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Abstrakt 

Studien har undersökt vilken påverkan naturturism har haft på regionen södra 

Bohuslän. Studiens frågeställning har uppkommit ur en problemdiskussion där 

naturturism diskuteras ur dess sociokulturella, ekonomiska och miljömässiga 

påverkan av naturturism. Ämnet naturturism är vida forskat kring men det saknas en 

studie som fokuserar på naturturismens påverkan på en lokal region. Studien har 

fokuserat på regionen södra Bohuslän, som är turismtät och ligger nära flera viktiga 

platser i Sverige och är därför lättillgänglig. Regionen har en mycket varierande 

natur och det bedrivs därför flera olika sorters naturturism. Att se naturturism ur 

olika perspektiv har ansetts viktigt för att komma fram till en generell slutsats om 

naturturismen som fenomen. Flertalet kvalitativa intervjuer har genomförts med 

människor som äger och driver verksamheter inriktade mot naturturism. 

Näringsidkarna har på det här sättet gett sina åsikter och tankar kring ämnet 

naturturism och hur de bedriver sina verksamheter baserat på de naturliga 

förutsättningarna. Studiens resultat uppvisar därför naturturism ur näringsidkarnas 

perspektiv. Med hjälp av tidigare forskning har studiens resultat presenterats och 

bildat en analyserande diskussion i studiens olika delkapitel. Studiens resultat visar 

att det finns en tydlig sociokulturell, ekonomisk samt miljömässig påverkan på 

regionen södra Bohuslän av naturturismen, både positiva samt negativa sådana. 

Positiva effekter som tillkommit av naturturismen är bland annat ökade ekonomiska 

möjligheter och nya arbetstillfällen. Negativa effekter av naturturismen är bland 

annat att hållbarhetsperspektiv förbises och att naturturismen inte alltid är socialt 

accepterad.  

 

Nyckelord 

Turism, naturturism, hållbarhet, hållbar turism, hållbar turismutveckling, ekonomisk 

påverkan, miljömässig påverkan, sociokulturell påverkan.  
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Tyfta Östergård, Tom Gustavsen fiskeguide, Fiskahummer.nu , Orust Shellfish AB, 
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1 Inledning 

Naturturismen har länge varit en populär aktivitet som på senare tid har växt och 

blivit en omtyckt turismform. Naturturism är en bred turismform med många olika 

sorters aktiviteter i naturen. Eftersom naturturism förläggs direkt i naturen sker även 

någon slags påverkan på naturen. I studien har olika sorters påverkan på 

naturturismen undersökts och problematiserats.  

 

1.1 Naturturismen som fenomen 

Turism till landsbygden och avlägsna områden började växa till en identifierbar 

aktivitet i Europa under andra halvan av 1800-talet. Det var dock inte förrän på 1900-

talet som naturturismen blev en aktivitet som började uppskattas i och med att 

vandring och cykling i vacker natur blev en uppskattad aktivitet (Page & Connell, 

2014). Idag är naturturismen en viktig del av den globala turismen och innehar hög 

popularitet världen över (Buckley, 2009) och har blivit ett alternativ till 

massturismen (Fennell, 2003). Naturturism har ökat i popularitet under speciellt det 

senaste decenniet och trenden håller i sig. Efterfrågan på naturturismen har också 

skett samtidigt med förändringar i samhället såsom ökad individualism och en 

aktivitetsbaserad livsstil som norm (Lundmark, 2009). Enligt Lundmark (2009)  

utgör dessutom friluftsliv som är organiserat på kommersiella grunder en ökad del i 

en mer globaliserad turismnäring och med kopplingar till regionala och lokala 

sammanhang blir den alternativa turismen som fokuserar på natur viktigare. I 

naturvårdspolitiken lyfter man dessutom fram betydelsen av friluftsliv och 

naturturism och dess säkerställande av natur (Fredman et al. 2008). Naturturismen i 

Sverige omsätter idag 3,6 miljarder årligen, detta visar en ny nationell kartläggning 

av företag som helt eller delvis lever på turism som inriktar sig på naturupplevelser 

(Fredman & Margaryan, 2014). 

 

Uppsatsen har valt att fokusera på naturturismen i området södra Bohuslän och dess 

naturturismverksamheter. Södra Bohuslän är belägen i Västra Götaland som har 

högst antal naturturismföretag i hela Sverige (Fredman & Margaryn, 2014). Naturen i 

södra Bohuslän är varierande och har bra förutsättningar för olika sorters naturturism 

(Västsverige, 2016). Ett antal naturturismverksamheter har undersökts i södra 

Bohuslän där näringsidkarna har fått diskutera kring ämnet naturturism från sina 
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perspektiv. Alla verksamheter som deltagit i studien är småföretagare inom 

naturturismen och bedrivs av en eller ett fåtal personer, oftast familjemedlemmar 

eller övrig släkt.  

 

Naturturism som fenomen, inkluderar turism som tar form i naturen, turism som 

fokuserar på vissa speciella faktorer i naturen och turism som är utvecklad för att 

skydda områden i naturen (Hall & Boyd, 2005). Naturturism innefattar även allt ifrån 

landskap till områdesbaserade traditioner, men även bredare miljömässiga studier 

med sociala och fysiska perspektiv. Turism som syftar till att bevara ett område och 

utveckla det, till exempel genom ekoturism (Cater & Lowman, 1994; Butler & Boyd, 

2000; Holden, 2000; Newsome et al., 2013).  

 

I denna studie refererar naturturism till turism som är beroende av naturen för att 

kunna fungera. Det behöver alltså inte handla om en specifik turism i sig; så som 

äventyrsturism, så länge turismen använder sig av naturen för att kunna vara 

verksam.  

 

Det finns med andra ord olika typer av naturturism, exempel på olika sorters 

naturturism är; Lantbruksturism (Lane & Kastenholz, 2015), aktivitetsturism 

(Weston & Mota, 2012), äventyrsturism (Hall, 1992), sportturism, kultur och 

traditionsturism samt mat- och vinturism (Lane & Kastenholz, 2015).  I Sverige 

handlar naturturismen ofta i stor utsträckning om aktiviteter som är kopplade till 

vatten och har högst popularitet under sommaren (Fredman & Margaryn, 2014).  

 

Det finns olika motiv till att människor använder sig av naturen för att utöva 

friluftsliv. Utövandet skiljer sig ofta mellan olika grupper i samhället, faktorer som 

exempelvis kön, ålder, familjesituation, inkomst och bostadsort spelar in (Romild et 

al. 2011). Kunskap om friluftsliv och aktiviteter i naturen är värdefullt för till 

exempel organisationer och verksamheter som vill underlätta för fler att komma ut i 

naturen. Mer kunskap inom natur och friluftsliv kan även behövas för att kunna 

identifiera nya marknader för att få fler människor att upptäcka naturturismen 

(Romild et al. 2011).  
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Det bör dock skiljas på turism i naturen samt fritidsaktiviteter i naturen. Fritid kan i 

många fall sägas vara en social konstruktion som varierar med tiden (Bjurström, 

1998; Lindström, 2006). Relationen mellan fritid och turism behöver dock 

förtydligas. Turism kan sägas vara människors aktiviteter när de reser och stannar på 

platser utanför deras normala miljöer för en kortare tid än ett år, vilket gäller både för 

fritid, affärer eller andra syften (UNWTO, 2016 ). Turister i sig, besöker faciliteter 

som ägs av till exempel staten eller kommunen. Dessa faciliteter används ibland för 

fritidsaktiviteter av både lokalbor och turister. Med detta går det att tolka att en 

fritidsaktivitet på samma gång kan vara en turistattraktion och en helt vanlig facilitet 

för lokalbor (Lindström, 2009). Det går alltså att se att turism och fritid skiljer sig åt 

men att de i många fall används för samma syfte av både lokalbor och turister.  

 

Naturturism kan vara en tillgång om resurserna används rätt, men naturturism kan 

också bidra till att resurser förstörs eller överanvänds. Naturturism existerar i många 

former och i många fall används naturen som huvudprodukt (Tisdell & Wilson, 

2012).   

 

1.2 Problemdiskussion  

En ökad efterfrågan kring naturbaserad turism har gjort att många 

turismverksamheter har lagt sin bas längre ut i naturen för att kunna möta efterfrågan 

(Symington, 1999). Samtidigt har turism blivit en mer accepterad möjlighet att växa 

ekonomiskt för människor på landsbygden (Lane & Kastenholz, 2015). Naturen är en 

arena för konflikter och olika uppfattningar. Där någon ser vinster, ser andra 

förluster. Följande citat belyser detta: 

 

“Different sectors of society have divergent, often conflicting, views and 

expectations of how to relate with the physical environment, or ’Nature’. For some, 

the environment is a source of inspiration and emotional fortitude, requiring 

protection and sacred admiration.” 

 

     (Frazier, 2010:351) 

 

Detta citat visar att natur kan vara mångfacetterad och ha olika sorters betydelse. För 

vissa är naturen något som används och för andra är naturen något som ska lämnas i 
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lugn och ro. Detta skapar problem i sig, eftersom olika tankar om naturen blandas 

och därför kan påverkan på naturen ses som antingen positiv eller negativ av olika 

människor. Med andra ord uppstår två olika sidor som båda vill använda eller inte 

använda, naturen på sitt sätt. Naturen är omtyckt av många och kan utnyttjas på 

många olika sätt, samtidigt behöver den skydd för att kunna vara kvar i ett gott skick.  

 

Den påverkan som det ofta talas om i naturturismen är sociokulturella, ekonomiska, 

och miljömässiga konsekvenser (Page & Getz, 1997). Sociokulturella påverkningar 

av turismen i området kan vara att turismen i många fall gör att människor engagerar 

sig och samarbetar i större grad. Turismen kan i vissa fall även hjälpa till att bevara 

lokala traditioner och historia och låter dem leva vidare (Roberts & Hall, 2001).  

Naturturism kommer dock med en del påverkningar på närområdet (Robinson, 1990; 

Roberts & Hall, 2001).  Naturturismen kan bland annat vara vägen ur ekonomiska 

svårigheter och komma med nya ekonomiska möjligheter (Robinson, 1990). Den 

miljömässiga påverkan kan även vara stor på närområdet. Till exempel kan 

nedskräpning och utsläpp bli vanliga i naturen på grund av turismen. Men turismen 

hjälpa till att bevara områden i naturen genom lagar och skydd (Roberts & Hall, 

2001).  Det går härmed att se att det både finns negativa och positiva faktorer som 

påverkar naturen.  

 

I den fortsatta delen av uppsatsen kommer ordet påverkan att syfta till 

sociokulturella, ekonomiska och miljömässiga påverkningar av naturturismen.  

