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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att studera på vilket sätt politikerna i Barcelona arbetar för en
Hållbar Turismutveckling. Det övergripande målet är att definiera huvudproblemen i staden,
orsakade av turism samt på vilket sätt staden arbetar för att finna långsiktiga, hållbara
lösningar. Metoden utgörs av en kvalitativ analys av viktiga styrdokument vid Barcelona
Kommun, speciellt fokus läggs på Barcelona Strategic Tourism Plan 2020
Resultatet visar att de största problemen är överexploatering i Ciutat Vella, samt störningar
och sociala motsättningar orsakade av privatuthyrda bostäder, samt brist på plats i det
offentliga rummet för lokalbefolkningen i ovan nämnt område. Staden arbetar tillsammans
med lokalbefolkningen, direkta och indirekta intressenter för att finna hållbara lösningar
genom att sammanställa en strategisk handlingsplan. Utöver att finna lösningar på
turistsituationen är ett av de övergripande målen att förbättra levnadsvillkoren för invånarna i
staden. En av lösningarna på överexploateringen är att bredda destinationen Barcelonas
varumärke för att på så sätt finna nya, hållbara kundsegment. Den andra lösningen består
huvudsakligen av Visitor-Management med syfte att styra besökare från överexploaterade
områden till de mindre hårt belastade. För att komma till rätta med uthyrningsproblematiken
har nya regler och kontroller införts.

Nyckelord: överexploatering, bärförmåga, hållbar turism, turismstyrning
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Abstract
The aim of this article is to study in what way the politicians manage the work of Sustainable
Tourism Development in Barcelona. The questions at issue is to define the main problems in
the city caused by tourists and in what way the city is working to find sustainable and
long-term solutions. The method used is a qualitative analysis of important Management
documents for tourism of Barcelona City Council, especially Barcelona Strategic Tourism
Plan, diagnosis, 2017-2020.

The results shows that the biggest problems caused by tourism is overcrowding in Ciutat
Vella as well as noise and social fragmentation caused by private rented homes, and loss of
public space for the citizens in the same area. The city is working together with the citizens of
Barcelona, direct and indirect stakeholders to find sustainable solutions, compiling the
Barcelona Strategic Tourism Plan 2020. Apart of finding solutions for the tourist situation,
one of the main goals with the plan is to improve the social conditions for the citizens of
Barcelona. One of the solutions against overcrowding is to widen the brand of and the
destination of Barcelona to find new, responsable segments. The other is mainly about all
kind of Visitors-Management in order to manage visitors from overcrowded areas to less
crowded areas. To solve the renting problems, new restrictions and supervision is made.

Keywords: overcrowding, carrying capacity, sustainable tourism, visitor management
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1. Inledning
“En sak kan en turistort aldrig skydda sig emot. Sin egen popularitet. Om för många reser till en plats blir det
1

varken trivsamt eller exklusivt längre och till slut drar turisterna vidare....”

Globaliseringen innebär att vi reser allt mer, dessutom reser vi i dag på ett helt nytt sätt.
Istället för en veckas chartersemester, bokar vi lågprisflyg och privat boende via Airbnb eller
HomeAway. Vi reser allt oftare och stannar kortare tid på destinationen. År 2000 åkte 71%
svenskar charter till Medelhavet, 2013 är siffran 47%. Det är inte längre researrangörerna
som styr våra resvanor, utan lågprisbolag som Ryanair och Norwegian som med lågt
2

biljettpris kan styra vart vi ska förlägga vår semester. Denna totala frihet att åka dit man vill,
när man vill leder till att vissa destinationer utsätts för så högt besökstryck att livskvaliteten
för lokalbefolkningen slutligen påverkas negativt.

Spanien var 2014 det mest populära resmålet inom EU, med 260 miljoner gästnätter, följt av
3

Italien (187 miljoner) och Frankrike (131 miljoner). Turismen är Spaniens viktigaste näring.
År 2015 besökte 65 miljoner turister landet, en siffra som väntas stiga till 80 miljoner år
4

2016.

Den totala turismen i världen beräknas öka med 3-4 % per år fram till år 2030. Den urbana
turismen är en starkt ökande trend som steg med 82 % mellan 2007 och 2014 och utgör nu 22
% av världens totala turism. Den har således passerat sol- och badturismen i popularitet.
Européerna gjorde 2014 70 miljoner internationella resor som uppskattas ha resulterat i 400
miljoner urbana övernattningar. Urbanturismen i Europa har ökat med 60% mellan 2007 och
2014, en ökning på 7 % per år. Denna snabba uppgång har lett till nya utmaningar både
socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Oljepriset är en faktor som påverkar resandet och ett
sänkt oljepris leder till billigare resor och i sin tur till mer resande med flyg. Ytterligare en

Lotta Dinkelspiel. Mysteriet Mallorca, 2015.
ibid
3
Eurostat. Statistik om turism, 2016.
4
Nils Åkesson. Turisterna flyr Turkiet, 2016.
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faktor som påverkar resandet är krig och hot om terror. Idag anser många resenärer att
trygghet och säkerhet är de viktigaste faktorerna vid val av semesterort.

5

1.1 Barcelona som turistdestination - en sammanfattning.
Barcelona har 1,6 miljoner invånare (förorterna ej inräknade) och är en destination med högt
besökstryck, 2016 uppgick besöksantalet till 32 miljoner. Av dessa övernattade 8 miljoner,
resterande var dagsbesökare. Staden har 75 000 hotellbäddar och ytterligare 50 000 rum och
6

lägenheter som är registrerade för uthyrning till turister. Mellan 2005 och 2015 ökade
7

stadens totala turism med 47 % varav ökningen av internationella besökare uppgick till 69%.
Barcelona är den stad i Europa med störst ökning av antal hotellnätter, 8,5 %) under 2016.

8

Mellan 2010 och 2015 ökade staden sitt antal gästnätter från 70 000 till 123 000. En
bidragande faktor till denna ökning var de minskade restriktioner för uthyrning av
privatbostäder som infördes år 2011. Detta ledde i sig till en fyrdubbel ökning, från 2349
bostäder år 2010, till 9606 bostäder år 2014. I dag beräknas att det utöver detta hyrs ut mellan
4000 - 6500 boenden illegalt. Även antalet vandrarhem har ökat.

9

1990 hade staden 1,7 miljoner hotellnätter, idag är siffran 8,5 miljoner. 1990 tog Barcelonas
flygplats, El Prat, emot 9 miljoner landningar per år. År 2015 är siffran 39 miljoner. Trafiken
till och från stadens hamn är av stor betydelse och 2015 tog Barcelona emot 2540 000
10

kryssningsturister. Staden är Europas största hamn för kryssningsfartyg och den stora
mängden kryssningsturister leder lokalt till overcrowding (överbelastning). Kryssningsturister
är en köpstark kategori som spenderar stora pengar under sitt stopp i staden. År 2014
11

genererade kryssningsindustrin 796 miljoner och skapade 7000 heltidsjobb.

År 2013 beräknades turismen generera 8 - 9.7 biljoner Euro, motsvarande 10-12 % av
Kataloniens BNP. Turismen genererar 96 000-120 000 arbetstillfällen vilket motsvarar 14 %
ibid, 39
Patrik Holmström. Barcelona tröttnade på turisterna och begränsar övernattningarna. 2016.
7
Ajuntament de Barcelona. Estadístiques de turisme, 2015.
8
European cities marketing benchmarking report, 2016- 2017.
9
ibid, 44
10
Ajuntament de Barcelona. Estadístiques de turisme, 2015.
11
Barcelona Turisme. Cruise activity in Barcelona, 2014.
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av arbetsmarknaden. Turismens betydelse sett i relation till stadens ekonomi placerar
Barcelona på sjätte plats i Europa. Staden är även Europas tredje största arrangör av
kongresser och mässor. Sammantaget är staden således mycket beroende av turism. De allra
flesta av Barcelonas invånare, 90 %, är väl införstådda med de ekonomiska fördelar turismen
genererar. Ändå känner 43 % att maxgränsen för vad staden klarar av är nådd och 47 % anser
att man inte ska arbete för att försöka få fler turister att besöka staden.12

Sedan OS 1992 har turismen varit den avgörande faktorn till de förändringar och successiva
utveckling staden genomgått sedan dess. Under de senaste åren har dock turismen ökat stort
och offentliga debatter angående krav på reglering och hållbarhet samt en dialog angående
Barcelonas identitet har förts. Nu handlar det inte längre om att “sätta Barcelona på kartan”
utan om hur Barcelona kan bli en destination med Hållbar Turismutveckling, ansvarsfullt
ledarskap och långsiktiga strategier. År 2011 erhöll staden som första stad i världen
utmärkelsen Biosfärcertifierad destination. Detta innebär att staden ska arbeta för att
minimera negativ påverkan från turismens aktiviteter samt att turister och lokalbefolkning ska
13

leva i samexistens. Utmärkelsen blev en sporre i stadens fortsatta hållbarhetsarbetet och i
dag förespråkar staden en turism som är baserad på ekonomisk, social, miljömässig och
kulturell hållbarhet och vill säkerställa att både boende och besökare ska kunna njuta och
nyttja allt vad staden har att erbjuda. Ett löfte till Barcelonaborna är att kontinuerligt fortsätta
arbetet för en hållbar stad och turistdestination.14

1.2 Problemformulering
Innan OS var affärer den vanligaste orsaken till ett besök i Barcelona, endast ett fåtal kom
med syftet att semestra. I dag är situationen omvänd vilket har medfört stora förändringar
gällande besökarnas aktiviteter samt rörelse på destinationen. Barcelona har gått från att vara
15

en plats för arbete och möten till att bli centrum för semesterfirande. Även teknikens
utveckling har påverkat stadens turistsituation med nya typer av turistprodukter, nya

Ajuntament de Barcelona. 2016. Barcelona Strategic Tourism Plan for 2020. Strategic diagnosis,
20.
13
ibid,19
14
ibid, 20
15
ibid, 45
12
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förmedlare samt dess tillgänglighet på internet. Ett tydligt exempel på detta fenomen är
företaget Airbnb och den typ av semesterkoncept de erbjuder, något som vållat staden stora
problem.
Barcelona är en liten storstad på 101 kvadratkilometer och med en hög befolkningsdensitet på
155 887 invånare per kvadratkilometer samt ett högt besökstryck. Detta fördelas dock ojämnt
över staden och det råder en mycket hög koncentration av människor på vissa platser med
overcrowding (överbelastning) som resultat. La Rambla är stadens mest besökta område med
100 miljoner besökare per år. Andra hårt belastade delar är Ciutat Vella (gamla stan), samt
17

områdena kring Gaudís mästerverk La Sagrada familia och Parc Güell.

Barcelonaborna har under de senaste åren tydligt markerat att gränsen för deras sociala
hållbarhet är nådd angående på vilket sätt deras vardagsliv påverkas av turismen. En händelse
i augusti 2014 fick bägaren att rinna över när tre nakna italienare går runt i La Barceloneta
utan att polisen ingriper.18 Det hade skett protester mot massturism tidigare, invånarna i
strandområdet La Barceloneta och Ciutat Vella hade under flera års tid opponerat sig mot de
negativa effekterna av turismen i deras bostadsområden. Denna gång uppmärksammades
dock händelserna även i medierna och på sociala medier.19 De största problemen som
turismen medför för barcelonaborna är faktorer som påverkar deras vardagsliv negativt:

1. Korttidsuthyrning av privata bostäder har blivit ett stort problem. Allt fler lägenheter hyrs
ut till turister än till de lokala eftersom det genererar mer pengar, vilket i sin tur tvingat
20

människor ut från centrum. Detta har i sin tur lett till störningar i form av oväsen,
nedskräpning och förargelseväckande beteende i bostadsområdena som lokalbefolkningen nu
kommit att dela med turister, fest och fylla.

2. Overcrowding och bristande plats för lokalbefolkningen i det offentliga rummet till
exempel på cafeer, uteserveringar och i lokala matbutiker är ett stort problem. Generellt råder

ibid, 41
ibid, 49
18
Bye bye Barcelona.
19
Ajuntament de Barcelona. 2016. Barcelona Strategic Tourism Plan for 2020. Strategic diagnosis.
20
Holmström, 2016.
16
17
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stor brist på rörelseutrymme i hela Ciutat Vella. Dessutom upplever många barcelonabor att
två för dem viktiga platser gått förlorade på grund av turism: Saluhallen La Boquería och
paradgatan La Rambla, där barcelonaborna brukade ramblear- flanera. Det har även rått
irritation över bristande uppförandekoder hos turister som gått i badkläder inne i stan eller på
annat sätt uppfört sig störande.21

När det gäller oväsen och störningar inkom det under sommarsäsongen 2016 100 000
22

klagomål på turister som uppförde sig störande. Att försöka leva sitt vardagsliv bland
23

högljutt festande och nedskräpning har blivit vardag för många barcelonabor.

Bostadspriserna har rusat i höjden och stadens hyror är nu högst i Spanien, samtidigt som
lönerna inom servicebranschen sänkts. I dag anser barcelonaborna att turismen är stadens
största problem efter arbetslösheten och arbetsvillkor. Krav har ställts på politiker angående
24

styrning och reglering av turismen med devisen att “Barcelona inte är till salu”.

