaktet per mail og bedt om rele-

vante, anvendelsesorienterede materialer inden for feltet.  

Fra Danmark blev følgende organisationer kontaktet: 

• VisitDenmark  

• Wonderful Copenhagen 

Fra de øvrige nordiske lande blev kontaktinformation til relevante turismeaktører frem-

skaffet via Águst Bogason, Nordregio, ud fra dennes viden og kontaktflade opbygget 

gennem det Nordregio-ledede projekt ”Rural Tourism in the Nordic Region”. Det drejer 

sig om følgende:  

• Island: ingeniørfirmaet EFLA  

• Norge: NHO Reiseliv, afdelingen for ‘bærekraftig reiseliv’ 

• Sverige: Tillväxtverket 

• Færøerne: Industriens hus 

• Færøerne: University of Faroe Islands 

• Færøerne: Visit Faroe Islands.  

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284407262
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en
https://etc-corporate.org/reports/european-sustainability-schemes/
https://etc-corporate.org/reports/european-sustainability-schemes/
https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/gstc-destination-criteria/
http://greendestinations.org/wp-content/uploads/2017/11/Green-Destinations-Standard-1.4.2.pdf
http://greendestinations.org/wp-content/uploads/2017/11/Green-Destinations-Standard-1.4.2.pdf
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Henvendelserne til Færøerne og Sverige førte ikke til respons, men kontakterne til Vi-

sitDenmark og Wonderful Copenhagen, samt til Norge og Island, der begge må vurderes 

at være langt fremme i arbejdet med bæredygtig turisme, førte til identificering af en 

række materialer, hvoraf de mest relevante er listet i Tabel 11. De tre førstnævnte 

rapporter blev inkluderet som prioritet 1 pga. deres store relevans i fht. en dansk kon-

tekst om bæredygtig turisme. Det gælder ikke mindst nummer 2 om European Travel 

Commission’s indikatorsystem, som er beskrevet i rapportens kapitel 4. Den fjerde rap-

port fra Island (Árnason et al., 2018) var yderst relevant og inspirerende, ikke mindst 

mht. måder at arbejde med tolerancegrænser for indikatorværdier, men var ufærdig i 

fht. opstilling af STI-regnskaber. Den blev derfor rubriceret som prioritet 2. 

 

Tabel 11. Oversigt over rapporter (og organisationer) identificeret gennem di-

rekte kontakt til turismeaktører 

# Organisation og rapporttitel  Priori-

tet 

1 Analyse & Tal (2019): Turistens Fodaftryk. Rapport på opdrag af Wonder-

ful Copenhagen   

1 

2 VisitDenmark (2020). Bæredygtig turisme - Internationale visioner og lo-

kale perspektiver. En Power Point præsentation om det internationale in-

dikatorarbejde i regi af European Travel Commission (ETC).  

1 

3 Innovation Norge (2017). Standard for Bærekraftig Reiseliv. Kriterier og 

Indikatorer, version 2.0. 

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-

innovasjonnorge.no/vare-tjenester/reiseliv/merket-for-barekraftig-

reiseliv/standard-for-barekraftig-reiseliv.pdf 

1 

4 Arnason et al. (2018). Capacity Project Iceland - Summary and Conclu-

sions. En præsentation af foreløbige resultater fra det islandske turisme-

projekt Capacity Project Iceland. 

2 

 

4. Kodning af det fremsøgte og prioriterede materiale 

Det analytiske skridt, der forestod efter at materialet var fremsøgt og prioriteret, var at 

skabe et overblik over de 30 STI-studier i prioritet 1, dvs. 25 videnskabelige publikati-

oner og fem ikke-akademiske rapporter. Af disse 30 STI-studier var ni af mere koncep-

tuel karakter og udpegede ikke konkrete måleindikatorer, men indeholder til gengæld 

uddybende diskussioner og vigtige perspektiver for arbejdet med at udvikle, implemen-

tere, anvende og videreudvikle STI-systemer. I de 21 studier, der udpegede konkrete 

målepunkter og indikatorer indeholdt seks fra 1-30 indikatorer, 2 mellem 31 og 60, 

mens 13 inkluderede mere end 60 indikatorer.  

Et overblik over materialerne skabtes gennem etablering af en ”kodebog”, konkret et 

Excel-ark, hvor relevante kategorier og underkategorier af information blev samlet på 

baggrund af en grundig gennemgang af hver enkelt udvalgt rapport og artikel. Dette 

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/standard-for-barekraftig-reiseliv.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/standard-for-barekraftig-reiseliv.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/standard-for-barekraftig-reiseliv.pdf
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værktøj til at analysere de udvalgte akademiske artikler konstruerede vi med en bredt 

inkluderende bruttoliste af mulige tematiske kriterier og måle- og indsatsområder for 

bæredygtig turisme, samt en række andre spørgsmål til vurdering og rubricering af de 

udvalgte materialer (fx vedrørende deres hovedformål, fokus og resultater, udfordrin-

ger ved datahentning eller udviklings- og implementeringsprocessen osv.) Bruttolisten 

blev udarbejdet ved at screene rapporter fra turismepolitiske aktører på nordisk, euro-

pæisk og global skala om indikatorsystemer for bæredygtig turisme, som vi vurderede 

som centrale og tilstrækkelig omfattende mht. at måle og benchmarke bæredygtige 

turismedestinationer. Især følgende har været anvendt hertil: 

• European Commission (2016): The European Tourism Indicator System. ETIS toolkit 

for sustainable destination management. 

• Analyse & Tal (2020): Turistens Fodaftryk (opdrag af Wonderful Copenhagen).   

• Innovation Norge (2017): Standard for Bærekraftig Reiseliv. Kriterier og Indikatorer, 

version 2.0. 

Det blev ved gennemgang af disse rapporter klart, at det var relevant at supplere te-

matiske kriterier og indikatorer om de tre ofte anvendte bæredygtighedsdimensioner, 

miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed, som var i fokus for projektansøgnin-

gen, med kriterier og indikatorer, der vedrører og måler på destinationsledelse (gover-

nance), dvs. bæredygtighedsaktiviteter af destinationsorganisationer, offentlige myn-

digheder og andre aktører i og omkring turismen. 

De mulige tematiske indsatsområder og indikatorfelter, samt de supplerende spørgsmål 

til vurdering af materialerne (i alt 84 ”variable”), blev indsat i et Excel-ark til brug for 

kodning, som bestod i at angive, om de enkelte indsatsområder og indikatorer var in-

kluderet, og gennem at indsætte eksempler på anvendte specifikke indikatorer, samt 

evt. åbne tekststykker med relevante informationer. 

Et lille antal rapporter og artikler blev udvalgt til test-kodning. De blev udvalgt ud fra 

forskelligartethed for at teste kodebogens relevans og tilstrækkelighed på et så varieret 

grundlag som muligt. I de første 10 indtastninger tillod vi at tilføje eller revidere kode-

bogens spørgsmål og underkategorier heraf. Efter endt test-kodning diskuterede vi er-

faringerne med kodebogen og de foreslåede justeringer. Herefter lagde vi os fast på 

den kodebog, der fremadrettet blev anvendt til kodning af det resterende materiale. I 

alt 30 publikationer blev endelig kodet og de inkluderede indikatorer og indsatsområder 

noteret. Den efterfølgende analyse af materialerne er beskrevet i kapitel 2. 