Hållbarhet och en hållbar turismutveckling blir även ett viktigt perspektiv, eftersom 

begreppen syftar till att maximera den positiva påverkan genom att minimera den 

negativa. Hållbar utveckling syftar oftast till en utveckling som möter behoven av det 

nutida utan att kompromissa förmågan av framtida generationer att kunna möta deras 

egna behov (WCED, 1987). En hållbar utveckling bör förespråka en relevant 

användning och konservering av resurser så att de behåller dess livskraftighet under 

en längre tid (Eber, 1992).  Genom att applicera detta på turism, så bör en hållbar 

turismutveckling syfta till att uppnå en god ekonomisk hälsa, ett subjektivt 

välmående hos lokalborna, oförstörd natur och skyddande av resurser samt en 

belåtenhet hos besökarna. De olika förhållandena ska kunna samspela och 

tillsammans skapa en hållbar turismutveckling (Müller, 1997). En hållbar turism bör 

med andra ord alltså sträva efter en balans mellan närområdet, turisterna samt miljön 
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(Page, 2013). Att se hur hållbarhet används i praktiken har varit ett intressant inslag i 

uppsatsen då alla naturturismaktörer är beroende av naturen och förhoppningsvis 

också prioriterar närområdet, turisterna och miljön. Eftersom små och mediumstora 

företag ofta vill bevara istället för att konsumera (UNTWO, 2011), blir det ytterligare 

relevant att undersöka just små naturturismverksamheter och deras 

hållbarhetsutförande.  

 

Människor har ofta en stor påverkan på naturturism och hur det utvecklas. När 

naturturism uppstår så handlar det ofta om människor som påverkar en plats turism 

och gör att den växer och utvecklas (Tisdell & Wilson, 2012). Studien fokuserar på 

hur naturturismen påverkar närområdet sett från naturturismföretagarnas perspektiv. 

Att se hur de själva driver sin egen naturturism och vilken påverkan de sett på 

närområdet blir därför av relevans då det är deras verksamhet som gör att naturturism 

skapas och utvecklas. Genom att följa naturturismens påverkan från näringsidkarna 

själva, får studien en nära inblick i fältet. Då dessutom kunskap inom fältet 

naturturism behövs, speciellt för de som sysslar med naturturism och vill nå ut till 

nya människor (Romild et al. 2011) blir det därför relevant att fokusera på 

verksamheterna som driver naturturism nu.  

 

1.3 Problemformulering 

Då naturturism är beroende av naturen för att kunna fungera ställer det också krav på 

att turismformen är hållbar och värnar om naturen. Eftersom naturturismen är 

baserad i naturen, så blir det intressant att undersöka på vilka sätt som naturen 

påverkas av turismformen. Studiens frågeställning blir därför följande; 

 

- Vilken påverkan har naturturismen på en region? 

 

1.4 Syfte 

Studien belyser vilken påverkan naturturismen har på en lokal nivå. Studien har 

grundats i tidigare forskning som belyser sociokulturell, ekonomisk och miljömässig 

påverkan av naturturismen och den tidigare forskningen har testats på fältet.  
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1.5 Avgränsning 

Området som valts för studien är södra Bohuslän då området är aktuellt på grund av 

dess skiftande natur och närhet till centrala besökspunkter i landet. Södra Bohuslän 

har valts framför norra Bohuslän då den södra delen av Bohuslän marknadsförs som 

en region på Västsveriges hemsida (2016) och därför anses vara starkt 

sammankopplad som en enad region turismmässigt. Dessutom ligger södra Bohuslän 

i Västra Götalands län, vilket är Sveriges näst mest besöka turismområde 

(Tillväxtverket, 2016). Västra Götaland har dessutom högst antal naturturismföretag i 

hela landet (Fredman & Margaryn, 2014), att använda sig av en region inom länet, 

passar därför för en lokal studie av naturturism.  

 

1.6 Disposition 

Undersökningen av södra Bohusläns naturturism bygger på sociokulturella, 

ekonomiska samt miljömässiga påverkningar av naturturismen. Eftersom att några av 

de vanligaste och mest förekommande påverkningar av naturturism är just 

sociokulturella, ekonomiska och miljömässiga (Roberts & Hall, 2001; Page & Getz, 

1997), så har dessa teoretiska kategorier valts för studien. När de olika kategorierna 

beskrivs i tidigare forskning, så nämns det ofta både positiva samt negativa sidor, 

därför har även den här studien valt att behandla både positiva samt negativa sidor av 

naturturismens påverkningar. Jag har även valt att inkludera ett kapitel om hållbarhet, 

då det anses viktigt eftersom naturturism är beroende av naturen för att kunna 

fungera. Därför kan man automatiskt dra slutsatsen att naturturism behöver värna om 

miljön och vara hållbar för att kunna överleva.  

 

Studien har med andra ord använt sig av olika delkapitel med de ovannämnda 

kategorierna; sociokulturella, ekonomiska och miljömässiga påverkningar av 

naturturismen. Ett delkapitel kommer i slutet även att behandla hållbarhet då det 

anses viktigt att inkludera i naturturism. Varje delkapitel börjar med teori från 

tidigare forskning och följs sedan av resultatet från de olika intervjuerna med 

naturturismverksamheterna i södra Bohuslän. Teorin och intervjumaterialet knyts 

samman i en diskussion som utvecklar och analyserar materialet. Strukturen ser 

likadan ut i varje delkapitel.   
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2  Metod 

Följande kapitel förklarar hur studiens resultat har samlats in och hur studien har 

arbetats fram. Studien har fokuserat på naturturismen i södra Bohuslän, där semi-

strukturerade intervjuer har genomförts med naturturismverksamheter om deras 

påverkan på närområdet. Studien är därav kvalitativ och har strävat mot att se 

naturturismens påverkan ur näringsidkarnas perspektiv.  

 

Då det finns mycket forskning kring naturturism och dess påverkan insåg jag tidigt 

att det skulle vara intressant att se hur väl den tidigare forskningen kring 

naturturismens påverkan stämmer överens med naturturism i praktiken. Studiens 

intervjufrågor har alltså baserats på teori kring naturturismen och dess påverkan och 

fokuserat på de olika ämnesområdena sociokulturell, ekonomisk och miljömässig 

påverkan av naturturismen, då tidigare forskning klassar dessa kategorier som viktiga 

(Roberts & Hall, 2001; Page & Getz, 1997).  Kategorierna har varit intressanta att 

undersöka vidare och mycket material har framkommit i de olika ämnena under 

uppsatsens gång.  

 

2.1 Forskningsstrategi 

I denna studie har jag strävat efter att belysa hur naturturism har påverkat en region 

lokalt genom sociokulturell, ekonomisk och miljömässig påverkan. Jag har undersökt 

studiens ämnesområde genom att prata med naturturismverksamheter i södra 

Bohuslän. Eftersom studien velat undersöka fenomenet naturturism från 

näringsidkarnas perspektiv, blev intervjuer ett lämpligt sätt att samla in data på. Då 

fältet har undersökts genom intervjuer, faller sig också ett kvalitativt arbetssätt 

naturligt. Jag har försökt att analysera det som sagts och förstå hur människorna som 

medverkat i studien själva har upplevt sin verklighet. Vilket passar utmärkt 

tillsammans med ett kvalitativt arbetssätt som många gånger ser det djupa, den så 

kallade insidan, av människors beteende, tankar och känslor. Intervjuer fungerar 

därför bra som primärdata i kvalitativa studier (Sirakaya-Turk et al. 2011). Eftersom 

känslor kan vara svåra att beskriva numeriskt, passade därför en kvalitativ 

undersökning med intervjuer som undersökningsform lämpligt för den här studien. 

Kvalitativ forskning fokuserar mer på ord vid insamling av data och bortser från 

siffror (Bryman & Bell, 2013). En kvalitativ metod är dessutom observerande och 
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intervjuer är vanligt förekommande. Uppställningen av intervjuer skiljer sig åt, vissa 

använder strukturerade frågescheman medan andra använder öppna frågor och löst 

sammansatta ämnen och teman som intervjun utförs under (Bryman, 1997).  

 

Då det finns många sätt att undersöka fenomenet naturturism på, valde jag att 

fokusera på producentperspektivet och hålla intervjuer med näringsidkare inom 

branschen. Detta valdes för att forskningen kring naturturism är rik men att det i 

många fall saknas forskning på en lokal nivå där producentperspektivet får mer 

fokus. Denna studie har därför velat belysa det som saknas inom forskning om 

naturturism idag, med andra ord; en lokal studie med ett producentperspektiv.  

 

Då min studie varit tidsbegränsad, har jag tagit hänsyn till att kvalitativ forskning tar 

tid och kräver mycket material (Sirakaya-Turk, 2011). Jag har därför begränsat 

studien till att endast omfatta södra Bohuslän då området har en stark turismkoppling 

och det finns flertalet olika naturturismverksamheter som då också lett till en bredd 

för studien. Genom att använda semi-strukturerade intervjuer som har en 

framåtgående arbetsprocess och som är teoriförankrade, har studien därför mottagit 

relevant material.  

 

2.2 Semistrukturerade intervjuer med naturturismverksamheter 

Som metod till studien valde jag som ovan nämnt, intervjuer, då jag ville undersöka 

naturturismens påverkan på närområdet baserat ur näringsidkarnas perspektiv. Jag 

ville se ämnet naturturism från företagarnas egna perspektiv och dess olika nyanser. 

 

En intervju innebär att det finns en eller flera personer som ställer frågor till en grupp 

eller en annan person (Kylén, 2004). En intervju kan alltså beskrivas som en process 

av kommunikation mellan två eller flera personer, en intervjuare samt en som 

intervjuas (Krag Jacobsen, 1993). Genom att ställa frågor får man svar på hur en 

person uppfattar eller känner inför någonting. Det är lätt att lyssna och tolka det man 

hör under en intervju, därför ställer det krav på att kvaliteten i intervjuerna hålls hög 

(Lantz 2013). 
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”En väl genomförd intervju skall möjliggöra resultat som är tillräckligt tillförlitliga 

och giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra och kunna komma andra till 

del”  

     (Lantz 2013:15) 

 

 

I studien valde jag att använda mig av en intervjuguide med redan bestämda frågor 

som jag bett näringsidkarna diskutera kring. Intervjufrågorna fokuserade på de 

teoretiska kategorierna sociokulturella, ekonomiska och miljömässiga påverkningar 

av naturturismen samt frågor om hållbarhet. Samma ämnen diskuterades under alla 

intervjuers gång.   Med detta sagt valde jag att använda semistrukturerade intervjuer 

där de som intervjuas möter liknande teman under intervjuernas gång och en 

intervjuguide används. Vid semistrukturerade intervjuer är det även möjligt att ställa 

frågor under intervjuernas gång och ändra ordningsföljden på frågorna. 

Semistrukturerade intervjuer är mer allmänt formulerade än strukturerade intervjuer 

där frågorna är strikta och strukturerade mellan intervjuerna (Bryman & Bell, 2013).  

Jag valde att använda semistrukturerade intervjuer då jag önskade vara flexibel och 

öppen kring näringsidkarnas svar kring deras företagande och viljan att följa deras 

tankar under uppsatsens gång.  

 

Intervjuguiden finns som bilaga i slutet av uppsatsen där alla frågor som användes 

under intervjuerna går att skåda.  