Husaktivisten Ada Colau skrev en debattartikel om saken i The guardian. 18 månader senare
utsågs hon till Barcelonas borgmästare och är så än i dag. Hon är en handlingskraftig kvinna
25

som sätter invånarnas välmående framför ekonomisk vinning. Vissa åtgärder utifrån
rådande situation har redan införts. Begränsningar i La Boqueria under vissa tider för grupper
26

på över 15 personer är ett exempel. En annan är att den som går med bar överkropp, bikini
27.

eller bara badbyxor inne i staden bötfälls.

1.3 Bakgrund till arbetet
Jag hade under tre månader möjlighet att uppleva staden på nära håll då jag mellan september
och december 2016 bodde i stadens historiska hjärta, Barri Gótic. De gotiska kvarteren
mellan La Rambla och Katedralen, är det område i staden där besökstrycket är som allra
högst. Jag funderade många gånger över på vilket sätt de arbetade med turismen i staden och
om det fanns någon styrning överhuvudtaget. Barcelona är ett på många sätt ultimat resmål
Bye bye Barcelona
Ian Mount. Barcelona to fine Airbnb and HomeAway, 2016.
23
Per J. Andersson. Barcelonabor trötta på turism, 2014.
24
Infotur.barcelona. El turismo, segundo problema más grave para los barceloneses, 2016.
25
Colomb, Novy. Protests and resistance in the Tourist City, 2017.
26
 Måns Ivarsson. Barcelona bannlyser turister i La Boqueria, 2015.
27
Destination.se. Här får du böter - om du matar duvorna, 2017.
21
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som har “allt”; historia, kultur, Gaudís mästerverk, gastronomi och dessutom stränder mitt i
stan. Ur ett invånarperspektiv upplevde jag situationen emellanåt som ohållbar. Hur orkade
de bo i ett konstant upplevelserum? Känslan av att det alltid går någon framför ens fötter,
massor av människor, precis överallt, precis hela tiden - och det tog aldrig slut. I alla fall inte
i Ciutat Vella. Invånarna där har min fulla förståelse när de säger nej till turism. Mina
iakttagelser och funderingar på plats lade grunden till detta arbete då jag bestämde mig för att
sätta mig in i stadens arbete kring turism. Dels ville jag se vad som faktiskt gjordes, dels
kände jag mig bekymrad över stadens kommande öde om det skulle visa sig att det faktiskt
inte gjordes något för att styra upp situationen. Framförallt var det en fråga som intresserade
mig: hur man arbetar med turism på ett resmål som inte har plats för fler turister.

1.4 Syfte och frågeställningar
Arbetets syfte är att undersöka om - och i så fall på vilket sätt- det arbetas med Hållbar
Turismutveckling i Barcelona för att finna lösningar på de problem turismen orsakar och som
i förlängningen kan hota stadens image och ställning som kvalitetsresmål. Fokus läggs på den
sociala hållbarheten, ekonomiska eller miljömässiga aspekter undersöks ej.

1. Vilka är de huvudsakliga problem som turismen orsakar i Barcelona?
2. Hur arbetar de styrande med att lösa dessa problem?
3. Vem "äger" Barcelona - marknaden eller invånarna?

2. Centrala begrepp
2.1 Hållbar turismutveckling: Omfattar flera aspekter och kan delas in i tre större
kategorier: ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet. Dessa aspekter överlappar varandra
28

och i ett långsiktigt hållbarhetsarbete jobbar man normalt med samtliga aspekter.

Inom

turism omfattar den ekonomiska hållbarheten ofta tankar kring hur man skapar bättre
ekonomiska förutsättningar för olika destinationer genom att etablera turism. Den sociala

Hall et al.. Understanding and managing tourism impacts: an integrated approach. Milton Park, Abingdon,
Oxon: Routledge, 2009.
28
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hållbarheten om hur man kan få olika kulturer att mötas utan att någon kultur kväver den
andra. Den ekologiska om hur man skyddar naturen både globalt och lokalt.

29

Figur 1. Modellen för hållbar turismutveckling

Min version av modellen utifrån Liljankoski, U. 2013. Turism och det ekonomiska läckaget.

2.2 Carrying capacity (Bärförmåga)  Inom turismforskningen används begreppet gällande
balansen i känslig eller skyddad natur, kultur- och världsarv samt för att mäta påverkan och
30

besökstryck på offentliga platser. Det handlar om var gränsen går för nyttjande av en plats i
form av antal besökare utan att detta medför negativa konsekvenser gällande resurser,
31

kundnöjdhet eller lokalbefolkning. Inom ekologin används begreppet ifråga om ett habitats
förmåga att reglera sitt invånarantal. Vid för högt antal regleras detta på olika sätt till exempel
genom att individer lämnar habitatet på grund av brist på föda, eller dör på grund av för lite
föda. Sjukdomar sprids i överbefolkade habitat. Nativiteten sjunker och mortaliteten ökar tills
32

habitatet åter nått balans i sin bärförmåga. Det finns fem underkategorier till Carrying
Capacity:
Fysisk: hur många besökare en plats kan hysa.
Ekonomisk: att turismen inte konkurrerar ut övriga näringar som inkomstkälla för
lokalbefolkningen eller ger konkurrens angående en plats resurser.
Perceptuell: besökarens upplevelse av en plats/destinations (över)belastning.
Social: det antal besökare som är acceptabel ur lokalbefolkningens perspektiv.
U. Liljankoski.Turism och det ekonomiska läckaget – Gynnas turistdestinationen ekonomiskt av turismen?,
2013.
30
Sievänen et al. Methods and Tools for Visitor Management, 2004.
31
Holloway et al. The Business of Tourism, 2009.
32
Sveriges Lantbruksuniversitet, Ekosysten, näringsvävar och interaktion mellan arter, 2012.
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Ekologisk: nivå av påverkan på natur och biologi.

2.3 Overcrowding: Overcrowding är en subjektiv upplevelse som bestäms utifrån en
personlig psykografisk profil. Det handlar om det stadie en destination hamnar i när dess
bärförmåga är nådd och människor upplever att det är “för mycket turister”. Det finns
matematiska formler för att räkna ut om en destination passerat sin carrying capacity och
hamnat i overcrowding. Dock är detta system inte helt exakt, då hänsyn till destinationens
geografiska disposition, turisternas rörelsemönster och deras aktiviteter på destinationen är
34

faktorer som bör tas med i beräkningen.

2.4 Visitor Management är ett övergripande begrepp för strategier vars syfte är att
kontrollera och påverka besökare för att mildra dess påverkan på den plats de besöker.

35

Huvudfaktorer i Visitor management är att bibehålla en destinations bärförmåga samt inte
passera LAC (limits of acceptable change) Det finns många olika metoder för Visitor
36

Management. Man kan styra flödet av antal besökare via pris genom att höja/sänka detta för
att minska/öka attraktionskraften. Restriktioner kan göras genom att begränsa öppettider,
införa maxgräns för antalet besökare eller enbart ta emot förhandsbokningar. Smarta
kösystem som förhandsbokning minskar lokal belastning av köande människor.
Marknadsföring kan användas för att lyfta mindre attraktioner för att ta fokus från de mer
populära eller via demarketing som är en strategi att inte marknadsföra alls. I arbetet kommer
även termer som styrning och Management att användas.
Val av strategi beror på syfte och önskat resultat: styra tillgången på turism/besökare (tex.
öka ett område, förlänga öppettider för att fördela besökstrycket), styra efterfrågan av besök
(tex. genom tidsbegränsningar, antal besökare samt nyttjandet av ytan), styra användandet av
resurserna (tex. förstärka, utveckla platsen/området) eller styra påverkan av hur platsen
37

används (tex. genom att ändra eller begränsa användningssättet).

ibid
Navarro et al.Carrying Capacity Model applied in Coastal destinations, 2013.
35
United Nations Environment Program. Tools for visitors management, ( u.å).
36
Holloway et al. The Business of Tourism, 2009.
37
United Nations Environment Program. Tools for visitors management. (u.å).
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2.5 Kvalitetsturism: Kvalitetsturism är mycket viktig för en destination. Detta segment är 40
år och uppåt, högutbildad med hög inkomst och uppskattar kvalitet och autenticitet.
Kvalitetsturisten uppskattar inte overcrowding, överexploatering och oväsen. De lägger en
stor del av sin semesterkassa på destinationen och väljer att semestra på platser som erbjuder
38

det de söker och väljer bort platser som inte kan erbjuda detta.

3. Tidigare forskning
3.1 Hållbar turismutveckling
“En stor utmaning för ett hållbart utvecklingsarbete ligger i att kontrollera och reglera
turismens effekter.” (Pettersson, Svensson, 2005).
Rapporten Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utvecklingsarbete är ett
Regeringsuppdrag till Turismforskningsinstitutet ETOUR och beställd av Naturvårdsverket,
NUTEK, Riksantikvarieämbetet, Statens kulturråd och Turistdelegationen. Den belyser naturoch kulturturismens utvecklingsstrategier, regelsystem och planering på nationell och
regional nivå. Rapporten visar att hållbar turismutveckling har en inbyggd sårbarhet då de
frågor som berör både turism och hållbarhet har en tendens att falla mellan stolarna gällande
vem som har ansvaret för dessa frågor, på vilken nivå besluten ska fattas samt vem som ska
inkluderas i besluten. Att turism som näring och företeelse inte har en självklar plats inom
politik och näringsliv gör det extra sårbart när det handlar om hållbar utveckling. Rapporten
lyfter detta och tar även upp målkonflikter mellan natur, kultur och turism i ett hållbart
utvecklingsarbete. Inom begreppet natur lyfts även miljöperspektiven in. Rapporten visar att
de problem som uppstår oftast ligger på regional nivå, snarare än nationell. Då dessa problem
således ofta ligger nära det lokala näringslivets intressen, tonas gärna konflikten ner istället
för att lösas. När det gäller nationella kulturpolitiska mål lyfts vikten av delaktighet för alla,
samt arbetet för att motverka negativ kommersialisering. Rapporten visar att turism, politik
och näringsliv har närmat sig varandra men att en tydligare samverkan på nationell nivå är
önskvärd samt kortare väg mellan problem och beslut. Problemen uppstår ofta lokalt, men
besluten tas oftast regionalt. Därför efterlyses en ömsesidig ökad förståelse samt kortare
38

 Zelenka et al, 2013.
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beslutsvägar. Gällande den kulturella hållbarheten ingår inte någon form av sociala aspekter
utan i rapporten innefattas kulturbegreppet i sin klassiska form av estetisk företeelse och
39

konstform genom litteratur, teater, musik och konst.

Miljöaspekterna inkluderas i naturspektrat medan kulturen inte inkluderar ett socialt
medborgarperspektiv. Rapporten visar även att det ofta glöms bort att lokalbefolkningen
samhällen påverkas av turism och bör göras delaktiga i hållbar turismutveckling.Den visar
även hur bevarande och skyddande av olika värden ofta hamnar på kollisionskurs med det
lokala näringslivet, vilket även kan ses i resultaten av massturismens framfart där ekonomin
tillåtits vara den faktor som styrt utvecklingen. I dag räknas inte längre välfärd alltid i kronor
och ören, utan andra värden, som inte kan köpas för pengar har åter blivit viktiga. Protesterna
i Barcelona handlar om avsaknaden av den typ av värden.

3.2 Destinationsmarknadsföring och image/varumärke
Destinationsmarknadsföring eller branding har i dag blivit en självklar del i
marknadsföringen av olika turistdestinationer. Det handlar om att bygga upp en destinations
som varumärke och särskilja sig gentemot sina konkurrenter för att locka till sig besökare
genom att attrahera önskade kundsegment.

För att behålla sin konkurrenskraft, sina kunder och sitt varumärke är det viktigt att hålla sig
till de värden destinationen förknippas med. Görs förändringar i dessa värden som inte
överensstämmer med varumärket, kommer förändringar i turismtillströmningen att ske. Ett
lands respektive destinations image (varumärke) och dess påverkan/samverkan dem emellan
tas upp i Examining How Country Image Influences Destination Image in a Behavioral
40

Intentions Model: The Cases of Lloret De Mar (Spain) and Cancun (Mexico). Där
undersöks hur ett lands image påverkar en destinations image gällande besökarnas lojalitet
(behavorial intention). Resultatet visar att ett lands image och en

Pettersson, Svensson. Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utvecklingsarbete, 2005.
Palau-Saumell et al. Examining How Country Image Influences Destination Image in a Behavioral Intentions
Model: The Cases of Lloret De Mar (Spain) and Cancun (Mexico), 2016.
39
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destinations image är två skilda saker och att banden mellan en destination och dess besökare
är starkare än mellan landet och besökaren. Däremot påverkar landets image även
destinationens image, men destinationens image är mycket viktigare för besökaren än landets.
Andra viktiga lojalitetsfaktorer som tas upp för besökaren är banden till lokalbefolkningen,
vilket visade sig vara viktigare än både ett lands tekniska och politiska utveckling.41

Styrkan av ett lands varumärke visades tydligt under 2016. Turistströmmarna tog nya vägar
som en följd av förändringar av världsläget. Terrorism och politiska konflikter ledde till att
destinationer som Turkiet, Tunisien och Egypten tappade besökare eftersom dessa länders
varumärke inte längre stod för semestervärden, utan förknippades med terrorism och
osäkerhet. Här ser vi exempel på att landets varumärke påverkar destinationernas
varumärken. Bokningarna till Turkiet minskade först med 30% och slutade med att
charterbolagen halverade sina resor dit under sommarsäsongen. Istället valde turisterna
trygga och mer stabila destinationer som till exempel Spanien vars varumärke stod för
42.

stabilitet och trygghet. Totalt beräknades en ökning av turismen till Spanien med 20%.

Barcelona är ett stark varumärke och image som gör att stadens popularitet ständigt ökar. Det
är viktigt att staden är rädd om sitt varumärke så att det inte tappar i värde, något som tar lång
tid att reparera. Ett exempel på att det är både tidsödande och kostsamt att ompositionera en
destination kan vi se på exemplet Magaluf, Mallorcas sista skamfläck. Namnet är slitet och
förknippat med negativa associationer, därför har platsen fått ett nytt namn: Calvía Beach och
målet är att skapa en lyxdestination. Upprustning av trestjärniga hotell till fyrstjärniga och
samarbete med erkända hotellkedjor samt öppnandet av öns första designhotell, ME
Mallorca, med spa och ett dygnet-runt-öppet gym samt exklusiva butiker längs
43

strandpromenaden är några exempel på steg i denna riktning.

41
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 Nils Åkesson. Turisterna flyr Turkiet, 2016.
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3.3 Segmentering
Marknadsföring är ett mycket viktigt redskap att använda sig av både när man locka folk till
och bort från en destination.44 Segmentering är ett av de viktigaste instrumenten att använda
för en effektiv marknadsföring inom turismnäringen. En persons psykografiska profil
påverkar valet av semesterdestination. Aktiviteter, intressen och åsikter speglar en persons
livsstil. Undersökningen i Segmentation of the tourism market for Jakarta: Classification of
45

foreign visitors' lifestyle typologies är gjord i Indonesien, men kan appliceras på vilken
målgrupp och målmarknad som helst. I undersökningen användes metoden AIO (Activities,
Interests and Opinions) för att klassificera olika segments livsstil. Det kunde konstateras att
det fanns sex underliggande dimensioner av turisternas livsstil. Dessa kunde i sin tur delas in
i fyra olika segment, med betydande skillnader segmenten emellan. Skillnaderna låg i
informanternas nationalitet, ålder, arbete, resesällskap samt antal tidigare besök på
destinationen. Följande segment kunde identifieras:
Kulturintresserade shopaholics, sportiga kulturupplevare, aspiring vacationer och wanteverything vacationer. Med hjälp av denna typ av undersökningar ges marknadsföraren viktig
information om de turister som besöker en destination genom att veta vad de olika segmenten
är intresserade av och vill uppleva och göra på destinationen. I detta fall visade
undersökningen att det var kaukasier som var sporty culture explorer medan asiaterna var i
majoritet i de övriga kategorierna. På så sätt underlättas marknadsföringsprocessen betydligt
genom att man lättare kunna förse rätt segment med rätt erbjudande och i rätt kanaler.

3.4 GPS som instrument för kartläggning av rörelse på en destination
Utöver förändringar i världsläget som skapar nya resmönster, är kryssningsturism en resform
som blivit allt mer populär. Kryssningsresor har ökat drastiskt och gått från att vara lyxresor
till resor för alla genom slimmade priser. I Europa går många kryssningar till Venedig,
Dubrovnik och Barcelona. I artikeln Cruise passengers' behavior at the destination:
46

Investigation using GPS technology gjordes en undersökning i Palermo på
space-time-behaviour på kryssningsturister. Detta innebär att det undersöks på hur stor yta
ibid
 arina Srihadi et al. Segmentation of the tourism market for Jakarta: Classification of foreign visitors' lifestyle
F
typologies,  2016.
46
De Cantis et al. Cruise passengers' behavior at the destination: Investigation using GPS technology.  2016.
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turisterna rör sig när de är i land, var de rör sig samt hur lång tid de är i land. För att mäta
besökarnas rörelsemönster på destinationen under uppehållet användes GPS. Mätningen
kompletterades sedan med och en enkätundersökning som undersöker turisternas rörlighet i
land och delar även in dem i segment utifrån uppförande (rörelse) på destinationen. Då
turismen är viktig för Palermo är det viktigt både för destinationen och kryssningsfartygen att
känna till sina kunders rörelseschema och önskemål för att på så sätt kunna anpassa utbudet
efter efterfrågan och få nöjda kunder/besökare. Det är viktigt att veta vad turisterna vill titta
på och hur länge de stannar vid de olika aktiviteterna samt hur de transporterar sig inom
destinationen. Frågor som skulle besvaras var om socio-demografiska faktorer påverkar deras
beteende och hur rör de sig på destinationen. Resultatet visar att de med högre inkomst
stannar längre tid i land, rör sig mer och längre under stoppet. Äldre samt de med lägre
inkomst är dess motsats. I snitt stannar turisten knappa 4 timmar i land och rör sig cirka 3 km
47

bort från hamnen. De som följde med på en guidad visning rörde sig längst sträcka.

3.5 Carrying capacity och Overcrowding
När är carrying capacity för en destination nådd? Detta diskuteras i The concept of carrying
capacity in tourism.
“Carrying capacity is then determined by the relation between the rate and quality of the given impact and
acceptability of the caused change.” Zelenka et al. (2013).

Det finns matematiska formler för att räkna ut ett områdes Carrying capacity. Den är dock
svårapplicerad då det går ej att dra likhetstecken mellan antal besökare på en destination och
dess Carrying capacity eftersom olika parametrar spelar in. Det finns fyra olika typer av
carrying capacity: psykologisk eller perceptionell, fysisk och socio-kulturell, ekonomisk och
organisatorisk. När det gäller turism, handlar det inte bara om antal besökare, andra variabler
att ta hänsyn till är hur besökarna är fördelade inom destinationen, deras aktiviteter och
48

beteende samt hur själva destinationen är uppbyggd.

47
48
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Zelenka et al.The concept of carrying capacity in tourism, 2014.
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Artikeln diskuterar svårigheten i att mäta en destinations bärförmåga och att metoden inte till
fullo kan användas för att göra tillförlitliga analyser applicerbara i management. Anledningen
till att det inte finns något generellt index beror på att faktorer som tid, plats och syfte är
dynamiska samt ändras över tid. Ytterligare parametrar att ta hänsyn till är hur antalet
besökare påverkar lokalbornas livskvaliteter med tex. trafikproblem och prisstegringar som
exempel samt lokalbefolkningens miss/nöjdhet gentemot turismen. Dock poängteras vikten
av ett instrument för att mer exakt kunna mäta natur och landskap, samt socio-kulturella och
ekonomiska värden för lokalbefolkningen. Artikeln lyfter även att att turismutvecklingen i
framtiden (läs i dag) kommer att styras med hjälp av förvaltningsteknik och olika typer av
begränsningar och kontroller.49

Slutsatsen är att när det gäller Hållbar turismutveckling är att Carrying capacity är ett bra
verktyg att använda men som måste situationsanpassas till sin kontex då en universalmetod ej
går att använda. Kontinuerliga turismundersökningar rekomenderas då en situation aldrig är
statisk. LAC Model (Limits of acceptable change) som används inom Visitor Management i
kombination med Carrying Capacity anses som en bra metod för att beräkna en destinations
50

totala bärförmåga. LAC utgår ifrån att all mänsklig aktivitet alltid medför någon form av
påverkan där aktiviteten sker. Denna påverkan ska hållas under en viss nivå och får ej
51

överskridas. För att inte nivån inte ska överskridas måste man först specificera den
acceptabla nivån (mätbara parametrar krävs) och sedan göra en analys av nuläget i relation
till accepterad nivå. Utifrån resultatet identifieras rätt insats av Management för att nå önskad
nivå. Slutligen utformas program för att styra och utvärdera resultat och effektivitet av vald
52

strategi.

De flesta studier kring Carrying Capacity är gjorda i skyddade naturområden. I artikeln
53

Carrying capacity model applied in coastal destinations undersöks begreppet overcrowding
i en mogen kustdestination, Costa del sol. Syftet är att studera hur stor del av turisterna som
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upplever overcrowding och av denna anledning är redo att överge destinationen. Studien
presenterar olika teorier angående mogna destinationers nedgång. Vissa menar att perioden
av massturism är över, andra menar att i framtiden kommer destinationer att skapa en
anpassning av turismflödet med hjälp av teknologi, dvs att strategier kommer att finnas så att
destinationerna själva kan reglera strömmen av turister. Hållbarhetsperspektivet är viktigt
oavsett scenario. När det gäller Carrying capacity är teorin även i denna undersökning att det
inte finns någon siffra eller uträkningsmetod som kan appliceras generellt, utan overcrowding
beror på en kombination av olika faktorer. Undersökningens fokus är på när turister på
destinationen upplever overcrowding. Det finns vetenskapliga antaganden att när mer än ⅔ av
turisterna anser att “det det är för mycket turister” är destinationens Carrying capacity nådd
med overcrowding som resultat. Metoden som används är en klusteranalys som undersöker
hur socioekonomiska- och andra faktorer påverkar turisternas uppfattning om overcrowding.
54

Undersökningen visade att 20% av de tillfrågade ansåg att overcrowding rådde på
destinationen samt att 48% av de tillfrågade var känsliga för overcrowding, medan 52% inte
var det. Kundgruppen 40 +, högutbildad med hög inkomst är känslig för overcrowding och
även känslig för oväsen och brist på autenticitet. Ju mer bekant informanterna var med
destinationen - ju mindre tolerans fanns för overcrowding och desto högre var känsligheten
för störningar. Dessa faktorer påverkade även den totala semesterupplevelsen negativt.
Medan de som inte var känsliga för overcrowding inte påverkades på samma sätt. Inte heller
helhetsupplevelsen påverkades negativt. Pengarna från det segment som är känsliga för
overcrowding är viktiga för en destination. Denna kundkategori kallas även kvalitetsturister.
Faktorer som kön, ålder, utbildning, socioekonomisk status, spatsial organisation av
destinationen, lokalbefolkningens attityd, ljudvolym/oväsen/störningar, oaktsamt uppförande,
längden på vistelsen samt relationen till resmålet är faktorer som tillsammans utgör underlag
för hur en destinations “crowding” upplevs av besökaren. Turisters perception varierar
beroende på kundprofil, något som är värdefullt att ta med sig i management.55
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Det är viktigt att destinationer engagerar sig i detta, då det finns många mogna destinationer i
Spanien och eventuella rekonstruktion av dessa skulle blir en kostbar historia. Det finns redan
fyra projektområden i Spanien som genomgår rekonstruktioner av olika slag (Balearerna
inkluderas i denna). Undersökningen avslutas med en intressant fråga om denna metod om
overcrowding även skulle kunna appliceras på lokalbefolkningen.

3.6 En destinations livscykel
56

I Restructuring seaside tourism: The Resort Lifecycle skriver Sheela Agarwal om relationen
57

58

mellan Butlers teori om en destinations livscykel och Harveys omstruktureringsteori.

Hon lyfter tre engelska kustdestinationer som exempel, men undersökningen och slutsatserna
kan appliceras på kustdestinationer generellt som upplevt massturism. Författaren lägger
huvudfokus på processen av en destination som är på nedgång samt dess omstrukturering.
Hon konstaterar att en destinations nedgång inte behöver sammanfalla med dess livscykel
eller kapitalistiska fas utan är ett resultat av inre och yttre faktorer. Vilka faktorer detta är
samt möjliga scenarion är högst individuellt beroende på vilken destination det handlar om.
Enligt Butler hamnar en destination på nedgång på grund av förlorade marknadsandelar
gentemot andra destinationer. Denna nedgång kan resultera i att orten antingen förslummas,
att en icke-turisminriktning antas, eller i en satsning på nya turistattraktioner,
miljöförbättringar eller en övergripande ompositionering. En rekonstruktion av en destination
är en omfattande process och det handlar om stora ekonomiska och sociala förändringar
gällande både konsumtion och produktion på destinationen, ofta med hjälp av politisk kraft.
De exempel som lyfts är samtliga destinationer som haft massturism men som på grund av
yttre förändringar hamnat i nedgång. Anledningen till denna nedgång förklaras med att de
destinationer som inte anpassat sig till post-fordismen och det som den postmoderna turisten
efterfrågar, hamnar på nedgång. Post-fordism är en flexibel produktion av utbud och en stor
produktdifferentiering, till motsats mot Fordism, som står för massproduktion. Paralleller
görs mellan turismen och industrin. De destinationer som inte anpassar sig efter rådande
resetrender, kommer att fortsättningsvis få minskad efterfrågan. De måste höja
S. Agarwal. Restructuring seaside tourism: The Resort Lifecycle, 2002.
R. W. Butler. The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources.,
1980.
58
David Harvey. The Condition of Postmodernity, 1989.
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attraktionskraften och samtidigt förstå orsaken till nedgången och jobba sig ur den med rätt
form av management. Genom internet blev det möjligt att resa till nya destinationer i nya
former och det individualistiska resandet med skräddarsydda resor, konkurrerade fullständigt
ut det massproducerade och färdigpacketerade reseerbjudanden. Även händelser i världen och
i enskilda länder påverkade plötsligt vårt resande.59