 

2.3  Intervjuprocessen 

Jag valde att använda en gemensam intervjuguide för alla intervjuer eftersom jag 

ville ge samma intryck till varje näringsidkare som intervjuades, detta ansåg jag 

viktigt för studiens trovärdighet. Jag valde att skriva redan bestämda frågor innan 

intervjun men var under intervjuns gång villig att diskutera kring de ämnen som 

näringsidkarna visade intresse kring. Att använda sig av en intervjuguide istället för 

fasta frågor gör också att intervjun blir mer flexibel och att man under intervjuns 

gång kan anpassa frågorna efter de svar som ges och därför får möjligheten att 

fördjupa sig i frågor som är intressanta. Detta leder i sin tur till mer djupgående svar 

(Bryman & Bell, 2013; Kylén, 2004). Det är viktigt att arbeta på detta sätt när en 

kvalitativ intervju genomförs eftersom de svar som fås fram också kan utvecklas 
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ytterligare då den som intervjuas får följdfrågor (Trost, 2010). Detta kan även leda 

till ett naturligare fokus på hur de intervjuande upplever sin omgivning vilket är 

viktigt i en kvalitativ intervju (Bryman & Bell, 2013). Att vara öppen och inte ha 

några personliga åsikter är viktigt för att den som intervjuas inte ska påverkas (ibid).  

 

Följande perspektiv beaktades under intervjuprocessen med näringsidkarna. För att 

nå ett material som är oberoende av enskilda personers uppfattningar rekommenderas 

det att intervjua sex till åtta personer (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). Jag valde 

därför att intervjua åtta näringsidkare som driver naturturismverksamheter i södra 

Bohuslän. För att få tag på de åtta näringsidkarna började jag med att leta efter 

naturturismverksamheter i södra Bohuslän genom att besöka olika hemsidor med 

information om naturturism i Sverige. Jag besökte även Västsveriges hemsida där det 

fanns information om olika naturturismverksamheter. När jag hade hittat ett antal 

intressanta verksamheter skickade jag ut E-mail där jag förklarade studiens syfte och 

vilka typer av frågor som skulle ställas. Urvalet slutade med åtta näringsidkare som 

svarade tillbaka att de kunde delta. Då uppsatsen skrevs precis innan jul var många 

näringsidkare upptagna och bad om att få ta intervjun över telefon då detta skulle 

hjälpa de att spara tid. Endast två näringsidkare hade tid att träffa mig personligen, 

dessa var verksamheter som inte hade det lika stressigt innan juletiden. De två 

näringsidkare som jag träffade personligen stämde jag träff med i Göteborg på deras 

förfrågan. En av intervjuerna skedde på ett offentligt café i Göteborg medan den 

andra intervjun skedde i näringsidkaren arbetsmiljö som var en fiskeaffär i Göteborgs 

hamn. Att träffa de båda i Göteborg och lyssna till deras beskrivning av deras 

naturturismverksamheter gjorde att jag skapade ett personligt band till de båda och 

därav fick ut en mer diskuterande text med mer följdfrågor. Personligen upplevde jag 

dock att det inte var en stor skillnad i den mängd material jag fick ut av intervjun 

beroende på om jag träffade de i verkligheten eller tog intervjun på telefon. 

Skillnaden som jag dock märkte mellan en telefonintervju och en i verkligheten, var 

att de som skedde på telefon ibland hade dålig mottagning vilket påverkade 

ljudkvaliteten. Detta kan ha lett till att jag missuppfattade några ord eller meningar 

när jag transkriberade materialet. Jag valde att spela in alla åtta intervjuer och 

transkriberade de alla därefter så ordagrant som möjligt för att öka trovärdigheten 

ytterligare. Jag har dessutom valt att använda mig av direkta citat i studiens empiri 

del för att ännu en gång, öka trovärdigheten i det insamlade materialet. Intervjuerna 
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höll i genomsnitt på under 30 till 40 minuter. Sammanlagt fick jag ihop cirka 50 

sidor med transkriberingar som är renskrivet och samlat i ett intervjukompendium. 

Jag anser därför att materialet som har fåtts fram har varit tillräcklig för att skapa en 

bredd i studien och en ökad trovärdighet i min beskrivning av fenomenet.  

 

Intervjuerna började med att jag presenterade studiens syfte samt frågeställning och 

vilka ämnen som intervjun skulle behandla. Jag valde att inte skicka ut frågorna i 

förväg då jag ville att intervjun skulle vara mer spontan och öppen för flexibla 

diskussioner som inte var alltför direkt genomtänka av näringsidkarna. Jag frågade 

sedan alla om de samtyckte till att jag spelade in intervjun då detta skulle hjälpa mig 

att transkribera allt ordagrant. Alla samtyckte till att bli inspelade. Jag förde inga 

anteckningar under intervjuns gång då jag valde att lyssna på transkriberingarna i 

efterhand och sedan skriva ner allt då. Jag valde att be näringsidkarna kort berätta om 

sina naturturismverksamheter för att få en mer personlig prägel på intervjun. Jag 

ställde därefter frågorna i min intervjuguide som behandlade sociokulturella, 

ekonomiska och miljömässiga effekter samt hållbarhetsperspektiv. De flesta 

näringsidkare hade inga problem med att svara på frågorna. Vissa frågor uppfattades 

dock som svårare än andra, detta märktes genom att jag fick ett kort svar som inte 

riktigt stämde överens med det jag var ute efter eller att jag antingen ombads 

omformulera frågan. Vissa av näringsidkarna valde även att inte svara allt för 

personligt och bara ge mig ett kort och allmänt svar, medan andra gick in mer på 

djupet. Jag har försökt att väga upp de olika svaren med varandra för att bilda ett så 

bra djup som möjligt i de olika kategorierna i uppsatsen.  

 

Intervjuprocessen gick sammanfattningsvis bra och näringsidkarna gav mig relativt 

utvecklade svar som hjälpte mig att presentera uppsatsens resultat.  

 

2.4 Analysmetod 

Studiens analys har delats upp i olika teoretiska kategorier som förklarar 

naturturismens påverkan sett ur sociokulturell, ekonomisk och miljömässig påverkan. 

De teoretiska kategorierna har varit baserade på tidigare forskning inom naturturism 

som visar på att det finns en sociokulturell, ekonomisk och miljömässig påverkan av 

naturturismen (Roberts & Hall, 2001; Page & Getz, 1997).  Ett hållbarhetsperspektiv 

har även fungerat som kategori då hållbarhet ofta nämns i samband med naturturism. 
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Kategorier i sig kan sägas vara koncept som står för ett visst fenomen. Kategorierna 

består i sin tur av olika beståndsdelar som hjälper till att karaktärisera en kategori och 

ge den mening samt definiera den (Sirikaya-Turk, 2011).  Kategorierna i studien har 

fokuserat på aspekter som anses relevanta för studien och strävar efter att belysa 

naturturismens påverkan på en lokal nivå.  

 

Jag har använt studiens olika kategorier och delat upp de i olika delkapitel i 

uppsatsen. Varje delkapitel tar upp en egen kategori med en påverkan av 

naturturismen, till exempel sociokulturell påverkan. I delkapitlet får man då läsa om 

tidigare forskning inom området som introducerar de för och nackdelar som finns. 

Teorin som presenteras i delkapitlet har sedan testats på fältet genom att flertalet 

intervjufrågor har ställts till naturturismverksamheter i södra Bohuslän som kopplats 

till, i detta exempel, frågor kring sociokulturell påverkan. Resultatet kring vad som 

kommit fram i intervjuerna presenteras sedan i de olika delkapitlen. Resultatet 

fokuserar på det som naturturismverksamheterna belyste som mest väsentligt sett ur 

studiens frågeställning.  Efter resultatet har en diskussion följt där resultatet 

diskuterats sett ur tidigare forskning och analyseras baserat på vad som kommit fram 

i intervjuerna. En analys har därmed gjorts på studiens teori och empiri för att se hur 

väl dessa stämmer överens med varandra. Både för och nackdelar har diskuterats i de 

olika delkapitlen. Analysen tar bland annat upp det mest väsentliga i kategorin och 

ser på materialet med ett kritiskt öga genom att problematisera vissa fenomen och 

komma med nya förslag på hur fenomenet kan skötas.  

 

2.5 Reliabilitet & Validitet 

För att undvika reliabilitets problem så är det viktigt att förhålla sig till materialet 

kritiskt. Som intervjuare bör man lyssna uppmärksamt på vad den som intervjuas 

säger och där lyssna efter saker som inte stämmer. Den som intervjuar bör inte söka 

egna svar och göra egna tolkningar i intervjumaterialet (Lantz 2013). I denna studie 

har det relevanta varit att belysa naturturismens påverkan och endast det som anses 

väsentligt för att svara på studiens frågeställning har därför varit med. Därav faller 

personliga åsikter och tankar bort som inte har och göra med det som studien ämnar 

undersöka. Då en semi-strukturerad intervjuguide har använts som är rotad i tidigare 

forskning kan materialet som kommit fram på fältet därför ses som tillförlitlig. 
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Eftersom materialet som kommit fram från intervjuerna även stämmer överens med 

tidigare forskning visar det på ytterligare tillförlitlighet.  

 

Det är även viktigt att studiens material är giltig (valid), detta kan vara svårt om de 

som intervjuas endast säger och berättar det de vill. Giltigheten visar hur data och 

resultat speglar källan och ökar förståelsen för det som undersökts på ett allmänt 

plan. Det som de intervjuade personerna har sagt skall stämma överens någorlunda 

med verkligheten och vad resten av populationen tycker (Lantz 2013). För att 

undvika validitetsproblem har jag genomfört åtta stycken semi-strukturerade 

intervjuer. De många olika intervjuerna har styrkt att informationen som kommit 

fram i de olika intervjuerna har stämt överens med de andra. Den semi-strukturerade 

intervjuguiden har uppvisat en tydlig arbetsprocess genom att frågor som kan 

kopplas till tidigare forskning tagits upp och att då även information som är relevant 

för studien kommit fram.  

 

2.6 Etiska aspekter 

Jag försäkrade de medverkande personerna i studien att informationen som de 

hängav mig under intervjun endast användes för material till denna studie. Innan 

intervjun gick jag igenom syftet för min studie och vad jag hoppas kunna få mer 

information om. Syftet förklarades så att de medverkande förstod vad studien gick ut 

på. I studien valde jag att använda mig av namnet på naturturismverksamheterna, 

vilket alla medverkande samtyckte till. Jag frågade även de medverkande om det var 

möjligt att jag spelade in samtalet för att underlätta materialhanteringen i uppsatsen, 

vilket de själva valde om de var trygga med.  

 

2.7 Källkritik  

De som har intervjuats har varit öppna med sina svar och gett mig ett brett utbud av 

material som har använts till studiens resultat. Kvaliteten av svaren anses bra då 

svaren har bottnat i frågor som fokuserar på tidigare forskning om naturturism. 

Svaren stämmer överens med tidigare forskning om naturturism och är därför 

trovärdig för att fungera som källa för studien. Intervjuerna har genomförts kort efter 

att studiens teoridel skrevs ner, vilket gör att avståndet mellan nerskrivandet och 

användningen av materialet varit kort vilket skapar en god kvalitet på intervjuerna.  
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De som har intervjuats har alla växt upp i södra Bohuslän och hyser stor kunskap om 

deras närområde, vilket är positivt då de alla kunnat relatera till frågorna som ställts i 

intervjun naturligt. Det som går att ses som negativt med att näringsidkarna vuxit upp 

i södra Bohuslän är att de kanske ser sitt närområde subjektivt med endast positiva 

tankar om sina hemtrakter. Detta går även att se i många svar som jag fick fram 

under intervjuernas gång. De flesta svar som framkom från näringsidkarna var 

relativt positiva, det var inte så mycket negativ information som kom fram.  

 

Trots att materialet har varit övervägande positivt, har materialet ändå varit rikt och 

omfattande för att kunna fungera som studiens primärdata. Det negativa med att mer 

positivt material har framkommit, är då att hela sanningen inte kommit fram vilket 

kan tolkas som brister i datainsamlingen. Då många svar kanske varit subjektiva och 

förskönande av verkligheten har det i vissa stycken varit svårt att framhäva 

trovärdigheten i det som sagts. Det som främst gick att urskilja under intervjuerna 

var att jag ibland upplevde att näringsidkarna utelämnade vissa tankar eller åsikter 

kring känsliga ämnen. Exempelvis beskrev de flesta näringsidkarna att 

lokalbefolkningen välkomnat deras verksamheter positivt och att det inte nämndes 

något negativt om andra verksamheter eller lokalbefolkningen. Detta kan tolkas som 

att informationen är känslig då verksamheterna är offentliga i studien och därför går 

att spåra. Att ge ut information om närområdet kan vara svårt för näringsidkarna, 

speciellt då näringsidkarna även vuxit upp i området och därför är välkända av 

omgivningen.  
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3 Södra Bohusläns naturturism 

I följande del specificeras området som studien har undersökt och förklarar vad för 

sorts naturturism som har varit inblandad i studien.  

 

Södra Bohuslän kan ses som region med kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, 

Kungälv samt Marstrand. Regionen har en skiftande natur, både skärgård och 

landsbygd finns närvarande. Den skiftande naturen gör att utbudet av olika former av 

naturturism är stor. Det finns till exempel fisketurism, äventyrsturism samt 

landsbygdsturism närvarande (Västsverige, 2016). Södra Bohuslän marknadsförs 

idag som en region på Västsveriges hemsida (2016). På hemsidan går det att läsa mer 

om området södra Bohuslän och hemsidan använder sig av meningen ”Upplev 

Kungälv, Marstrand, Stenungsund, Tjörn & Orust”.  Denna mening informerar 

besökaren om vilka kommuner som är inblandade i området södra Bohuslän och dess 

turism. Enligt Västsveriges hemsida (2016) finns det många olika aktiviteter att välja 

mellan som alla använder sig av södra Bohusläns natur. Cykla, paddla, vandra, lyder 

meningen högst upp på sidan som informerar om tillgängliga aktiviteter. Därefter 

följer många natursköna bilder av människor ute i naturen. Södra Bohuslän använder 

sig av sin natur för att skapa upplevelser för besökaren. Golf och fiske är två andra 

kategorier som är stora i regionen. Det finns helt enkelt aktiviteter att göra för de 

flesta besökarna i södra Bohuslän, vare sig det handlar om att bada bastu eller besöka 

en lanthandel (Västsverige, 2016). Södra Bohuslän innefattar som sagt alla 

kommuner som nämnts ovan. Studerar man Bohuslän på en karta och drar ett sträck i 

mitten så ser man att även Uddevalla kommun ingår i området södra Bohuslän 

(Google Maps, 2016).  

 

Nedan syns en satellitbild över västra Sverige där området södra Bohuslän har pekats 

ut. Området börjar norr om Göteborg och sträcker sig till Uddevalla i mitten av 

Bohuslän (Google Maps, 2017).  
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I studien har åtta turismverksamheter som specialiserar sig mot naturturism i olika 

former undersökts. De olika verksamheterna som deltagit i studien bedriver olika 

sorters naturturism. I studien har jag alltså strävat efter att få en stor bredd på de 

deltagande naturturismverksamheterna för att visa på en större mångfald i studien. I 

Sverige är naturturism ofta förknippat med guidade aktiviteter i naturen samt boende. 

När det kommer till friluftsaktiviteter är det ofta fiske, kajakpaddling och kanot som 

erbjuds (Fredman & Margaryan, 2014).  

 

De åtta verksamheterna presenteras här kort för att skapa en bild över vad för 

naturturism som brukas i området.  

 

- Första verksamheten är B&B Lekander Tyfta Östergård som ligger på ön 

Tjörn och driver en gård där en B&B verksamhet bedrivs. Gemensamma aktiviteter 

ute i naturen såsom promenader för gästerna är även vanliga (B&B Lekander Tyfta 

Östergård, 2016).  

 

- Den andra verksamheten är Tom Gustavsen som är fiskeguide i området 

kring Stenungsund. I verksamheten hålls guidade turer i bland annat flugfiske och det 

erbjuds även transport ut till öar för de som vill fiska själva (Tom Gustavsen 

fiskeguide, 2016). 
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- Den tredje verksamheten är Fiskahummer.nu som ligger på ön Marstrand. 

Verksamheten ordnar hummerfiske, skaldjursturer och spöfisketurer. Andra 

aktiviteter på ön som till exempel tipspromenader och matlagning av fångst ordnas 

även (Fiskahummer.nu, 2016).  

 

- Den fjärde verksamheten är Orust Shellfish AB som ligger på ön Orust. 

Verksamheten odlar sina egna musslor och ostron i skärgården samt håller turer ute 

på havet för att skåda mussel- och ostronodlingarna (Orust Shellfish AB, 2016).  

 

- Den femte verksamheten är Upplevelsebolaget som ligger i Uddevalla. 

Verksamheten arrangerar olika sorters aktiviteter i naturen som havskajak, klättring, 

cykling, mountainbiking och paddling (Upplevelsebolaget, 2016).  

 

- Den sjätte verksamheten är Tavlebords honungsgård som ligger på ön 

Orust. Honungsgården har 4 underrubriker; café, gårdsbutik, boende och upplevelser 

(Tavlebords honungsgård, 2016). 

 

- Den sjunde verksamheten är Töllås fårgård som ligger på ön Orust. På 

gården finns det förutom fåren även ett café och en gårdsbutik samt en torparstuga 

till uthyrning (Töllås fårgård, 2016).  

 

- Den åttonde och sista verksamheten är Svanen West vars verksamhet är 

baserad längs med Bohusläns kust. Verksamheten har en båt som körs på olika turer 

längs med kusten, bland annat fiske, kräft- och räksafari samt sälsafari (Svanen West, 

2016).  
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4 Sociokulturell påverkan av naturturismen 

I följande delkapitel beskrivs de sociokulturella påverkningarna av naturturismen. 

Delkapitlet är uppdelat i en sida med en positiv påverkan samt en sida med en 

negativ påverkan. Det förklaras bland annat hur verksamheterna använder sig av 

lokala samarbeten för att kunna få positiva sociala reaktioner samt hur platsens 

kultur och historia används för att bevara traditionerna. Kapitlet avlutas med en 

diskussion om kategorin.  

 

4.1 Positiv sociokulturell påverkan 

Det finns flertalet positiva faktorer med turism i naturen. Naturturism kan hjälpa till 

med att reducera sociala skillnader mellan olika människor då de förenas via 

turismen. Turismen uppmuntrar också en kollektiv aktivitet i samhället genom att 

människor engagerar sig i turismen. Det ökar chanserna för ett område att få en större 

befolkning, särskilt i områden som tappar befolkning. Det ger alltså nya chanser för 

områden att få en ökad befolkningstillväxt (Roberts & Hall, 2001).  

 

Turism i övrigt kommer ofta med flertalet positiva sociala effekter. Turismen sägs 

ofta kunna förbättra levnadsstandarden i samhället. Dessutom ökar turismen 

tillgängligheten av olika typer av rekreation. Ibland kan även turismen göra att 

allmänna ordningar och säkerhetsfaktorer ökar genom till exempel ökade 

polisstyrkor och brandövervakning (Ap & Compton, 1998).  

 

Turism i naturen och på landet kan hjälpa till med att bevara den lokala kulturen, då 

denna visas upp i samband med turismen. Det kan också stärka den lokala stoltheten 

som människorna känner för sitt område och göra att området får en starkare 

identitet. Turismen i avskilda områden kan också leda till att dessa områden får mer 

sociala kontakter med världen där ute och att de då får en ny plats på kartan (Roberts 

& Hall, 2001).  

 

I många fall ökar dessutom förståelsen och bilden över olika kulturer och samhällen. 

Turism kan i allmänhet göra att kulturella utbyten genomförs mellan olika parter, 

genom att lokalbefolkningen träffar gäster och därav lär sig nya saker. Om den 
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kulturella biten är populär och uppskattad kan det också göra att en efterfrågan på 

platsens kultur ökar och bevaras genom turismen (Ap & Compton, 1998).  

 

4.2 Nya sociala möjligheter för samhället 

De flesta av verksamheterna beskrev att reaktionerna från lokalbefolkningen varit 

någorlunda positiva i samband med starten och drivandet av naturturism.   

 

Eftersom att en turismprodukt består av olika delar behövs det bland annat lokala 

samarbetspartners för att turismen ska kunna fungera. Då man gör saker tillsammans 

med andra på destinationen, uppstår även en större acceptans (Upplevelsebolaget, 

2016).  Genom att ta tillvara på samhörigheten som turism ger, genom till exempel 

att man rekommenderar andra lokala företag genom sin egen verksamhet, så uppstår 

också en större acceptans för turismen. Att rekommendera sina egna gäster var de 

ska äta, handla och besöka i närheten gör att de uppstår positiva sociala reaktioner i 

samhället (B&B Lekander Tyfta Östergård, 2016). Att kommunicera med 

lokalbefolkningen och få med de på samma plan blir härmed också viktigt, en bra 

kommunikation med samarbeten gör att turismen också blir välkomnad i större grad 

av lokalbefolkningen (Tavlebords Honungsgård, 2016).  

 

”Det har varit positiva reaktioner. Det hör ju till saken att när vi planerade det här 

så tog vi kontakt med grannar och folk vi känner. Vi har ett ganska så brett nätverk.” 

 

    (Tavlebords Honungsgård, 2016) 

 

Lokalbefolkningen är ofta också nyfikna och ställer frågor och är på så sätt indirekt 

involverade genom att vara nyfikna på verksamheten och dess gäster 

(Fiskahummer.nu, 2016)  

 

”Dem är rätt nyfikna och sen när gäster varit ute så har dem kommit förbi och börjat 

ställa frågor. Frågat hur det gått och lite sådär och varit rätt nyfikna i 

verksamheten.” 

 

               (Fiskahummer.nu, 2016) 
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Många i lokalbefolkningen har även ställt sig positiva till naturturismverksamheten 

när ekonomiska möjligheter har uppstått genom samarbeten och inköp, vilket har 

genererat en större social acceptans (Tom Gustavsen fiskeguide, 2016).  Att använda 

lokal arbetskraft är också populärt och bidrar till en större social acceptans 

(Tavlebords honungsgård, 2016; B&B Lekander Tyfta Östergård, 2016).  