Författaren menar att det är svårt att följa Butlers kurva på grund av alla yttre händelser som
påverkar samt ett det individualiserat resandet gör kurvan svår att förutse. Hon menar att
Butlers kurva bygger på en statisk destination, i och med globaliseringen ser verkligheten inte
längre ut så eftersom vi i snabb hastighet påverkas av yttre faktorer som får konsekvenser för
vårt resande. Fler stadium behövs samtidigt som det inte är lätt att urskilja när ett stadie
övergår i nästa eftersom det handlar om ständigt pågående processer. Hon lyfter även
exempel från Spanien (däribland bland annat Magaluf, Palma Nova, Torremolinos och
Benidorm) som varit delaktiga i olika projekt för att komma på fötter igen, hårt sargade efter
massturismens upphörande. I en översikt från The Tourism Development Action Programs,
kan man se exempel och åtgärder från olika destinationer. Oftast är det fokus på
omorganisering och omvandling av produkt. Exempel på detta kan vara investeringar,
produktspecialisering, höja kvaliteten på service och faciliteter, miljöåtgärder och
ompositionering. Turism är en svår industri att styra i och med att det är så många olika
intressenter inblandade och det har ofta varit svårt för en destination att ta ett samlat grepp för
att gå vidare när turisterna sviker. Invånarnas delaktighet tillsammans med entreprenörer och
kommun har varit en nyckel till framgång.60

Slutsatsen av arbetet är att en nedgång kan slå till när som helst på grund av yttre faktorer
som destinationen själv inte kan påverka. Andra gånger är det ett resultat av interaktionen av
externa och interna orsaker. Slutligen är det även konkurrens med andra destinationer samt
den egna statusen och identiteten som avgör dess livslängd.61
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3.7 Lokalbefolkningens perspektiv och betydelse
I The Residents´ Perspective in Tourism, sammanfattar Debbie S. Easterling
turismforskningen under de senaste 50 åren. Hon konstaterar att mycket lite forskning
angående påverkan på lokalbefolkningen gjorts. Under 60-talet hyllades turismen för dess
stora ekonomiska potential. På 70-talet togs det upp att turismens konsekvenser även hade en
baksida, som även förde kostnader med sig, och negativa aspekter för lokalbefolkningen
lyfts. Under 80-talet tog forskningen upp att det fanns olika typer av turister, vissa bättre än
andra, till exempel eko-turism och småskaligt resande lyfts som goda exempel. Under
90-talet växte en mer holistisk syn fram på turismen som fenomen och behovet av marketing
management inom denna näring lyfts.62
“ The key attractiveness of a destination is the level of resident hospitality” (Bachleitner och
63

Zins, 1999).

I artikeln lyfts olika teorier om på vilket sätt turismen uppfattas av lokalbefolkningen.
Equity Theory: Lokalbefolkningen är för eller emot turismutveckling och vinningar sätts mot
kostnader. Upplevs bara rättvist när balans råder mellan vinning och kostnad eller när
fördelarna överväger.
Growth machine theory: Stödjer enbart en utveckling av turism när de själva eller deras egna
intressen gynnas.
Life cycle theory: Butlers evolutionskurva för en destination. En destination har en
utvecklingskurva som följer olika stadier. De olika stadierna är utforskning, engagemang,
utveckling, konsolidering och stagnation. Doxeys irritations-index följer denna kurva: eufori,
apati, irritation och motstånd. Dessa stadier är de som lokalbefolkningen går igenom som ett
resultat av den utvecklingskurva destinationen genomgår.
Power theory: Demografiska faktorer styr inställningen till turismutveckling. Faktorerna är
boende, pengar, kunskaper, färdigheter och kompetens. Även i situationer där alla parter
tjänar på turismen, är de med mest utbildning, pengar, kunskaper, färdigheter och kompetens
de som är de mest kritiska.
62
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Social exchange theory: Lokalbefolkningen interagerar med gärna med turister, så länge
vinningarna är större än kostnaderna.64 Artikeln lyfter att ett tidigare historiskt och teoretiskt
perspektiv på turism är svårt att tillämpa. Turisten är inte längre en gäst, utan en kund och
invånarna inte längre värdar utan säljare, underhållare och anställda. Turismen har blivit
marknadsbaserad. De invånare som ej är inom turismsystemet är de som är mest kritiska mot
turism. Mellan 1964-2002 har 150 personer intervjuats och deras svar är sammanfattade
nedan.65

Resultat: De som jobbar med turister är mer positiva till turismutveckling. De som bor långt
ifrån turiststråken är mindre negativa än de som bor i turisttäta områden. De största
problemen som upplevs i samband med turism är det hårda trycket på destinationens
bärförmåga gällande trafik, oväsen och nedskräpning. Ju fler turister desto fler problem.
Även spänningar förekommer på grund av overcrowding samt sociokulturella krockar. Dessa
förstärker en ojämn maktbalans i ekonomiska skillnader samt funktion chef/uppassare. Det
positiva har varit att turismen även hjälpt till att skydda naturområden och kulturskatter. Ju
mer involverad lokalbefolkningen är gällande politiska beslut, desto mer positivt inställda är
de gentemot turismutveckling. De bör vara inkluderade i processen eftersom turismen
påverkar demografiska, ekonomiska, miljö, politiska och socio-kulturella faktorer. Dessutom
behövs lokalbefolkningens perspektiv även inkluderas i forskningen för att bättre förstå
komplexiteten i turismindustrin. Vissa forskare menar att de lokala bör ha företräde framför
turismutvecklingen medan andra menar att turismens huvudsyfte bör vara att förbättra livet
för lokalbefolkningen. Det som efterlyses är lokal delaktighet, att alla ska bli gynnade och
inte bara vissa, lyfta miljöperspektiven, långsiktiga lösningar, utvecklingsmöjligheter för hela
samhället, skapa jobbtillfällen, stabila mark- och bostadspriser och ett levande samhälle året
runt.66
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3.8 Sammanfattning av forskningsläget
I rapporten Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utvecklingsarbete visas
att turismen som näring lätt faller mellan stolarna hos beslutfattare och i olika processer. Att
det finns en lokalbefolkning och ett samhälle som på olika sätt påverkas av turismen förbises
lätt och när det sker konflikter lokalt tystas dessa gärna ner eftersom dessa ofta sammanfaller
med näringslivets intressen. Däremot skyddas naturvärden, miljön och kultur.
I Examining How Country Image Influences Destination Image in a Behavioral Intentions
Model: The Cases of Lloret De Mar (Spain) and Cancun (Mexico) studeras hur destinationer
och landet samspelar gällande image/varumärke, något som är viktigt att lyfta i tider då allt
mer pengar satsas på lokal destinationsutveckling. The concept of carrying capacity in
tourism lyfter att det är möjligt att räkna ut en destinations bärförmåga men att ingen
universalmetod finns, utan denna måste anpassas efter lokalt rådande förutsättningar. I
artikeln Cruise passengers' behavior at the destination: Investigation using GPS technology
görs en undersökning angående space-time via GPS gällande hur kryssningspassagerare rör
sig på destinationen. Carrying capacity model applied in coastal destinations visar att
psykografiska faktorer styr angående hur personer upplever overcrowding. I Restructuring
seaside tourism: The Resort Lifecycle belyser en destinations sårbarhet samt att dess livscykel
påverkas av både yttre och inre faktorer och att de destinationer som inte anpassar sitt utbud
efter efterfrågan kommer att konkurreras ut. I The Residents´ Perspective in Tourism
redogörs för lokalbornas olika perspektiv på turism. Här spelar psykografiska parametrar roll.
Fokus läggs på vikten av lokalbornas delaktighet som en framgångsfaktor för en lyckad
turismutveckling. Segmentation of the tourism market for Jakarta: Classification of foreign
visitors' lifestyle typologies visas ett tydligt exempel på en psykografisk segmentering och på
hur marknadsstrategier kan anpassas efter resultatet. Många artiklar tar upp vikten av att
inkludera lokalbefolkningen i turismutvecklingen.

Med Barcelonas turistsituation som utgångspunkt visar forskningsläget vikten av en
omedelbar styrning av turismen. Denna process bör ske i dialog med lokalbefolkningen och
via samarbete privata och offentliga aktörer emellan. Barcelonaborna har markerat att stadens
carrying capacity är nådd och problem som overcrowding och störningar har lett till missnöje
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bland lokalbefolkningen, något som även kan leda till att de viktiga kvalitetsturisterna sviker.
Detta kan i sin tur resultera i att stadens varumärke tappar kraft när andra segment och
aktiviteter tar över. Staden balanserar idag på gränsen mellan att vara en fortsatt
kvalitetsdestination eller att bli en destination på nedgång.

En destinations livscykel förklaras i Butlers destinationsteori, precis som relationen mellan
lokalbefolkningens förhållningssätt gentemot turismen i förhållande till antal turister. Dessa
utgångspunkter bildar detta arbetets teori.

4. Teoretisk utgångspunkt
4.1. Butlers destinationsteori
Figur 2. Butlers modell av utvecklingen av en turistdestination.

Min version av Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution:
Implications for management of resources.

Enligt Butler har en destination olika stadier i sin utvecklingsprocess. Den börjar med en
utforskningsnivå då några få personer besöker en plats för dess kulturella värden eller
naturvärden. Turismen har ingen ekonomisk eller social påverkan på platsen. Platsen befinner
sig nu längst ner på kurvan. Nästa nivå i kurvan är delaktighet, vilket innebär att
lokalbefolkningen blir mer involverad i takt med att besökarna till platsen ökar. Fler besökare
25

leder till en utveckling av platsen i och med att olika nödvändiga faciliteter som till exempel
övernattningsmöjligheter, transportmöjligheter samt matställen behövs för besökarna.
Utvecklingsfasen är nu i gång och utöver lokalbefolkningen blir även politiker involverade.
Ett ökat antal besökare leder till att externa intressenter involverar sig i processen vilket till
slut leder till en komplett destinationen av faciliteter och attraktioner.
Marknadsföringsprocesser är igång av både destination och sevärdheter vilket kan leda till att
turismen blir så storskalig att de överstiger lokalbefolkningen till antal. Fysiska förändringar
på destinationen som inte är förankrade hos lokalbefolkningen genomförs. Sedan kommer
fasen av konsolidering, när antal besökare inte längre ökar lika markant, men fortfarande
överstiger lokalbefolkningen, vilket kan ge uttryck för missnöje. Detta stadie återfinns under
det som i figuren beskrivs som “Kritiskt läge för bärförmåga” och sträcker sig till när
Carrying Capacity är nådd och stagnation råder. Turismen orsakar sociala, miljömässiga och
ekonomiska problem. Andra värden än ursprungsvärden är de som lockar till sig besökare.
Även om folk fortfarande besöker destinationen anses den inte längre exklusiv. Efter detta
finns det olika scenarion. I figuren visas dessa som A, B, C, D och E. Antingen sker en total
omorganisation av destinationen vilket sedan leder till en ökning av antal besökare (A och B).
Dessa skeenden kan ta olika lång tid. C-kurvan visar att destinationen på sikt återhämtar sig
för att slutligen hamna på en mer hälsosam nivå, medan D och E visar på scenario med stor
nedgång av antal besökare, dock lyckas D på sikt vända den negativa trenden mot en försiktig
optimism, medan E visar en destination i förfall som inte klarat av att hävda sig i
konkurrensen.

För att exemplifiera Butlers kurva är Mallorca är ett tydligt exempel på massturismens
negativa konsekvenser och vad som kan hända när hjulen rullar på för fort och ingen bromsar
i tid. Mallorca har haft internationell turism sedan 50-talet och är det Europeiska moderna
turistfenomenets moder i och med Francos satsning på turismen för att hjälpa det fattiga
Spanien ur den ekonomiska krisen. Satsningen slog väl ut med resultat att ön exploaterades
till sin bristningsgräns. De glada dagarna tog slut i slutet av 80-talet i det som även kallas
“Torremolinoseffekten”. Problem med vattenkvaliteten, överfulla stränder, bilköer och
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gigantiska hotellkomplex lockade inga turister längre - de valde att semestra på nya platser.
I slutet av 80-talet inledde det mallorkinska turistrådet en systematisk satsning på att vända
öns turistsituation. Ön drogs med dåligt rykte och konkurrensen om turisterna var stenhård.

Det krävdes en enorm gemensam satsning från alla aktörer för att gemensamt jobba för en ny
destination. Ön har ingått i ett projekt och genom detta fått ekonomiskt stöd till upprustning
68

för att kunna ompositionera sig och satsa på nya segment och aktiviteter. Restauranger,
hotell, flygbolag och kommun jobbade alla i samma riktning. De privata aktörerna jobbade
för att höja nivån och kvaliteten på restauranger och hotell och kommunen rustade upp stigar
och cykelleder. Även Palma rustades upp och vissa hotellkolosser revs för att ge plats åt nya,
69

mindre hotell. I dag, cirka 25 år senare, vet vi att satsningen föll väl ut, Mallorca har åter har
ett högt besökstryck och man diskuterar nu en begränsning av turister på ön under högsäsong
och att förlänga säsongen genom satsning av fler flyg utanför högsäsong för att locka nya
kundsegment med träningsresor, wellness, week-end och mat och vin. Mallorcas
turismindustri har genomgått uppgång och fall och behöver nu olika åtgärder för att inte
hamna där igen.