 

En del av kommunerna är även positiva till turism och gör att det därför blir naturligt 

att saker byggs upp kring turism. Då många lever på turismen, så blir fler också 

automatiskt positivt inställda till den (B&B Lekander Tyfta Östergård, 2016).  

 

”Tjörn är en kommun som satsar mycket på turism och det finns mycket saker som är 

uppbyggda kring detta, mycket aktiviteter. Man ser ju nyttan i det, det liksom gagnar 

hela Tjörn och vi får också en hel del Tjörnbor som kommer till gården och är med 

på andra aktiviteter.” 

 

          (B&B Lekander Tyfta Östergård, 2016) 

 

Det går härmed att urskilja att naturturismen har kommit med positiva sociala 

reaktioner när nya samarbeten har getts som har genererat bland annat nya 

ekonomiska möjligheter och försäljningstillfällen. Vilket i sin tur kan tolkas som att 

turismen förenar olika grupper av människor och gör att nya möjligheter uppstår i 

samhället. 

 

4.3 Platsens kultur och historia bevaras 

När de kommer till de positiva kulturella påverkningarna så kan man se att platsens 

historia och kultur visas upp på olika sätt. Det är till exempel viktigt att berätta om 

platsens historia och viktiga punkter i närheten där besökare rekommenderas att åka 

(B&B Lekander Tyfta Östergård, 2016). Att berätta om platsens historia anses viktigt 

då platsen i många fall har en rik historia och kultur som bör förmedlas. I samband 

med platsens historia berättas det även mer anpassade historier för den egna 

verksamheten, till exempel om hummern som djurart (Fiskahummer.nu, 2016). 

Verktygen som används kan även vara ett sätt att visa upp kulturen, genom att till 

exempel använda en gammal fiskebåt förmedlas en del av kustens historia (Orust 

Shellfish AB, 2016).  Att visa upp gamla traditioner, till exempel genom gamla 
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redskap och fiskeknep är också ett sätt att bevara områdets kultur via turismen 

(Fiskahummer.nu, 2016).  

 

”Vi berättar väldigt mycket av historian om Marstrand som samhälle, det förgyller 

lite av hela effekten. Men jag skulle säga att det nog är historian om själva fisket som 

vi använder. Men det associerar man med hela västkusten, för vi har ju en sådan 

häftig historia om fisket och vad det har betytt och det är ju egentligen så alla 

samhällena har byggts upp”  

 

          (Fiskahummer.nu, 2016) 

 

Att lära ut ny kunskap om både miljön och kulturen i närheten ansågs även viktigt av 

de verksamheter som bedrev ekoturism (Upplevelsebolaget, 2016).  

 

”Vi tror mycket på att folk vill lära sig saker. Vi försöker hela tiden förmedla någon 

slags kunskap om miljön vi vistas i, både naturgeografiskt och kulturmässigt.” 

 

          (Upplevelsebolaget, 2016) 

 

En positiv kulturell påverkan går härmed att urskiljas genom ovannämnda faktorer. 

Det går att tyda att många av verksamheterna arbetar för att bevara och förmedla den 

lokala historien, vilket främjar gamla traditioner och sprider ny kunskap till besökare. 

Detta kan i sin tur tolkas som att samhället får behålla sin historia och att 

verksamheterna värnar om det lokala i samhället. 

 

4.4 Negativ sociokulturell påverkan 

En social stress kan uppkomma då turister anländer, i och med att det blir fler 

människor och mer trafik som påverkar vardagen. Lokalborna på platsen kan även 

uppleva att de får mindre privatliv då turisterna anländer. Ändringar i livsstilen kan 

även uppkomma om turismen är säsongsbaserad. Lokalborna kan även uppvisa olika 

attityder och beteenden mot turister än mot andra lokalbor (Cullington, 1981; 

Pigram, 1981; Sanderson, 1982; Butler, 1984).  
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Turism kan göra att den lokala kulturen förändras och inte upplevs med samma 

autenticitet som förr. Att den inhemska kulturen drabbas med inflödet av turister är 

en faktor som ibland drabbar samhället (Roberts & Hall, 2001). Det är därför viktigt 

för lokalborna att känna att de är en del av turismen och att de får fördelar av den. 

Om turism dessutom är några av de få saker som går att tjäna pengar på i samhället 

så ökar också stödet för det (Page & Getz, 1997). 

 

Sociokulturella effekter av turismen kan på längre sikt göra att spänningar uppstår i 

ett samhälle som utvecklas snabbt av turismen. Platsens kultur kan även framställas 

fel och bli för turisminriktad (Ap & Compton, 1998).  

 

4.5 Alla deltar inte i naturturismen 

En del naturturismverksamheter upplevde att reaktionerna från lokalbefolkningen var 

svala eller negativa.  

 

Det var vanligt att människor i verksamheternas närhet, till exempel släkt och 

vänner, inte förstod hur en verksamhet inom naturturism skulle kunna överleva och 

därför var kritiska till konceptet. Bland annat ställde sig vänner och bekanta frågande 

till hur en person skulle kunna bedriva en sådan verksamhet själv och var därför inte 

särskilt stöttande på det planet (Tom Gustavsen fiskeguide, 2016).  

 

”Det finns ju ett ordspråk som säger att man inte blir profet i sin egen hemstad. Det 

kan nog i viss mån gälla.”  

 

              (Tom Gustavsen fiskeguide, 2016) 

 

Vissa av de sociala reaktionerna har dock varit väldigt svaga, som varken beskrivs 

som negativa eller positiva och därför inte påverkat verksamheten i stor grad (Orust 

Shellfish AB, 2016).  

 

”Ja reaktionerna var väl nja, svaga. Men jag gör det inte för lokalbefolkningen, jag 

tycker det är roligt.” 

 

    (Orust Shellfish AB, 2016) 
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De sociala reaktionerna har även upplevts olika från olika grupper. Den äldre 

generationen har oftast upplevts som mindre flexibla och inte velat ha lika stora 

förändringar i samhället och velat behålla allt som det var tidigare (Fiskahummer.nu, 

2016). En av verksamheterna upplevde specifikt att reaktionerna var så pass negativa 

att de fick flytta sin bas och förlägga verksamheten på en annan plats. Negativa 

reaktioner kom främst från lokalbefolkningen som inte ville att samhället skulle 

förändras allt för mycket på grund av turismen och att nya besökare dessutom skulle 

störa för mycket (Svanen West, 2016). Det är även svårt att i detta avseende utveckla 

vad negativt betyder för näringsidkarna då de inte velat dela med sig av mer exempel 

än det som nämnts i detta stycke då det kanske uppfattats som känslig information.  

 

”Det är ju många lokalbor som vill vara ifred och att det inte ska komma andra 

människor. Då jagar man bort andra vanliga människor som vill komma och uppleva 

kusten.” 

 

             (Svanen West, 2016) 

 

Med följande går det att tyda att en del av lokalbefolkningen inte varit positivt 

inställda till turismen eller förändringarna i samhället som den ger, vilket går att 

urskilja som att det finns meningsskillnader i samhället och att alla inte tycker lika 

kring turismen.  Detta kan i sin tur tänkas skapa osämja eller ovisshet bland 

lokalbefolkningen. 

 

4.6 Privata berättelser har större relevans 

Det gick också att se att platsens kultur och historia inte alltid hade största fokus.  

 

En del av verksamheterna svarade att platsens kultur och historia inte var en viktig 

del av deras turismdrivande. Att berätta om den egna verksamheten och dess historia 

var viktigare än själva platsen som de befinner sig på (Töllås fårgård 2016; 

Tavlebords honungsgård, 2016; Tom Gustavsen fiskeguide, 2016)  

 

”När vi berättar och guidar så berättar vi om platsen och mina förfäder eftersom det 

var mitt föräldrahem och min morfar som byggde hus där. Och lite kort om det. Inte 
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så jättemycket eller ingående, eftersom när vi guidar så vet man ju lite vad kunderna 

är ute efter och vad dem är intresserad av och vart vi ska lägga fokus.” 

 

    (Tavlebords honungsgård, 2016) 

   

Det lokala samhället representeras härmed inte i turismverksamheterna. Berättelser 

om den egna verksamheten har här ett större fokus än en allmän historia om 

närområdet. Personliga berättelser om en själv och ens liv i området tas också upp 

men är inte direkt kopplat till just närområdet.  

 

”Om du ska sitta som jag gör, i kanske tre timmar, stilla i en båt på och vänta på en 

fisk som simmar bort så måste du ju ha ämnen som du kan fylla ett samtal med. Då 

är det ju precis dem här personliga berättelserna som skapar upplevelser och närhet. 

Man kan dra in någon rolig berättelse eller lätta upp stämningen om man inte fått 

fisk på någon timma” 

 

          (Tom Gustavsen fiskeguide, 2016) 

 

I många fall fokuseras det också på Sverige och svenska seder, som svensk mat men 

inget annat som är direkt kopplat till det lokala närområdet.  

 

En del av verksamheterna beskrev att platsens historia och arv inte var en viktig del 

av deras turismföretagande, vilket visar att platsens historia inte ligger i fokus för alla 

verksamheter.  

 

4.7 Diskussion 

Det som tydligt går att se när de positiva sociala påverkningarna av naturturismen 

nämns är att turismen i många fall knyter samman lokalbefolkningen med 

naturturismverksamheterna. Det går att urskilja att det i många fall har bedrivits en 

klar kommunikation mellan lokalbefolkningen och verksamheten vilket upplevts som 

positivt. När lokalbefolkningen dessutom fått ekonomiska vinningar genom till 

exempel samarbeten och nya försäljningstillfällen så uppstår naturligt större positiva 

reaktioner. Samarbeten med lokalbefolkningen urskiljs här som den största källan till 

att goda sociala reaktioner av naturturismen uppstår. Lokalbefolkningen förstår att 
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turismen inte bara gynnar samhället i allmänhet men också de själva och blir därför 

mer positiva. Kanske är även närområdet som naturturismverksamheten befinner sig 

i också mer öppen för turism och mer van för förändringar. Öppenheten samt 

kunskapen och förståelsen kring de fördelar som naturturismen kan ge, kan därför 

skapa positiva sociala reaktioner bland lokalbefolkningen. Turismen gör härmed att 

människor förenas och att en kollektiv aktivitet i samhället ökar då människor 

engagerar sig i större grad (Roberts & Hall, 2001).  

 

De negativa sociala reaktionerna kunde främst uppvisa att reaktionerna som 

mottagits i samband med starten av naturturism varit överraskade eller förvånade 

kring att turism skulle bedrivas. Kanske ser inte lokalbefolkningen graden av 

självförverkligande som återfinns i startandet av en egen verksamhet inom 

naturturism. Normer och traditioner i området kan även göra att en del av 

lokalbefolkningen anser att man inte bör sticka ut från mängden och leva livet mer 

traditionellt med ett vanligt jobb. Att starta en egen verksamhet som riktar sig mot 

naturturism kan i detta avseende verka främmande eller annorlunda och därför 

mottagas med splittrande tankar och känslor.  Då en social stress i många fall kan 

uppkomma från turismen, i och med att fler människor vistas på platsen (Cullington, 

1981; Pigram, 1981; Sanderson, 1982; Butler, 1984) känner sig kanske 

lokalbefolkningen tveksamma. Eventuellt har negativa reaktioner grundats på att 

tankar om att för många människor kommer anlända eller att samhället kommer 

förändras för mycket.  