För Barcelona är historien en helt annan. Barcelonaborna gick man ur huse för att
tillsammans med gemensamma krafter förändra sin stad till något att vara stolta över och
kunna visa upp inför OS 1992.70 Staden har sedan dess varit en destination som för varje år
71

ökat som turistdestination. Idag är staden Europas mest besökta efter London och Paris.

De båda destinationerna är, förutom att vara två av Europas stora turistmagneter, lika till sin
karaktär och erbjuder sina besökare fina stränder i stadsmiljö i kombination med kulturella
upplevelser, utomhusaktiviteter samt ett rikt gastronomiskt utbud. Det Barcelona har att
erbjuda sammanfaller med nya resemönster och trender. Olika faktorer gör att stadens
popularitet fullständigt rusat i höjden: WOM (word of mouth) via internet - människor delar
gärna sina goda upplevelser med varandra. Nya resetrender som gjorde det enkelt att boka
reguljärflyg och sedan boka privat boende via Airbnb. Turister har tröttnat på att bara sola
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och bada och kräver mer av sin semesterupplevelse. Barcelona med Gaudís alla skatter, en
lång strand mitt i stan, god mat och dryck och bra shopping har allt man kan önska. Det är för
många det ultimata resmålet - ung som gammal.

Enligt Butlers destinationsteori bedömer jag att Mallorcas utveckling från utforskning till
stagnation pågick från mitten av 50-talet till mitten av 80-talet. Efter det har det tagit cirka 25
års arbete och pengar för att ta sig från läge E till A i kurvan. När det gäller Barcelonas kurva
pågår det mellan 1992 och 2008 en konstant, positiv utveckling långsam takt, för att vända
spikrakt uppåt från och med 2008 och visar ännu inga tecken på att mattas av. Med Mallorca
(och även andra destinationer) som exempel finns det idag en medvetenhet om att den kan gå
mycket snabbt från toppen till botten och att resan tillbaka därifrån är både lång och kostsam.
Antagligen är varken Spanien eller Katalonien villiga att riskera att Barcelona går samma öde
till mötes. Nu står staden inför samma problem som Mallorca - det faktum att alla inte längre
får plats. Därför har situationen i Barcelona på olika sätt nu tvingat fram strategier för
styrning av turismen.

In order for tourism to be sustainable, local communities, must not be negatively impacted by tourism
in ways that disrupt daily life and cause locals to view tourist in a negative way through any of the
stages of the tourism evolution illustrated in Butler’s 1980 model (See figure). To ensure this does not
occur, the community should be aware of how they are impacted and have a level of power to influence
the planning and development of tourism and be invited to become actively involved in the early stags
of destination evolution.
(Butler, 1980)

Förhoppningsvis lyckas staden få bukt med de interna problem som utgör ett hot mot dess
framtid som besöksmål. När en trend väl vänder, kan det hela gå väldigt snabbt och utan
direkt förvarning.

4.2 Irritation index
Även lokalbefolkningens inställning och attityd gentemot turismen har olika stadier. Det är
viktigt att lokalbefolkningens vardagsliv inte påverkas negativt av turismen och att de tillåts
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vara involverade i destinationsutvecklingen redan i ett tidigt skede. Många gånger följer
73

Doxeys irritations-index och Cromptons residens strategies med Butlers utvecklingskurva.
Enligt irritations-indexet och beteendestrategierna nedan kan vi se att utifrån de reaktioner
och protester från lokalbefolkningen under de senaste åren, att Barcelonaborna ligger på den
näst högsta nivån på denna skala och ser turismen som ett problem. En lokalbefolkning med
en positiv inställning gentemot turismen är en viktig framgångsfaktor för en destination
utveckling och framtid.

Figur 3. Irritation index.

Min egen modell av Irritation Index utifrån  Doxey (1975) v. Ap and Crompton (1993).

G. A. Doxey.  Causation theory of visitor-resident irritants: methodology and research inferences, 1975.
Ap, J. and Crompton, J.L.Residents’ strategies for Responding to Tourism Impacts. Journal of Travel
Research. Vol.32(1), 1993, 47-50.
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4. Metod och empiri
En kvalitativ textanalytisk metod har använts vid denna fallstudie av hållbar social
turismutveckling i Barcelona. Arbetsprocessen bestod i att gå igenom olika policydokument
för att ta reda på hur man på ett politiskt plan arbetar för en hållbar lösning på
turistsituationen i staden, både utifrån aktuell problematik samt lokalbefolkningens behov och
önskemål. Uppsatsens empiri utgörs av information från olika källor på internet, böcker och
en dokumentärfilm. Även mina personliga iakttagelser 6 september - 6 december 2016
används som underlag. De mest omfattande källorna på internet utgörs huvudsakligen av
politiska dokument och rapporter från Barcelona kommuns hemsida, Ayuntament de
Barcelona, samt den officiella turistorganisationens sida, Barcelona Turisme. Ett extra viktigt
underlag är rapporten för hållbar turismutveckling, Den strategiska turistplanen 2017-2020
(diagnos), fortsättningsvis kallad PET20 (Pla estratègic de turisme 2017-2020). Denna
rapport utgör underlag för det slutgitiga styr- och policydokumentet för Barcelonas arbete
med turism, PET20 som färdigställdes i januari 2017. I nuläget finns den enbart på katalanska
men en översättning till engelska är påbörjad. Det innebär att detta arbete kommer att
redogöra för processen av framarbetandet av PET20 samt resultatet av denna process,
däremot kommer detta arbete inte exakt redovisa på vilket sätt det fortsatta arbetet ska
genomföras, då detta inkluderas i den slutgiltiga versionen. Den diagnostiska delen av PET20
har som syfte att skapa och sprida kunskap och debatt kring turism för att kunna göra en
analys av nuläget och bedöma framtida scenario. Det slutgiltiga versionen av PET20 har som
74

syfte att formulera en handlingplan för de kommande årens arbete. Dokumentärfilmen Bye
bye Barcelona har använts som underlag för att på ett bättre sätt belysa situationens totala
problematik utifrån lokalbefolkningens perspektiv samt öka förståelsen för processen och de
diskussioner som ledde fram till PET20.

För att få tillgång till aktuella dokument och rapporter har jag varit i kontakt med Jordi
Matheu Cortada, projektledare för avdelningen för affärer och turism på Barcelona kommun,
Silvia Susana Flores Banuelos, projektledare och operativ chef för Turism och evenemang
samt Business Management och turism på Barcelona kommun. Utifrån mina frågeställningar
74
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hänvisade de mig vidare till rätt material. Gemma Llobet på Hållbar turism vid Barcelona
Turisme hjälpte mig att få svar på de frågeställningar som inte inkluderades i PET20 genom
att bifoga mig ett dokument översatt till engelska som sammanfattade det viktigaste
innehållet av andra styrdokument. Samtliga dokument och rapporter som utgjort underlag till
PET20 finns tillgängliga på kommunens hemsida. Dock är de flesta på katalanska.
http://ajuntament.barcelona.cat/turisme/en/documents

4.1 Begränsningar - social hållbarhet.
Detta arbete kommer enbart att undersöka social hållbarhet för lokalbefolkningen samt den
sociala bärförmågan. Den sociala hållbarheten diskuteras utifrån på vilket sätt livskvaliteten
för lokalbefolkning påverkas av turismen. Social hållbarhet avser i detta arbete en dräglig
vardagsmiljö. Det förekommer tidigare forskning om social hållbarhet, då oftast i samband
med skyddande av lokalbefolkningen mot exploatering i utvecklingsländer. I detta arbete tas
perspektivet från en destination inom EU, Barcelona.

5 Analys och resultat
5.1 Arbetet för en hållbar destination.
5.1.1 Bildandet av Barcelona Turism- och kommunråd.
Redan år 2010 skrevs Barcelonas första Strategiska turismplan. Den författades av Barcelona
stad och dess turistorgan Barcelona Turisme och löpte på fem år och skulle sedan utvärderas.
75

När detta väl skulle ske uppstod diskussioner och debatter med medborgare och olika

sammanslutningar utifrån att vissa stadsdelar var mycket hårt ansatta av turismen. Det var vid
denna tidpunkt vi kunde läsa de första tidningsartiklarna om att barcelonaborna var trötta på
turism. Lokalbefolkningen krävde utformandet av en plan som verkligen kunde påverka och
göra skillnad angående det enorma besökstryck vissa delar av staden och dess invånare
utsattes för. Värst var situationen i Ciutat Vella, Gamla stan, och i strandområdet La
Barceloneta. Barcelonas invånare efterfrågade spridning av turismen i detta område samt
ledning och styrning av staden och dess närområden. Man ville att detta arbete skulle
inkludera hela samhället och dess institutioner och att processen skulle ske med ett gott
75
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ledarskap som ledde till en konkurrenskraftig förbättring. Oroade röster hördes angående att
staden höll på att tappa sin identitet. Traditionella butiker övergick till försäljning av
souvenirer och Barca-tröjor, La Rambla (stadens traditionella flaneringsstråk) utgjordes till
80% av turister och saluhallen La Boccería var till bristningsgränsen fylld av fotograferande
turister. Man var även oroad över att bostäder i stadens kärna skulle tömmas på
77

lokalbefolkning till förmån för korttidsuthyrning till turister. Diskussionerna i Barcelona
hade hörsammats långt upp i den politiska hierarkin och i en regeringsåtgärd år 2015
uppmanades att turismstrategin skyndsamt skulle ses över via deltagarprocesser med
allmänheten. Kommunstyrelsen insåg allvaret i situationen. Då turismen har en mycket stor
påverkan på stadens ekonomi ansågs det viktigt att säkerställa en permanent dialog och
arbetsgång för dessa frågor tillsammans med allmänheten. Ett förslag på bildandet av
Barcelonas Turism- och kommunråd lades fram. På kommunfullmäktige 24 juli 2015
klubbades således bildandet av detta igenom. Den 14 oktober samma år beslöts att det ska
representeras av stadens allmänhet som helhet samt ledas av stadens borgmästare, Ada Colau.
78

En mängd olika näringar, grupper och experter har en plats i rådet. Till exempel finns
representanter från olika sektorer, allmänhet och grannsamverkansgrupper, turismnäringen,
handel och restaurang, kultur och sport, fackföreningar, miljö- och sociala sektorer, experter
och kommunala yrkesverksamma såväl som representanter från samtliga kommunalpolitiska
politiker. Rådet är således ett organ som möjliggör debatt och diskussioner gällande
turismfrågor och godkännande av nya turismplaner. Då allt sker i konsensus är det möjligt för
allmänheten att vara delaktiga i beslut och processer som påverkar stadens turismplanering
79

samt samarbeta kring frågor angående turistpolitik, strategier och olika typer av initiativ.
Rådet består av 60 medlemmar och är ett diskussionsforum mellan offentliga organ,
föreningar, politiska representanter och medborgare angående vilken stad man vill att
Barcelona ska vara samt vilken typ av turism som därmed passar staden bäst. Dess
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resolutioner är ej bindande men fungerar som ett underlag och utgångspunkt vid
80

kommunfullmäktige.

Figur 4. Barcelona Turist- och kommunråd.

Källa: Barcelona Strategic Tourism Plan for 2020. Strategic Diagnosis. Publicerad med tillstånd av Ajuntament
de Barcelona.

De är ett formellt organ för policy och strategier gällande turismen och ger även råd till
kommunen, föreslår policys för hållbar turism, genomför studier och undersökningar som
berör sektorn eller begärs av borgmästaren, sammanställer en årlig rapport med
konsekvensanalyser, utarbetar olika styrdokument och planer för turism samt integrerar
81

dessa, utfärdar varningar och riskanalyser för eventuella konflikter.

Kritiken, engagemanget och dialogen med stadens invånare blev startskottet till
omstruktureringen av Barcelonas arbete för hållbar turism samt bildandet av Turism- och
kommunrådet och en ny Strategisk turismplan, PET20 skulle arbetas fram. Denna är nu
stadens viktigaste styrdokument gällande turismplaneringen fram till 2020.82

5.1.2. PET20 - arbetsprocessen
The public sector has to be capable of providing information on everything it is doing and of adopting
and better understanding business dynamics. The private sector has to understand the determining

Ajuntament de Barcelona. Tourism. Tourism Council.
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factors in the city's tourist management and to create a long-term responsible vision geared towards
83

sustainability.