 

De verksamheter som inte hade upplevt några negativa reaktioner i samband med sitt 

turismföretagande nämnde i många fall att en klar kommunikation med 

lokalbefolkningen hade varit viktigt. Kanske har vissa verksamheter på detta sätt 

inkluderat lokalbefolkningen i större grad och rådfrågat samt diskuterat tankar och 

planer än vad andra verksamheter gjort. För att motarbeta negativa tankar i samband 

med turismföretagandet kan förslagsvis därför lokalbefolkningen inkluderas i större 

grad och kommunikationen kan förbättras. Detta fokuserar också mycket tidigare 

forskning på, som menar att den sociala acceptansen ökar om fler känner sig 

involverade och får ta del av turismen och dess utveckling (Page & Getz, 1997).  

Vilket kan tyda på att en tidig och klar kommunikation kan vara nyckeln till ett bättre 

förhållande till lokalbefolkningen.  
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De kulturella påverkningarna var inte lika stora och betydande som de sociala 

påverkningarna. När det kommer till de positiva påverkningar som naturturismen har 

på den lokala kulturen så går det att se att många av verksamheterna bevarar den 

lokala historien och kulturen genom att informera besökare. Många rekommenderar 

också platser i närheten och försöker förmedla information och kultur om samhället i 

allmänhet. Precis som tidigare forskning nämner, kan därför turismen hjälpa till att 

bevara och förmedla platsens kultur (Roberts & Hall, 2001). Naturturismen får på 

detta sätt ett viktigt inslag i platsens kulturbevarande genom att gäster får ta emot 

viktig information om platsen som de sedan kan sprida vidare genom att berätta för 

till exempel vänner och familj när berättelser om deras resa tas upp.  Turism kan i 

många fall dessutom göra att kulturella utbyten sker mellan lokalbefolkning och 

gäster (Ap & Compton, 1998). Detta går även att urskilja för en del verksamheter 

som beskrev att lokalborna varit nyfikna på gästerna och många gånger ställt frågor.  

 

Den negativa sidan av platsens kultur fokuserade mest på att en del av 

verksamheterna inte har använt platsens historia som en betydande roll i deras 

verksamhet, utan istället använt sina egna berättelser om verksamheterna. Som 

tidigare forskning påpekar så kan detta göra att platsens kultur och historia bortses 

från och så småningom glöms bort (Roberts & Hall, 2001). Om det hela tiden 

fokuseras på nya och moderna saker i samhället så glöms också en del av de gamla 

traditionerna bort. Kanske går det även så långt att de gamla traditionerna byts ut mot 

nya vanor och moderna tankar kring hur saker ska ske. Att inte förmedla platsens 

historia och kultur kan därför vara negativt för samhället på sikt om allt för mycket 

ändras, då samhället inte längre behåller den autenticitet som många besökare 

förmodligen strävar efter att få se.  Att modernisera en turismverksamhet för mycket 

i naturen kanske inte ses som positivt av en del besökare om dessa strävar efter att få 

se det gamla och genuina.  

 

Sammanfattningsvis går det att urskilja både positiva och negativa sociokulturella 

påverkningar av naturturismen. De positiva anses vara mer betydande i detta fall då 

dessa fokuserar på styrkan av naturturismen och används och nämns i större grad av 

naturturismverksamheterna. Naturturismen har därför en, framförallt positiv, 

påverkan på närområdet ur ett sociokulturellt perspektiv.  
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5 Ekonomisk påverkan av naturturismen 

I följande delkapitel beskrivs den ekonomiska påverkan av naturturismen. 

Delkapitlet är uppdelat i en sida med en positiv påverkan samt en sida med en 

negativ påverkan. Det diskuteras bland annat vilka nya ekonomiska möjligheter 

naturturismverksamheterna fått samt hur naturturismen har gynnat 

lokalbefolkningen. Kapitlet avlutas med en diskussion om kategorin.  

 

5.1 Positiv ekonomisk påverkan 

Att resa och vistas utanför sin vanliga omgivning innebär ofta en efterfrågan på 

tjänster och varor som leder till ekonomiska effekter i en region där turismen sker. 

Naturturismen kommer med andra med positiva ekonomiska effekter på det lokala 

samhället (Lundmark, 2009).  

 

Positiva ekonomiska faktorer som turism för med sig är bland annat att turismen 

hämtar in nya inkomster och skapar nya arbetstillfällen. Det skapar en chans att 

öppna nya företag och utveckla sin ekonomi. Turismen är med andra ord ett viktigt 

ekonomiskt verktyg. Det ger områden en positiv strategisk fördel om de har någon 

sorts turism att erbjuda. Turismen kan förnya ett område och ge människorna en 

bättre livskvalitet (Roberts & Hall, 2001).  

 

Turismen gör att tjänster och produkter kan säljas till turister när de anländer på 

platsen. Att sälja eller hyra land till turismföretag kan även öka.  Man kan även få en 

ökad inkomst av att samarbeta och sälja till turismföretag (Cullington, 1981; Pigram, 

1981; Sanderson, 1982; Butler, 1984). 

 

Det blir med andra ord en så kallad spridningseffekt av naturturismen där de 

ekonomiska fördelarna kommer till andra delar av samhället. Konsumtion och inköp 

av varor och tjänster från besökare kan alltså bidra med extra inkomster i en region. 

Eftersom naturturism även är en arbetskraftsintensiv bransch så skapas mer 

sysselsättning, löneinkomster och skatteunderlag i den lokala ekonomin i jämförelse 

med kapitalintensiva industrier och sektorer gör (Lundmark, 2009).  

 



  
 

33 

5.2 Nya ekonomiska möjligheter 

I turismföretagandet har många av verksamheterna sett nya möjligheter, både för sig 

själva och för lokalbefolkningen.  

 

”Ja det klart att vi anlitar ju andra lokala företag som vi behöver. Vi begränsas ju 

med platsen ombord. Så vi hyr in ganska ofta från andra båtar för att få plats med 

alla gäster.” 

 

        (Orust Shellfish AB, 2016) 

 

Alla verksamheter beskrev att de använder sig av lokal arbetskraft. Till exempel så 

används lokal arbetskraft genom att extra personal anställs i verksamheterna, inom 

exempelvis städning eller café/restaurangpersonal (B&B Lekander Tyfta Östergård, 

2016; Tom Gustavsen fiskeguide, 2016; Fiskahummer.nu, 2016; Orust Shellfish AB, 

2016; Upplevelsebolaget, 2016; Tavlebords honungsgård, 2016; Töllås fårgård, 

2016; Svanen West, 2016).  

 

”Vi handlar lokalt, dels från enskilda näringsidkare och dels från ICA på ön och har 

skolflickor som städar, så absolut. Man måste ju ha koll på vad som finns runt om en, 

man ska ju handla och gå på bagerier som är lokala så att gästerna åker dit.” 

 

         (B&B Lekander Tyfta Östergård, 2016) 

 

Lokala samarbeten som främjar den lokala ekonomin i samhället anses mycket 

viktigt för driften av naturturism (Upplevelsebolaget, 2016).  Att handla varor och 

tjänster av andra lokala verksamheter är något som är en väsentlig del av de lokala 

samarbetena (B&B Lekander Tyfta Östergård, 2016; Tom Gustavsen, 2016; Töllås 

fårgård, 2016).  

 

”Ja flera stycken har ju hjälp till och varit intresserad. Dem har ju förstått dem har 

fått vinst och möjligheter. En del har ju släppt sin egen verksamhet eller delar av och 

så har dem tipsat om oss. Så det finns ju många som vill att man ska fortsätta 

lyckas.” 
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              (Töllås fårgård, 2016) 

 

Den personliga ekonomin har även blivit mycket bra med en hög beläggning på både 

boende och turer (B&B Lekander Tyfta Östergård, 2016; Fiskahummer.nu, 2016).  

 

”Ja man får ju mycket bra ekonomi kan jag säga. Det går väldigt bra. Även nu i 

oktober hade vi 57 % i beläggning.” 

 

        (B&B Lekander Tyfta Östergård, 2016) 

 

Många återkommande gäster hittar dessutom till naturturismverksamheterna och 

deras olika aktiviteter (Fiskahummer.nu, 2016), vilket gynnar ekonomin. 

 

”I år så har vi dubblat vår omsättning, både privatturismen och företagsturismen. 

Det är ju jätteintressant så som vi växer idag.” 

 

         (Fiskahummer.nu, 2016) 

 

Då näringsidkarna är en stor del av samhället med deras företagsdrivande, som 

dessutom erbjuder nya arbetsmöjligheter och ekonomiska möjligheter för övriga 

lokala verksamheter, går det att urskilja att det finns en god ekonomisk påverkan på 

närområdet till följd av naturturismen.  Detta sker framför allt genom att lokala 

samarbeten bedrivs som främjar den lokala ekonomin samt genom att 

verksamheternas egen ekonomi har blivit bättre. 

 

5.3 Negativ ekonomisk påverkan 

Ekonomiska konsekvenser som kan påverka närområdet negativt, kan vara till 

exempel att arbetskraft som inte är från närområdet används, lönerna kan vara lägre 

än normalt, färre arbetstagare och lägre antalet entreprenörer och investerare kan 

finnas. Det är därför bra om turism i naturen och på landsbygden används när det 

redan finns andra former av ekonomiska möjligheter och inte står som den enda 

källan till inkomst (Butler & Clark, 1992).  Statistik visar faktiskt att endast 20 % av 

alla naturbaserade turismverksamheter har naturturismen som deras hundra 

procentiga inkomst i Sverige (Fredman & Margaryan, 2014), vilket visar att det kan 
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vara påfrestande att bedriva en naturturismverksamhet om annan inkomst även måste 

hämtas in och mer tid försvinner för turismföretagandet.  

 

Turism i ett område kan även göra att fastighetsmarknaden förändras då området 

också ses som ett turistområde. Det kan göra att priser i allmänhet påverkas i området 

i takt med en ökad turismtillströmning. Ett komplicerat förhållande till den lokala 

ekonomin kan därav uppstå. När turism uppstår på en plats så är också den 

ekonomiska utvecklingen mycket osäker då man i början inte kan veta vilken 

utveckling turismen kommer ha. Tiden att lyckas med en bra utveckling är ofta kort 

vilket kan leda till att många turismföretag inte kan fortsätta så länge de vill.  

Detta för att summan som företagen har att satsa är begränsad och pengarna och 

tiden räcker därför inte till under en längre tid. Kunskap kring hur man driver ett 

företag blir även väsentlig för att kunna lyckas (Roberts & Hall, 2001). De 

ekonomiska investeringarna bör därför tänkas igenom noga då det annars kan 

medföra risker under det korta tidspannet som ett turismföretag har att lyckas på. 

 

Andra konsekvenser som kan uppstå är nya skador på mark och land genom 

turismen, detta leder då till ökade ekonomiska kostnader. Det uppstår även kostnader 

för att uppdatera och hålla stigar, leder, piknick platser och dylikt fräscha och rena, 

av samhället (Cullington, 1981; Pigram, 1981; Sanderson, 1982; Butler, 1984). 