Turismen är en av stadens huvudtillgångar och det är stadens gemensamma ansvar att denna
resurs görs hållbar. Det är både på kommunal- och regeringsnivå högsta prioritet att finna
vägar och instrument så att turismens fördelar på ett demokratiskt sätt kommer hela staden till
godo samtidigt som de negativa effekterna minimeras. Samarbete och dialog är ledord.
Turism- och kommunrådet inledde sitt första arbete med att gemensamt sammanställa
84

riktlinjerna för de nästkommande fem åren i den gällande planen 2017-2020. De mål som
stod formulerade i den tidigare femårsplanen, PET15, visade tydligt att Barcelonas
turistsituation hade förändrats markant på fem år. Där fanns uppsatta mål angående
förbättring av turismaktiviterna i Barcelona, samtidigt fanns det redan då en ambition
angående att se till att turismen passade bättre in i staden. När planen nu skulle utvärderas var
det helt nya krafttag som behövdes. En stor ökad mängd turister, nya boendetrender som
förmedlades via nya kanaler, av nya aktörer samt nya typer av aktiviteter och transportmedel,
krävde en total förändring av arbetet med turism och dess förhållande till staden och dess
förvaltning.85

Kommunen ville ta ett samlat grepp och integrera alla planer och rapporter som fanns
angående stadens turism och inkludera dessa i den nya handlingplanen PET20. På så sätt
skulle den bli en vägvisare framåt och bygga på all sammanställd fakta angående turism och
användas för att kunna sprida kunskap om turism och dess effekter, väcka debatt samt kunna
86

förutse framtida scenario. En viktig del i processen var att involvera alla lokala aktörer inom
turism, men även turismrelaterade näringar, experter, politiker och lokalbefolkning. Bland
annat ledde denna samverkan till att bristen på kommunikation turistaktörer emellan lyftes
och synliggjordes. Även medverkan av de aktörer som inte direkt arbetade inom
turismsektorn men ändå påverkas av turismen var värdefull.
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Alla tillsammans har analyserat påverkan av uthyrning av turistboenden, påverkan av
turistaktiviteter i turisttäta delar av staden, gått igenom statistik och fört diskussioner
angående vilken stad de vill att Barcelona ska vara samt hur man når dit. Även bristen på
kunskap hos allmänheten om vad turismen faktiskt genererar ekonomiskt för Barcelona
diskuterades. Andra ämnen som lyftes var att negativa aspekter som overcrowding och att
anti-socialt beteende hos turister många gånger ledde till konflikter med lokalbefolkningen.
Och att negativa upplevelser av turism leder till motstånd till turism. Även den ojämna
fördelning i staden av turismens inkomster samt att staden håller på att förlora sin identitet
och förvandlas till en nöjespark för turister var andra viktiga ämnen att diskutera. Då många
områden i staden hade specifika, men inte alltid samma, typ av problem ordnades även
separata, lokala träffar där man träffade de boende i de olika områdena och diskuterade just
det områdets problematik samt förslag på lösningar. Till exempel diskuterades overcrowding
och privatuthyrning i Ciutat Vella, trafikproblemen med de boende kring Parc Guell och La
Sagrada familia, och så vidare.87

5.1.3 PET20 - sammanfattande resultat från arbetsprocessen.
Den 9 april 2015 sammanfattas slutligen det dokument som engagerat representanter från alla
olika sektorer i staden som direkt eller indirekt är involverade i turism: politiker, invånare,
experter från kommunal- och privat sektor. Möten och diskussioner resulterade i ett 35
punkter långt underlag för en handlingsplan för stadens kommande arbete med turism. Dessa
ligger till grund för det som senare kom att formuleras i stadens Strategiska plan för turism
88

2020 - PET20. Dessa mål går som en röd tråd genom all Barcelonas turismplanering och är
sammanfattade i de två primära mål som staden framförallt jobbar mot:
1. Göra turistaktiviteterna mer hållbara samt åtgärda och motverka eventuella negativa
effekter.
2. Arbeta för en ökad integration turist - lokalbefolkning emellan för en mer social
harmoni samt bevarande av Barcelona och dess befolknings identitet.
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Man enades även om fem viktiga områden att jobba med vilka var: urban balans, planering av
turistboende, hållbarhet, involvera fler aktörer och fördelar för befolkningen.
Dessutom formulerades fem centrala riktlinjer i arbetet för det slutgiltiga versionen av
PET20: ansvar, hållbarhet, sammanhållning, omfördelning och innovation

Dessa arbetsområden och centrala riktlinjer sammanfattades sedan i ett antal
huvudutmaningar: smart styrning och fördelning av turistflödet i staden; minska turismens
negativa påverkan i staden; reglera och kontrollera turistaktiviteter och anti-socialt beteende;
lyfta Barcelona's identitet och unikhet som en hållbar, konkurrenskraftig kvalitetsdestination;
en rättvisare fördelning av turismens intäkter; höja medvetandet kring de positiva effekterna
av turismen och arbeta för engagemang hos allmänheten.90

5.1.4 PET20 - sammanfattaning av hela rapporten
Då rapporten är lång och det inte finns plats för detaljerad analys av allt innehåll, kommer
nedan en kort sammanfattning.

Figur 5. Stadens fem arbetsområden för hållbar turismutveckling.

Källa: Barcelona Strategic Tourism Plan for 2020. Strategic Diagnosis. Publicerad med tillstånd av Ajuntament
de Barcelona.
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När det gäller styrning av turismen krävs det samarbete aktörer emellan för att stärka
hållbarheten och Turist- och kommunrådet är en start på denna process. Deras roll är att
stärka samverkan aktörer emellan, något som behövs då turismen i staden fortsätter att öka.
Då även den urbana turismen som trend ökar vill Barcelona gå i bräschen för hållbar urban
turismutveckling. Turismstyrning är en mycket viktig fråga och ställer krav på samarbete
kommunala och privata aktörer emellan samt att alla inser att samtliga har ett gemensamt
ansvar att medverka och utarbeta riktlinjer i denna process. När det gäller styrning av
turisters aktiviteter och effekterna av dessa behövs det kraftfulla instrument för att säkra
livskvaliteten för barcelonaborna. Det handlar om allt från lokala företags fortsatta
överlevnad, möjlighet till ett drägligt boende, till allmänna kommunikationer och service
generellt för lokalbefolkning och besökare. Man behöver även utveckla strategier för
territoriell rörelse i staden. Att utvidga destinationen är ett sätt och ett samarbete är inlett
med Generalitat, Barcelonas provinsråd, och andra destinationer i Katalonien. När det gäller
själva Barcelona stad och styrningen av besöksflödet där behövs bland annat strategier i att
lyfta fram vissa områden samt att skydda andra. När det gäller arbete inom turismsektorn
behöver dessa lyftas och stärkas, precis diskussionen att turism även genererar
arbetstillfällen inom sektorer som inte direkt är kopplade till turismen som till exempel,
handel och olika serviceinrättningar. Samtidigt behövs en diskussion angående de
företagsformer som enbart fokuserar på profit utan tanke på social vinning för destinationen.

Slutligen lyfts vikten av reklam- och marknadsföringsprinciper. All marknadsföring måste
ligga i linje med stadens intressen. I urban marknadsföring ska gränsen mellan besökare,
invånare och företagande suddas ut. En ny bild av staden ska skapas och inkludera det som
tydliggör och lyfter stadens vardagsliv. Den turism-fobi som nu råder ska bekämpas med nya,
gemensamma ramverk. Den internationella marknadsföring som genom åren gjorts har lett
till den image staden har idag. Numera marknadsför staden sig självt. Barcelona ska även
fortsättningsvis vara en stad som välkomnar ett brett spektrum av besökare som inte
91

äventyrar det dagliga livet i staden för dem som bor där.
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5.2 Regleringar av turistboenden, åtgärder och kontroll av illegal uthyrning.
Turismens ökade påverkan är till stor del ett resultat av nya typer av lättillgängliga
turistboenden. Dessa har lett till social fragmentering i vissa områden samt andra negativa
effekter för barcelonabornas dagliga liv. Det handlar om ökade svårigheter att få tag på
92

bostäder och en vissa gånger icke dräglig boendemiljö. Detta gäller även för turister. Ciutat
Vella, är Barcelonas mest välbesökta område. Det är ett tättbefolkat område där både
medelåldern och medelinkomsten är lägre än snittet. Den ekonomiska krisen har varit svår för
många spanjorer och under de senaste 8 åren har denna stadsdel förlorat 11% av sin
befolkning. Barri Gòtic, (de Gotiska kvarteren) har på 10 år, 2007-2017 förlorat 45 % av sin
93

befolkning.

För att hyra ut sin bostad krävs en turistlicens men många lägenheter hyrs ut illegalt utan
94

turistlicens via Airbnb och HomeAway. Barcelonas borgmästare, Ada Colau har lagt
grunden via politisk styrning för att motverka ökad privatuthyrning. Hon har stoppat
ytterligare utfärdanden av de turistlicenser vilka ger lägenhetsinnehavaren rätt att hyra ut sin
95

bostad veckovis. Samtliga aspekter av denna typ av uthyrning ska analyseras och utvärderas
och utifrån detta utforma en stadsplaneringplan för att reglera marknaden. Denna plan ska
minimera konflikter mellan de boende i dessa områden samt skydda såväl lokalbefolkning
96

som turist.

Även åtgärder gentemot uthyrning av illegala lägenheter har tagits. Detta har lett till att
Barcelona utfärdat böter till HomeAway och Airbnb à 30 000 €, samt ytterligare böter à 600
97

000 till Airbnb. Sedan juli 2015 ges inte längre nya tillstånd för uthyrning vare sig för
turistboenden, studentboenden eller vandrarhem. Inga fler hotell tillåts heller att öppna i
Ciutat Vella.98
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Barcelonas policy är nolltolerans gentemot illegal uthyrning. Förutom att den genererar svarta
pengar för den med sig även andra typer av problem, vissa gånger så stora att boende i de
värst drabbade områdena slutligen tvingats att flytta.99 Jag kan personligen intyga att denna
typ av uthyrning ställer till med problem. Jag bodde i Barri Gòtic under min tre månader
långa vistelse i Barcelona hösten 2016. Det var tidvis mycket störande att bo på samma gata
som lägenheter som hyrdes ut till turister. Speciellt de nattliga störningarna var värst med ljud
och oväsen som ekade mellan stenhusen i de trånga gränderna.

Det har nu avsatts resurser för att få bukt med den illegala uthyrningen. 1350 000 €/år är
budgeten för den specialtillsatta arbetsgrupp för identifiering av illegala uthyrare. De har
även befogenhet att utföra inspektioner samt att ge böter. Vidare samverkar de med
Skattemyndigheten och använder sig av webbrobotar för att lokalisera illegala uthyrare på
nätet. Det finns nu även en webbplats på kommunens hemsida där man kan kontrollera om en
lägenhet hyrs ut lagligt eller ej. Genom att knappa in adressen får man direkt besked på om
lägenheten har turistlicens eller inte. Arbetsgruppen arbetar även med att medvetandegörande
allmänhet och turister om detta problem. Det har även upprättats ett kundcenter, CRT, dit
allmänheten kan ringa angående problem orsakade störningar i en turistlägenhet. Ägaren blir
100

då uppringd och ombedd att omedelbart vidta åtgärder för att stävja problemet.

5.3 Åtgärder mot overcrowding - Visitor Management
Förutom störningar och uthyrningar var även bristen på plats i det offentliga rummet ett av de
problem som lokalborna lyfte och krävde få åtgärdat. Problemen har bestått i allt från att
tvingas avstå från att handla i La Boccería, till att inte kunna flanera längs La Rambla, få
plats på kaféer eller kunna handla i sina lokala matbutiker. Även här är belastningen ojämnt
fördelad i staden och Ciutat Vella har det allra högsta besökstrycket.101 Mina iakttagelser var
att just det ojämna trycket var påfallande. Trängseln av turister var konstant i Ciutat Vella,
medan det på andra ställen i staden var gott om plats. Figur 6, 7, och 8 nedan talar sitt tydliga
språk angående flödet i staden och överbelastningsproblematiken.
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Figur 6. Barcelonas mest besökta områden och dess sevärdheter.

I
Källa: Informe activitat turistica, Ajuntament de Barcelona.102 Publicerad med tillstånd av Ajuntament de
Barcelona.

1. Parc Güell, 2. La Sagrada Familia, 3. Passeig de Gracia med Casa Milà och Casa Battló, 4.
La Rambla och Placa Cataluña, 5. Ciutat Vella, Barceloneta och strandpromenaden, 6.
Akvariet och Port Vell, 7. Strandområdet före och efter Olympiska hamnen, 8. Camp Nou, 9.
OS-arenan, 10. Nöjesfältet Tibidabo.

Med figur 6 som hjälp är det lätt att följa flödesschemat i Figur 7 och 8 nedan. Människors
rörelser i staden koncentreras kring och mellan de största sevärdheterna. De mest besökta
delarna syns i mörkrött vilka motsvaras av sevärdheternas geografiska läge.
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Ajuntament de Barcelona, Informe activitat turistica.
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Figur 7. Flödesschema över människors rörelsemönster i Barcelonas centrum.

Källa: Informe activitat turistica, Ayuntament de Barcelona.103 Publicerad med tillstånd av Ajuntament de
Barcelona.

Figur 8. Besökskoncentration förmiddag, eftermiddag respektive kväll, november månad.

Källa: Informe activitat turistica, Ajuntament de Barcelona.104 Publicerad med tillstånd av Ajuntament de
Barcelona.
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Förmiddag: högst koncentration kring La Sagrada familia. Eftermiddag: högst koncentration i
Ciutat Vella. Kväll: högst koncentration vid Passeig de Gracia.
På förmiddagen är det populärt att boka rundvisningar i La Sagrada Familia samt Parc Güell,
under eftermiddagen är det dags för lunch, shopping och promenader i Ciutat Vella. Kvällstid
bevistar många Gaudís mästerverk samt de exklusiva butikerna och restaurangerna vid
Passeig de Gracia. Tilläggas bör att i det sistnämnda området bor många barcelonabor som
går ut och äter kvällsmat, vilket kan vara ytterligare en förklaring till den höga belastningen
där kvällstid.
5.3.1 Decentralisering
Arbetet med att försöka fördela besökstrycket mer jämt över staden för att avlasta de mest
överbelastade delarna påbörjades redan 2013 i form av skapandet av en turistguide indelad i
stadens olika distrikt. Varje stadsdel visade upp sin speciella karaktär och sevärdheter för att
på så sätt försöka sprida turismen i stan. Det togs även fram en ny turistkarta med de olika
distrikten och respektive sevärdheter utsatta. På så sätt ville man ge fler möjligheten att se
Barcelonas olika ansikten och nya sevärdheter. 50 % av stadens turister är återbesökare.
Denna plan var även tänkt som en möjlighet för barcelonaborna att uppleva nya sidor av sin
105

stad.

5.3.2 Tourist area Mangement
När man kommer till en stad för första gången finns det alltid vissa platser man måste besöka.
Utöver La Rambla är Gaudís mästerverk La Sagrada Familia och Parc Güell sådana platser.
En arbetsgrupp bestående av representanter från stadens mest besökta sevärdheter har
utarbetat planer för hur lokalbefolkningen som bor i närheten av dessa ska kunna ha ett
vardagsliv med så lite störningar som möjligt på grund av turismen. För att minska
besökstrycket och därmed även störningar för de boende, tillåts nu maximalt 400 personer
106 

samtidigt i parken.

När det gäller området kring La Sagrada Familia har det främst varit

trafiksituationen som varit besvärlig på grund av den stora mängd bussar som både passerar
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området och ska parkera där. Bättre parkeringssystem samt ändrade öppettider till katedralen
107

är några strategier som använts för att underlätta för både turister och de boende i området.

Mina erfarenheter är att den nya tekniken på många sätt har underlättat styrning av turismen.
De två mest besökta attraktionerna La Sagrada Familia (3.7 miljoner besökare) Parc Güell,
108

(2.8 miljoner besökare)

Casa Mila och Casa Battló, det vill säga Gaudís storverk, tillämpar

samtliga ett förbokningssystem. På förköpbiljetten anges tid för insläpp samt tillgänglig tid.
Under högsäsong går det ej att räkna med att komma in på ovanstående platser om biljetterna
inte är förbokade eftersom antal platser är begränsade och ofta blir uppbokade lång tid i
förväg. Detta gör både att man som turist kan planera och utnyttja sin tid väl, samtidigt som
attraktionen kan garantera att maxnivån inte överskrids samt har en mindre mängd köande
människor i omlopp på platsen.

5.3.4 Mobilitetsplan
Det har även utarbetats en omfattande mobilitetsplan som inbegriper alla typer av effektivare
transportmedel vid stadens stora knutpunkter. Detta förbättrar situationen både för både
turister och invånare. Arbete sker även för att etablera mekanismer som kan övervaka flödet
av turismen på destinationen samt analysera flöden vid stora knutpunkter som hamn,
109

flygplats och Sants tågstation.

Det kommer cirka 30 miljoner besökare till staden årligen

varav hälften av dem är dagsbesökare medan 8.5 miljoner bor på hotell. De övriga 7.5
miljonerna finns det ingen direkt statistik över, förutom kryssningsturismen. Mobilitetsplanen
kommer att hjälpa till med att få information även gällande externa flöden på destinationen.
Via Big Data analyser kommer flödet att kunna registreras via mobilen. Ett lyckat testprojekt
gjordes i somras och det är ett krav att nästa kommunala teleoperatör ska kunna tillhandahålla
110

denna typ av tjänster.
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5.3.4 Barcelona är så mycket mer.
Figur 10. Frontbild på hemsidan “Barcelona är så mycket mer”.

Källa: www.barcelona is so much more.com. Publicerad med tillstånd av Ajuntament de Barcelona.

Under fem års tid har Tourisme de Barcelona (kommunalt marknadsföringskanal) och
Barcelona kommun jobbat fram planen “Barcelona är så mycket mer”. Syftet är att bredda
Barcelonas image och varumärke till att även inkludera omkringliggande platser som en del
av destinationen Barcelona.Via denna nya hemsida kan man nu från en och samma plattform
erbjuda upplevelser och sevärdheter i hela regionen. Detta innebär att Barcelona som
destination nu kan erbjuda sina besökare ett rikt utbud av olika mervärden. Tre olika områden
inkluderas i samarbetet: Barcelonas kust, inland och Pyreneerna."Barcelona är så mycket mer
" har som huvudsyfte att marknadsföra Barcelona och dess omgivningar som en integrerad
destination. Vidare är det ytterligare ett steg i strategin “decentralisering” genom att erbjuda
olika typer av turistaktiviteter i stadens omkringliggande omgivningar. Dessutom erbjuder
detta koncept något utöver det “standardturisten” är van vid och vänder sig därmed till nya
segment som är intresserade av natur, hav, golf och vinturism. Projektet inkluderar 500 olika
111

företag och organisationer som tillsammans gör olika gemensamma kampanjer.

5.4 Marknadsföring för en hållbar destination.
Marknadsföring är ett kraftfullt redskap att använda sig av och i och med det stora
förändringsarbete som just initierats i Barcelona, är det naturligt att titta närmare på vilket sätt
den kommer att användas som ett verktyg för decentralisering och ompositionering samt för
att nå nya kundsegment. Nedan kommer först en kort sammanfattning av
111
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diskussionsunderlaget i PET20. Under 5.7 redogörs sedan det som formulerats i den
slutgiltiga versionen av PET20, det vill säga i det gällande styrdokumentet. Just denna del har
jag översatt från den katalanska versionen då jag ansåg det viktigt att sammanfatta denna del
av slutdokumentet.

Positionering: Barcelonas positionering och image ska breddas och även inkludera andra
värden än den stereotypa bilden av staden Barcelona som alla redan känner till (La Rambla,
Sagrada Familia osv.). Man ska definiera nya värden som ska associeras med Barcelonas nya
varumärke. En mer strategisk och inkluderande marknadsföring ska användas istället för den
112

direkta.

Styrning: Det behövs ett samlat grepp för styrning av staden. Det gäller det offentliga
rummet, transporter, kvalitet för boende och turister, fördelningen av turismen i staden.
Styrning behövs på både mikro- och makronivå. Problemet är inte antalet turister utan den
negativa påverkan de lämnar efter sig. Att finna nya, ansvarsfulla segment kan vara en
lösning på problemet.

Segmentering: Ingen traditionell segmentering ska ske utan man vänder sig mer mot
allmänheten och satsar på kvalitetsturism som kan ge social återbäring till destinationen.
Marknadsföringen ska sammanfalla med de vanor som man önskar att de besökare har som
kommer till destinationen. Mycket arbete kommer att läggas på intern marknadsföring vilket
innebär att barcelonaborna åter ska kunna känna stolthet över sin stad och de värden den
erbjuder. Dessutom kommer en satsning att göras på utbildning av barcelonaborna både
113

gällande vad turismen faktiskt genererar ekonomiskt till staden.

Information kommer även
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att gå ut till turister angående de avtryck de gör.

Ajuntament de Barcelona. Màrqueting per a una destinació sostenible i responsable.
Ajuntament de Barcelona. Màrqueting per a una destinació sostenible i responsable.
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5.5 Marknadsföring PET20, slutgiltig handlingsplan
All marknadsföring och reklam ska följa de av staden uppdragna linjerna för hållbarhet som
satts upp. Turismutvecklingen ska gå mot att gränserna mellan besökare och boende suddas
ut. Den vissa gånger negativa inställningen gentemot turism måste brytas och turismen bör
fortsättningsvis inte kollidera med barcelonabornas vardagsliv. Staden ska vara föregångare
för urbana, hållbara turismstrategier. Dess image ska även fortsättningsvis stå för
inkluderande och välkomnande och både besökare och boende ska kunna njuta av det staden
115

har att erbjuda.

All reklam och marknadsföring ska garantera destinationens hållbarhet. Alla stora projekt
kommer att bygga på instrument och planer från statligt stödda myndigheter för att säkerställa
att de följer rådande policy. Kampanjer får inte heller göras enbart med ekonomisk vinning
som syfte utan måste medföra någon typ av social vinst samt innebära minsta möjliga
påverkan. Målet är således inte längre att attrahera så många besökare som möjligt utan om
att lyfta hållbara och ansvarsfulla arrangemang och kampanjer. Image och reklam fokuseras
på kommunikation av aktiviteter som ligger inom hållbarhet. Denna linje ska även följas av
116

de stora marknadsföringsbolagen samt kommuniceras till opinionsbildare.

För att öka flödet på destinationen kommer inte reklam att göras för redan etablerade event.
Istället kommer det att göras reklam för mindre kända sevärdheter och arrangemang vid stora
turistattraktioner för att leda folk bort från överbelastade områden till mindre belastade
områden. I evenemangkalendrar kommer mindre kända events och sevärdheter att lyftas mer.
Dessutom ska de nuvarande Visitor Assistance Offices göras om från renodlade turistcenter
till ställen där barcelonaborna kan få information om vad som är på gång i staden.

117

Mål: Bilden av Barcelona ska breddas och istället för den stereotypa bilden av staden ska
man försöka att få besökare att upptäcka och besöka nya ställen som inte är överexploaterade.
Detta gäller både i stad och kommun. Dessutom ska besökaren medvetandegöras om de
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avtryck den lämnar efter sig och på så sätt känna sig som en del av staden istället för en
118

tillfällig besökare.

Utmaningar: All marknadsföring ska, förutom att följa stadens riktlinjer för turism, även
inkludera barcelonaborna i sitt tänk. Dessa ska uppmuntras till att utforska och uppleva sin
stad. Denna tanke är central i hela idén; att ge tillbaka Barcelona till sina invånare. Det vill
säga, ett stort fokus kommer att ligga på intern marknadsföring. När det gäller extern
marknadsföring sker alla större kampanjer i samarbete med det statliga organet City Council
119

Area of Communication, Tourism and Promotion.

Avslutningsvis: De fem strategiska utmaningar och mål som formulerades i denna del
(styrning, turismledning, territoriell strategi, arbeten och handel samt reklam och
marknadsföring) kom slutligen att formuleras i de tio mål som återfinns i den slutgiltiga
PET20. Dessa är:
Styrning, Kunskap, Destination Barcelona, Mobilitet, Boende, Territoriell förvaltning,
Ekonomisk utveckling, Kommunikation och bemötande, Beskattning och finansiering samt
120 

Reglering och förvaltning.

Kort kan sägas att dessa punkter mycket väl inkluderar det

gedigna arbete som resulterade i diagnosversionen av PET20. De tio målen är tydligt
formulerade och inkluderar den problematik staden behöver arbeta med samt bygger på
resultatet av en gedigen medborgardialog.

5.6 Framtida forskning
Vad slutversionen av PET20 exakt innehåller samt mer exakta strategier för att nå de uppsatta
målen kan vara ett ämne för framtida forskning den dag dokumentet finns översatt till
engelska. Ytterligare förslag på framtida forskning kan vara att utvärdera resultatet av PET20
år 2020 eller att forska på urbanturism och social hållbarhet för lokalbefolkningen.
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6. Sammanfattande slutdiskussion
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka på vilket sätt man arbetar med hållbar
turismutveckling i Barcelona för att finna lösningar på de problem som på sikt hotar
destinationens image och ställning som kvalitetsresmål. Den begränsning som gjorts var att
lägga fokus på social hållbarhet utifrån lokalbefolkningens perspektiv.
De frågeställningar som skulle besvaras var vad som var de huvudsakliga problemen i staden
orsakade av turism samt på vilket sätt de styrande arbetade för att finna långsiktiga och
hållbara lösningar på dessa problem. Dessutom ställde jag frågan vem som “äger” Barcelona,
marknaden eller invånarna? Denna fråga ska ses som en allmängiltig fråga vilken är viktig att
ställa sig i dagens globala turistindustri.

För att få svar på mina frågor har jag varit i kontakt med Barcelona stad som hänvisade mig
till rätt material. Denna uppsats hade kunnat gjorts både bredare och djupare, men då
utrymme inte ges i detta arbete, har empirin begränsats till att huvudsakligen innefatta
information från kommunens hemsida. Arbetet redogör för de insatser som görs för att öka
den sociala hållbarheten för barcelonabornas livskvalitet. Inga andra infallsvinklar belyses.
Inte heller diskuteras några ekonomiska aspekter eller konsekvenser av hållbarhetsarbetet. Då
det finns mycket lite forskning angående invånarperspektivet på en turistdestination, har jag
valt att lyfta de invånare som valt att göra sina röster hörda. Teorin som ligger som
utgångspunkt är Butlers destinationskurva samt Doxeys Irritation index.