 

Det kan även vara svårt för verksamheter inom naturturism att anordna kvalitativa 

naturupplevelser eftersom resursen, i detta fall – naturen, inte går att kontrollera 

(Lundmark, 2009). Ett exempel på det är att besökarna kan påverkas av dåligt väder 

eller att skogen inte har blommat som den skulle ha gjort vid just den tidpunkten.  

 

5.4 Långsiktigt tänkande 

Många av verksamheterna beskriver att starten av turismföretagandet har varit kärvt 

ekonomiskt. Till exempel har man fått lära sig att leva på mindre intäkter än tidigare 

(Upplevelsebolaget, 2016) och se på framtiden med långsiktiga mål (Tavlebords 

honungsgård, 2016).  

 

”Det har inneburit att man har fått lära sig att leva snålt och att man fått lära sig att 

uppskatta andra värden än ekonomiska i sin verksamhet kan man säga.”   
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    (Upplevelsebolaget, 2016) 

 

Att starten av naturturism inte drar in så mycket ekonomiskt i jämförelse med den 

tiden som spenderas på verksamheten är i många fall ett faktum. Att lära sig att 

uppskatta andra värden än ekonomiska är därför något som är viktigt när man 

bedriver en turismverksamhet. Genom att istället fokusera på att arbetet är 

självförverkligande på olika plan snarare än det ekonomiska, är något som behövs 

(Töllås fårgård, 2016).   

 

”Ekonomiskt kanske jag skulle haft mer pengar på banken om jag hade varit anställd 

och lagt ner lika mycket tid som nu. Sen hade man ju kanske haft lön för varje timme 

man lägger. Men det är ju inte säkert det hade varit roligare. Det ligger ju någon 

slags självförverkligande idé i det.” 

 

               (Töllås fårgård, 2016) 

 

”Det är svårt att sätta det ekonomiska värdet i det hela, då hade man lagt all den 

energi man lägger på något annat här och antagligen tjänat mer pengar. Men jag 

skulle säga att du får ett till värde som är mycket större än det ekonomiska värdet. 

Det är ju friheten och möjligheten att kunna förmedla känslan och produkterna” 

 

       (Fiskahummer.nu, 2016) 

 

”Ekonomiskt sätt har det inte genererat jättemycket pengar men det är ju inte 

primärt därför jag gjorde det. Men jag kan se in i glaskulan och se hur jag skulle 

kunna göra. Men ekonomin för en ensamstående person inom fisketurism branschen 

är svår.” 

 

              (Tom Gustavsen fiskeguide, 2016) 

 

I många fall är naturturism inte något som bidrar till en stark ekonomi utan något 

som man överlever på och lär sig uppskatta (Svanen West, 2016).  

Turismföretagande gör också att ekonomiska investeringar måste göras som inte 
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alltid är säkra men som måste tänkas igenom på ett långsiktigt plan (Tavlebords 

honungsgård, 2016).  

 

Att bedriva turism vid sidan om en annan verksamhet är ibland också något som 

behövs. Genom att ha en ordinarie verksamhet och bedriva turism som en extra 

verksamhet så uppstår också extra inkomster (Töllås fårgård, 2016; Orust Shellfish 

AB, 2016; Svanen West, 2016).  

 

Det går härmed att urskilja att en del av verksamheterna fått uppskatta en mindre 

ekonomi för att få naturturismen att fungera. Driften av verksamheterna kanske inte 

har lett till den ekonomiska framgång som önskats. Verksamheten kanske inte har 

kunnat utvecklas i den takt näringsidkarna själva vill - på grund av tid eller resurser, 

vilket i sin tur kan påverka näringsidkarna välmående och ekonomi negativt. Om de 

egna företagen inte kan utvecklas i den takt som krävs eller behövs, så kan det 

eventuellt påverka närområdet genom att arbetstillfällen försvinner eller samarbeten 

mellan olika företag tar stopp.   

 

5.5 Diskussion 

Det som främst går att urskilja med de positiva ekonomiska påverkningarna är att 

nya arbetstillfällen har uppstått via till exempel samarbeten samt genom att lokal 

arbetskraft har använts. Genom att använda sig av lokal arbetskraft och köpa in varor 

från lokala verksamheter har även samhället runtomkring kunnat gynnas av 

naturturismen och fått en förbättrad ekonomi. Detta fokuserar även tidigare forskning 

på som menar att naturturismen innebär nya arbetsmöjligheter och inkomster 

(Roberts & Hall, 2001). Trots att verksamheterna är små kan de dock sägas ha en 

påverkan närområdet. Genom att erbjuda nya arbetsmöjligheter och ökad försäljning 

för lokala verksamheter så kan många liv förändras och kanske utvecklats. De nya 

ekonomiska möjligheterna i samhället kan ha lett till att både privatpersoner samt 

lokala företag kunnat utvecklas, vilket i sin tur har lett till nya möjligheter för någon 

annan. Naturturismen bidrar härmed till en efterfrågan på tjänster och varor, som 

leder till ekonomiska effekter i regionen där turismen sker. Turismen leder alltså i sin 

tur till en så kallad spridningseffekt där de ekonomiska fördelarna kommer till andra 

delar av samhället (Lundmark, 2009). Vi ser här ett positivt spridande på ekonomin, 
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på grund av de små naturturismverksamheterna. En ekonomisk möjlighet som kanske 

ses som liten, kan förmodligen påverka ett samhälle i det stora hela och göra att det 

långsiktigt utvecklas.  

 

Trots den positiva ekonomiska påverkan av naturturismen så fanns det vissa som inte 

hade upplevt samma fördelar. När det talas om negativa ekonomiska påverkningar så 

går det att urskilja att ett långsiktigt tänkande är oerhört viktigt för att verksamheten 

ska kunna utvecklas och drivas under en längre period. Tidigare forskning pekar 

dock på att tiden att lyckas är kort och att man ofta måste utvecklas snabbare än man 

vill och kan (Roberts & Hall, 2001). Kanske behövs det mycket investeringar i 

början, osäkerheten kring om detta kommer löna sig kan då finnas där, men genom 

att kämpa och försöka se in i framtiden går det att utveckla turismverksamheten. Att 

kombinera turismen ihop med någonting annat var också något som fungerade för att 

kunna hålla verksamheten levande. Att turismen inte står som den enda inkomsten 

kan ibland vara bra för att motverka ekonomiska nedgångar så att närområdet kan 

fortsättas utvecklas (Butler & Clark, 1992). Trots att man kanske fått leva kärvt ett 

tag och investera mycket pengar i verksamheten, så anses ändå turismdrivandet vara 

ett sorts självförverkligande där egna intressen och tid får sättas in på egna villkor. 

Att få uppleva känslan av frihet och att kunna styra sin egen verksamhet anses i detta 

fall större än de negativa ekonomiska påverkningarna som naturturismen kan ge.  

 

Sammanfattningsvis går det att se en klar ekonomisk påverkan av naturturismen, 

turismföretagandet har både fått näringsidkarna själva att leva kärvt och investera 

långsiktigt, turismföretagandet har inte heller gett den stora ekonomiska vinning som 

önskats i alla fall. Åt andra sidan, har naturturismen skapat nya arbetstillfällen i 

samhället och nya samarbeten med företag i närområdet.  
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6 Miljömässig påverkan av naturturismen 

I följande delkapitel beskrivs den miljömässiga påverkan av naturturismen. Det 

presenteras bland annat hur viktigt det är att ta vara på miljön och närområdet för 

att kunna bedriva naturturism. Delkapitlet är uppdelat i en sida med en positiv 

påverkan samt en sida med en negativ påverkan. Kapitlet avlutas med en diskussion 

om kategorin.  

 

6.1 Positiv miljömässig påverkan 

I många fall kan turism i naturen leda till bevarandet av vissa områden då till 

exempel lagar och regler sätts upp i hur man bör skydda området, vilket då kan vara 

positivt. Turism kan även göra att platser som tidigare varit obesökta och öde får nytt 

liv och finner nya syften till att användas. Symboler och traditioner i ett område kan 

stärkas och göra att området får en ny glöd (Roberts & Hall, 2001).  

 

En ökad turism kan även bidra med en ökad kunskap om miljömässiga faktorer och 

utbildning kring hållbar utveckling. Det blir på så sätt även lättare att stödja en 

hållbar utveckling för miljön i form av finansiella bidrag (Cullington, 1981; Pigram, 

1981; Sanderson, 1982; Butler, 1984).  

 

Naturvårdsverket (2005) menar dessutom att skyddad natur är en resurs i den 

regionala utvecklingen genom att bruka kommersiellt friluftsliv och naturturism.  

 

Dessutom är 5-15 % av alla naturturismverksamheter engagerade i miljörelaterade 

ansvarsprogram såsom hållbarhetsredovisning, kompensation för koldioxidutsläpp 

eller social hållbarhetsredovisning. Dessutom är så många som 22 % av alla 

naturturismverksamheter i samarbete med svenska ekoturismföreningen (Fredman & 

Margaryan, 2014). 

 

6.2 Kampen att behålla naturen oförändrad 

Precis som stycket ovan beskriver, så har naturturismen i södra Bohuslän lett till att 

områden i många fall har bevarats och skyddats. Att arbeta för bevarandet av naturen 

där verksamheten bedrivs ansågs viktigt för alla naturturismverksamheter (B&B 

Lekander Tyfta Östergård, 2016; Tom Gustavsen fiskeguide, 2016; Fiskahummer.nu, 
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2016; Orust Shellfish AB, 2016; Upplevelsebolaget, 2016; Tavlebords honungsgård, 

2016; Töllås fårgård, 2016; Svanen West, 2016). 

 

De flesta var överens om att naturen är det viktigaste verktyget som verksamheten 

har då de alla är beroende av naturen för att ens kunna existera. Om inte naturen 

skyddas så riskeras också verksamhetens egen framtid på sikt (Fiskahummer.nu, 

2016).  

 

”Naturen är det bästa försäljningsargumentet man har, väskusten är ju så häftig att 

besöka. Lika så sommaren, hösten, vintern eller våren, för det är ett skådespel.” 

 

       (Fiskahummer.nu, 2016) 

 

Många gäster förväntar sig till och med att naturen är ren och fin och ser orörd ut, 

därför är det även viktigt att jobba med naturen (B&B Lekander Tyfta Östergård). I 

turismföretagandet så har därför naturen inte förändrats märkbart, för att kunna hålla 

det orört inför framtiden (Orust Shellfish AB, 2016). Det har i många fall byggts 

väldigt lite för turismens skull, för att kunna hålla naturen så vild som möjlig 

(Upplevelsebolaget, 2016).  

 

”Hela grundförutsättningen för det vi gör är en attraktiv vacker och oexploaterad 

naturmiljö. Konkurrensen för oss och risken är ju att vi inte på sikt har kvar det, då 

är det en slags miljömässig hänsyn som är viktig.” 