När det gäller stadens sammantagna problematik kan vi se att denna skiljer sig åt beroende på
vilket stadsdel det gäller. Hela Barcelona lider inte av overcrowding, privat bostadsuthyrning,
en ohållbar trafiksituation eller andra störningar orsakade av turism. Problemen är högt lokala
och koncentrerade till Ciutat Vella samt områdena kring Parc Güell och La Sagrada familia
samt närliggande områden, det vill säga de platser som utgör huvudanledningen till att besöka
staden. När det gäller Irritation index är de mest belastade delarna på väg att nå upp till den
översta nivån på skalan (se figur 5) eftersom många lokalbor har fått lägga om sina
vardagliga rutiner på grund av turismen samt stå ut med oväsen och nedskräpning. För dem
som bor i andra delar av staden är irritationen inte alls lika hög, de befinner sig snarare på
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nivå två och har accepterat att turismen är en del av staden. Detta bekräftar även den
undersökning som Barcelona kommun gjorde. Den visade att generellt så är problemet med
turism inte lika stor utslaget på ett snitt i staden, även om den fortfarande är ett problem. Ett
faktum som dock berör en stor del av befolkningen är att de förlorat vissa platser till
turismen, som till exempel Ciutat Vella, som hyser både La Rambla, La Boccería och La
Barceloneta. Detta är ett problem. Jag förstår även att man som barcelonabo inte längre
känner stolthet över den turistfälla som paradgatan La Rambla förvandlats till. Personligen
har jag aldrig stött på motstånd mot turism utan har alltid blivit mycket vänligt bemött och
uppfattar barcelonaborna som ytterst hjälpsamma. Dock har jag sett de banderoller, främst i
La Barceloneta, som uppmanar turister att åka hem eftersom de förstör staden, eller att
turister ska bo på hotell och inte mitt i ett bostadsområde.
Var befinner sig då Barcelona enligt Butlers kurva? Går den att applicera på dagens globala
restrender? Sheela Agarwal
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menar att en destinations nedgång inte behöver sammanfalla

med den kapitalistiska fasen, eller livscykeln. När övergår en fas i en annan? Det är svårt att
veta, och det är svårt att förutse. Det råder inte längre samma problematik som under
massturismens dagar när Butlers kurva sammanställdes. Förr handlade det ofta om att en
destination förlorade sin attraktionskraft till exempel genom oförmåga till förändring eller
genom att inte anpassa sitt utbud efter rådande trender. I dag är situationen mer komplex än
så. Min bedömning är att staden befinner sig allra högst upp i utvecklingsfasen på Butlers
kurva, eftersom antalet besökare fortsätter att öka, staden har ett starkt varumärke och det
råder en aktiv marknads- och kundorientering angående utbudet från stadens sida. Barcelona
har mycket att erbjuda till många olika typer av segment: kultur, shopping, bad, sport, mat,
vin. Gammal eller ung - det finns något för alla. Staden insåg sin potential i samband med OS
1992 och satsade. De anpassade sin stadsplanering för att kunna locka turister, vilket de också
lyckades med. Barcelona har gjort allting rätt och problemet idag är istället att alltför många
vill besöka staden och jag tror att stadens framtid som besöksmål kommer att avgöras av på
vilket sätt de lyckas hantera den problematik som det redogjorts för i detta arbete. En
destinations hot består av både yttre och inre faktorer. I detta fall består det yttre hotet både i
det ökade globala resandet samt ökningen av urbanturism, något som sätter stor press på
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staden. De inre hoten består i lokal overcrowding och att lokalbefolkningen trängs bort av
turismen, vilket leder till missnöje. Tidigare forskning presenterad i detta arbete pekar
entydigt på att nyckeln till en lyckad destinationsutveckling är goda ambassadörer i form av
en positivt inställd lokalbefolkning och att kommun, näringsliv och lokalinvånare gemensamt
ska arbeta för hållbara lösningar för turism. Att det är svårt och kostsamt att bryta en påbörjad
negativ trend belystes med exemplet av Mallorca då en rekonstruktion med hjälp av politisk
kraft behövdes. Är det kanske den vi ser redan nu i Barcelona? Är det så att staden är inne i
denna stora omvandlingsprocess redan i sin utvecklingsfas för att därigenom gå in i en
konsolideringsfas med bibehållet antal besökare och nya segment som innebär mindre slitage
på destinationen? Eller ska man se det som att de efter PET20 har kommit in i en
återhämtningsfas, på väg mot helt nya mål? Jag tror att de styrande i staden är väl medvetna
om Butlers kurva och de har inga intentioner att hamna i en nedåtgående trend utan väljer
istället att arbeta förebyggande.

När det gäller marknadsföring, varumärke och segmentering konstaterar Palau-Saumell et al.
122

att “ Görs förändringar i dessa värden som inte överensstämmer med varumärket, kommer

förändringar i turismtillströmningen att ske”. Problematiken belyses i detta arbete med
exemplet av Mallorca då en destinations varumärke mycket snabbt förlorade i värde.
Barcelona har ett starkt varumärke som står för värden som många vill vara en del av, därav
en förklaring till det stora antalet besökare. Målet för destinationen är inte längre att få fler
besökare utan av att få rätt sorts besökare till destinationen samt sprida dessa på ett större
geografiskt område. Dessutom vill de skydda sitt varumärkes goda rykte. Det är viktigt för
staden att skydda varumärket så att förändringar i detta görs på grund av aktiv styrning från
politiskt håll och inte på grund av att varumärket Barcelona försvagas. De satsar på
förändringar med en breddning av varumärket för att på så sätt locka till dig de segment som
attraheras av stadens nya image. Detta ska ske via ompositionering samt styrning av turism
till och inom resmålet. Utvidgningen av varumärket Barcelona ska i sin tur leda till nya typer
av kundsegment med vanor som passar in i det liv staden behöver, det vill säga ansvarsfulla
turister eller kvalitetsturister för att återknyta till Navarro et al.123 När det gäller strategier
122
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kommer man inte att tillämpa någon form av vare sig traditionell segmentering eller extern
marknadsföring. Man vänder sig till den breda massan som segment, och eftersom staden
idag marknadsför sig själv behövs ingen ytterligare extern reklam. Även om det inte står
formulerat i form av en marknadsföringsstrategi så finns det ett tydligt segment man vänder
sig mot: barcelonaborna själva som ska återfå sin stad och möjligheten att upptäcka den på
nytt.
Min uppfattning är att våra nya resetrender kommer att kräva olika typer av styrning på
populära destinationer för att säkerställa kvaliteten både för boende och besökare. Jag tror att
ny teknik kommer att vara ett redskap för detta, vilket De Cantis, et al.124 ger exempel på
genom kartläggning av turisters rörelser på destinationen. Analysdelen i detta arbete tog upp
att man provat en liknande studie i Barcelona med positivt resultat och att man även
fortsättningsvis kommer att försöka använda modern teknik i mobiltelefoner för att
dokumentera besöksflöden. Konstigt nog togs inte kryssningsturismen upp överhuvudtaget i
PET20. Jag har svårt att förstå varför med tanke på hur stor overcrowding de bidrar med i de
redan allra mest ansatta delarna av staden. Överlag kan vi se att styrning är nyckeln till de
flesta av strategierna i PET20, då allt handlar om att styra flöden av turister till och inom
destinationen. Bort från överbefolkade områden till mindre befolkade, bort från Barcelona
stad till andra delar Katalonien och så vidare. Besök vid attraktioner styrs via
förbokningssystem och kollektivtrafiken utökas för att mer effektivt fördela flöden av
besökare. Styrning behövs för att klara situationen eftersom det inte längre bara handlar om
att styra turister, utan om att styra en stad med turister.
125

Pettersson, Svensson

lyfter att turismen som sektor lätt faller mellan stolarna angående vem

som har det yttersta ansvaret för en hållbar turismutveckling. I Barcelona råder det inte längre
några tvivel i denna fråga då lokalbefolkningen krävt att politikerna tar sitt ansvar och styr
upp situationen. Ansvarstagandet finns förankrad högst upp i den politiska toppen i och med
att Barcelona stad ålades via ett Regeringsförläggande att skyndsamt ta ansvar för
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turistsituationen i staden. Däremot poängteras även i rapporten att turismen i staden är allas
ansvar. Dessutom står hållbarhetsmål över näringslivets vinstintressen. Att processen
ytterligare sker enligt modellen för hållbar turismutveckling visas genom att de problem som
uppstått lokalt även sköts regionalpolitiskt samt i nära samarbete med lokalbefolkningen.
Vägarna mellan problem och lösning är således korta, lokalt förankrade, effektiva och
hållbara. Det är även uppenbart att det främst är social hållbarhet för lokalbefolkningen som
är fokus i PET20. Den klassiska konflikten mellan näringslivets intressen och
hållbarhetsperspektivet har lyfts till en ny dimension då det inte längre primärt handlar om
kronor och ören, utan om en stads identitet och framtid samt livskvaliteten för dem som bor
där. Hur denna ekvation kommer att lösas, får framtiden utvisa då staden ekonomiskt är
mycket beroende av turism. Ett annat tecken på att staden arbetar mot en hållbar utveckling är
att det nu inte längre bara är fokus på hur mycket turister genererar i pengar, utan även på
vad de genererar i positivt socialt återgivande samt minimalt ekologiskt avtryck. Hållbarhet
ska aldrig kunna ses på något annat sätt än som en konkurrenskraft.

Sammanfattningsvis kan vi se att staden har tagit brett grepp angående en hållbar
turismutveckling. Ett nytt organ är utsett för att i dialog med medborgare och involverade
aktörer upprätthålla en handlingsplan för de kommande tre åren. Denna handlingsplan har
inkluderat styrning av precis de åtgärder som lokalbefolkningen krävt för ett drägligt
vardagsliv.

Situationen i Barcelona bekräftar teorin att Doxeys Irritation Index är ett resultat av Butlers
kurva. Ju fler turister - ju mindre plats för lokalbefolkningen - ju större missnöje. Ciutat vella
lider mest av overcrowding, det var även där som missnöjet var som störst. Som vi kunde se i
analysdelen, handlar Carrying capacity inte bara om antalet besökare utan även om hur
besökarna är fördelade inom destinationen, deras aktiviteter och beteende samt själva stadens
beskaffenhet. Ett tydligt exempel på detta är stadens skifte från att främst vara ett
affärsresemål till att bli ett semesterresemål, ett annat själva stadens geografi i sig. Överlag är
det problem med oväsen, trafik, nedskräpning, socio-kulturella krockar som lyfts. Andra
viktiga saker är lokal delaktighet, att turismen ska komma hela staden till godo och att bevara
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en levande stad som ger utvecklingsmöjligheter till hela samhället. Dessutom är bibehållandet
av stadens identitet och själ viktig för invånarna. En del av arbetet i staden har fokus på att ge
barcelonaborna tillbaka sin stad igen, vilken är en mycket viktig del i arbetet. Andra problem
har varit att de lokala upplever att turisterna konsumerar sönder deras stad och att de lever i
ett konstant upplevelserum där de fått rollen som säljare medan turisten är kund. Den
önskvärda relationen är värd-besökare. Just denna relation tas upp i PET20 genom att man
ersätter begreppet “turist” med “besökare” istället.

Problematiken i staden är egentligen inte att de som kommer till staden inte får plats, utan att
alla vill besöka samma ställen. Som förstagångsbesökare är det logiskt att vissa platser ska
besökas, annars hade man valt ett annat resmål. Det är ofrånkomligt att det alltid kommer att
råda ett högt besökstryck på dessa platser. Jag anser dock att åtgärder som begränsar
privatuthyrningen är rätt väg att gå för att sprida trycket från Ciutat Vella. Förhoppningsvis
kommer staden i och med detta även att slippa vissa oönskade segment som inte tillför
destinationen något positivt. Jag tycker att strategier med utvidgning av destination och
varumärke tillsammans med övriga typer av styrning är rätt väg att gå. Utöver dessa hade jag
sett styrning och begränsning av kryssningsturismen som en självklar åtgärd.

När det gäller stadens vision och värden är relationen mellan stad och besökare ett viktigt mål
att arbeta mot så att besökare ska kunna känna sig som en del av staden. Det faktum att turist
byts mot besökare för att signalera välkomnande och inkluderande är ett tydligt steg i denna
riktning. Turismen är en del av staden och det är allas ansvar att inte tänka på turism som en
grupp utan som individer som kommer till Barcelona av olika anledningar med olika
126 

förväntningar, planer och upplevelser.

Vi är välkomna som gäster och besökare samt att

vara en del av staden under den tid vi är där - men Barcelona tillhör barcelonaborna. Detta
arbete visar på ett tydligt sätt att det inte längre är marknaden som styr, utan att det finns
andra viktigare värden att ta hänsyn till, som att en befolkning får känna att de “äger” och får
plats i sin hemstad och kan känna sig hemma där.
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8. Appendix
8.1 Frågor (skickade till kontaktpersoner i Barcelona)
1. In the short and long term, which are the goals of the tourism of Barcelona?
2. Which are the main segments and target markets? Why this segments and markets?
3. Has there been any changes concerning the marketing strategy over the last five years
regarding to segments and target markets? (Has existing segments been replaced with new
segments?) If so, can you please specify.
4. Some parts of Barcelona easily becomes overcrowded, it there any strategy to control the
tourists' movements within the destination? (If yes, please specify.)
5. Has political decisions affected the tourism strategies in any way? (If yes, please specify.)
6. Has any marketing strategies been taken with the purpose to improve the Barcelona
residents' quality of life? (If yes, please specify.)
7. Is there any collaboration with national and international stakeholders to provide a united
image of Barcelona as a brand? (If yes, in what way?)
8. Which image will Barcelona be associated with?
9. Regarding tourism, what specific challenges is Barcelona facing in the coming 5 years?
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