 

    (Upplevelsebolaget, 2016) 

 

Att inte påverka djurliv är också en viktig faktor för att minimera störningar i 

naturen, till exempel så kastas fisken ofta tillbaka i havet när fiske är inkluderat i 

verksamheten. Detta för att gästerna ofta tycker det är roligt att fiska men endast vill 

ta kort med fisken och inte behålla den efteråt (Tom Gustavsen fiskeguide, 2016).  

 

Är man i turismverksamheten dessutom beroende av djuren för att kunna driva 

verksamheten blir det särskilt viktigt att se till att just djuren mår bra. Detta görs ofta 

genom att till exempel använda ekologiska produkter och sköta om naturen 
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runtomkring extra noga så att djuren också har det bra (Orust Shellfish AB, 2016; 

Tavlebords honungsgård, 2016; Töllås fårgård, 2016).  

 

”Vi arbetar med naturen och miljön på grund av bina, om inte bina mår det bra så 

får vi ingen honung. Om vi inte sköter dem på ett bra sätt så att dem håller sig friska 

så att det får det dem behöver så kan ju inte vi få någon honung som blir över.” 

 

    (Tavlebords honungsgård, 2016) 

 

Att använda nya verktyg och redskap är också en viktig del av bevarandet, att till 

exempel använda moderna och miljövänliga båtar när man är ute till havs anses 

viktigt (Tom Gustavsen fiskeguide, 2016).  

 

Det går härmed att se att naturturismen kommer med goda förutsättningar för att 

hålla miljömässiga påverkningar på naturen låga. Det arbetas noga och mycket med 

att hålla naturen ren och fin och satsas tid på att djur som är inblandade ska må bra. 

Äventyras naturen och dess miljö, så äventyras även den egna verksamheten. Det 

finns därför många positiva sidor av att bevara naturen och miljön på grund av 

naturturismen.  

 

6.3 Negativ miljömässig påverkan 

De mindre bra konsekvenserna när det kommer till miljön är tyvärr en del. Turism i 

naturen kan leda till att naturliga habitat förstörs. Nedskräpning, utsläpp och andra 

föroreningar i naturen blir vanligare. Det kan leda till att det blir ökad trafik i 

området vilket för med sig negativa konsekvenser då köer i trafiken och dylikt ökar. 

Det kan dessutom bli en stor ökning av byggnationer vilket påverkar hur landskapet 

ser ut och förändras (Roberts & Hall, 2001).   

 

Olika turismaktiviteter i naturen leder också till olika sorter påverkan. Till exempel 

uppstår flertalet konsekvenser i ett område som är populärt för camping. Det blir ofta 

mer nedskräpning av material som inte går att återvinna, användandet av tvål och 

andra rengöringsmedel påverkar den naturliga floran och växter och träd i naturen 

förstörs genom att folk campar och rör sig i naturen (Newsome et al. 2013).  
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Genom till exempel båtturism så uppkommer en ljudförorening i och med att båtarna 

gör oväsen. Det tillförs dessutom mer olja i haven, river upp naturligt havsliv genom 

båtarnas motorer och ankare och förstör naturliga områden där hamnplatser byggs 

(ibid).  

 

Genom jakt trampas till exempel mark och växter ner och nedskräpning förekommer. 

Det påverkar även djur i naturen då de dödas och hindrar deras naturliga livscykel 

(ibid).  

 

6.4 Små förändringar i naturen 

Som ovan nämnt, arbetar alla naturturismverksamheter aktivt med att hålla naturen 

ren och fin. Det finns dock några faktorer som gör att drivandet av naturturismen inte 

alltid har gynnat miljön. En del byggnationer har fått göras i samband med startandet 

av naturturismen. Utvecklingen av turismen har gjort att byggnationer tillkommit och 

expanderat verksamheten. Byggnationerna har dock oftast skett på den egna tomten 

och därför inte påverkat närområdet runtomkring. Övriga projekt som stigar och 

aktiviteter i naturen har gjort att fler människor är ute och går i skogen (Tavlebords 

honungsgård, 2016; Upplevelsebolaget, 2016; Töllås fårgård, 2016; B&B Tyfta 

Lekander Östergård, 2016).  Parkeringsplatser har till exempel fått byggas i och med 

en ökad besöksskara som anländer med bil för att kunna ta del av naturturismen 

(Töllås fårgård, 2016; Tavlebords honungsgård, 2016; B&B Lekander Tyfta 

Östergård; 2016).  

 

”Dem flesta kommer nog med bil, det gör dem. Kollektivt så har du 3 kilometers 

promenad. Så det är inte så jätte tillängligt. Att vara spontan kollektivtrafikant går ju 

inte.” 

 

           (Töllås fårgård, 2016) 

 

Ibland har det även strävats efter att uppnå större aktiviteter ute i naturen, till 

exempel genom att flera båtar rör sig på havet. Detta för att locka turister till platsen 

och att skapa en bättre atmosfär. I sådana fall har miljön temporärt bortsetts från för 

att kunna öka turismen istället. Det har även ansetts viktigt för att främja turismen i 

samhället och gynna de andra verksamheterna i närheten (Fiskahummer.nu, 2016).  
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”Bilden av Marstrand där båtarna rör sig, det har vi varit med och förändrat, bilden 

av Marstrand och att få fiskebåtarna att röra sig med turismen, det är jätteviktigt. 

Om du ser ett fiskesamhälle och det finns bara massa nya stora båtar och små 

plastbåtar, javisst det är ju havet och kusten, men samhället, att få se en fiskebåt som 

kör genom hamnen att det är lite rörelse.” 

 

      (Fiskahummer.nu, 2016) 

 

Det går härmed att urskilja en del negativa miljömässiga påverkningar av 

naturturismen, det är inte lika breda och omfattande som tidigare forskning beskriver 

men de finns fortfarande där.  

 

6.5 Diskussion 

Naturturism kan i många fall leda till att områden bevaras bättre och att det arbetas 

för att skydda naturen (Roberts & Hall, 2001). Detta stämmer bra överens med 

verkligheten. Naturturismverksamheterna är alla mycket medvetna om hur viktigt det 

är att hålla naturen ren och fin, både för deras egna verksamheter samt för gästernas 

skull.  Frågan i detta fall är om verksamheterna brinner för miljön och naturen i lika 

hög grad som de brinner för sina egna verksamheter. Många anser att naturen bör 

skyddas därför att framtiden för deras egna verksamheter annars då riskeras. Det går 

därför att se att en del av handlingarna som utförs för att skydda miljön också utförs 

för verksamheterna själva och deras framtid. Mellan 5-15 % av alla 

naturturismverksamheter är faktiskt engagerade i miljörelaterade ansvarsprogram 

(Fredman & Margaryan, 2014), vilket kan tolkas som positivt, även om summan är 

liten.  Det är dock svårt att analysera hur pass viktig miljön är för verksamheterna än 

det som redan sagts. Tankar om miljön och naturen är oftast subjektiva och 

människor ser på naturen och dess förutsättningar på olika vis. Därför kan man också 

tolka att olika handlingar utförs för naturen och verksamhetens skull. Kanske utförs 

större och mer viktiga handlingar av någon annan, medan en annan bara utför mindre 

goda handlingar men som anses lika viktiga i deras ögon. Alla verksamheter bedriver 

dessutom en småskalig turismverksamhet, vilket gör att vissa kanske anser att små 

handlingar och tankar räcker för att skydda naturen. Kanske tycker vissa att de stora 

turismverksamheterna har en större hand i miljön och skyddandet av naturen då de 
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också bidrar till större påverkningar. Dock måste även små handlingar ses som något 

som bidrar till att naturen påverkas. Med detta sagt, går det att se flertalet goda 

handlingar, även om de är små eller inte betydande, av verksamheterna för att skydda 

naturen runtomkring.  

 

De negativa miljömässiga påverkningarna var få och inte lika stora som tidigare 

forskning beskrivit (Roberts & Hall, 2001; Newsome et al, 2013). Naturturism som 

bedrivs ur ett småskaligt perspektiv visade sig ha relativt små negativa förändringar i 

naturen. Det finns negativa förändringar som ökad trafik, mer byggnationer och 

påverkan på naturområden där turister utför sina aktiviteter. Detta stämmer dock 

överens med vissa av de beskrivningar som tidigare forskning uppgav som negativa 

miljömässiga effekter (Roberts & Hall, 2001; Newsome et al. 2013) Dessa 

förändringar kan sägas vara småskaliga men kan ändå förändra närområdet. I 

dagsläget är de förebyggande åtgärderna för att motverka skador i naturen större än 

vad förstöringen av naturturismen är. Detta är på sikt positivt då naturen tas tillvara 

på och förändringar i naturen ses på med allvarsamma ögon. En känsla av att skydda 

sin egen verksamhet och dess framtid ligger antagligen till grund för uttalanden som 

har gjorts i kategorin, då verksamheterna som ovan nämnts, är beroende av naturen 

och en god miljö för att kunna överleva och upprätthålla ett gott rykte.  

 

För att fördjupa materialet om den miljömässiga påverkan har även frågor kring 

hållbarhet ställts till de medverkande naturturismverksamheterna. Nästa delkapitel 

går djupare in i miljö och bygger på vad som sagts i detta delkapitel, men med ett 

hållbarhetsperspektiv.  
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7 Hållbarhetsperspektiv   

Följande delkapitel fokuserar på relevansen av hållbarhet och hur det tillämpas för 

att bedriva en hållbar turismutveckling. Det presenteras bland annat att tankarna 

kring hållbarhet och hur det bör appliceras på naturturism skiljer sig mycket åt 

mellan de olika naturturismverksamheterna. Deras tankar om hållbarhet har heller 

ingen stor teoretisk koppling till officiella definitioner av hållbarhet. Delkapitlet 

avslutas med en diskussion om kategorin.  

 

7.1 Definitioner av hållbar turism 

Hållbar turism var en term som fick ökad relevans under tidiga 1990-talet av 

akademiker för att beskriva önskade och vetenskapligt informerade utfall, som 

sträckte sig till allt från en enkel alternativ turism till stora demonstrationer kring 

massturism (Weaver, 2006). Termen hållbar turism, uppstod genom en bredare 

diskussion om idén om hållbar utveckling, vilket först artikulerades 1973 (Bramwell 

& Lane, 1993) och fick fart genom år 1980 ”World Conservation Strategy” (IUCN, 

UNEP & WWF, 1980). Men det var inte förrän när Brundtland Rapporten kom som 

begreppet hållbar utveckling blev populär i slutet av 1980-talet. Hållbar utveckling 

var i rapporten en utveckling som möter behoven av det nutida utan att kompromissa 

förmågan av framtida generationer att kunna möta deras egna behov (WCED, 1987). 

Hållbar utveckling förespråkar med andra ord en smart användning och konservering 

av resurser så att de ska kunna behålla deras livskraftighet under en lång tid (Eber, 

1992). 

 

Genom att applicera hållbar utveckling på turism, så får man en hållbar turism som 

möter behoven av det nutida utan att kompromissa med förmågan för framtida 

generationer att möta deras egna behov. Hållbar turism är alltså turism som varsamt 

använder och bevarar resurser för att bevara deras livskraftighet under längre tid. 

Hållbar turism syftar till att minimera de negativa konsekvenserna och maximera de 

positiva konsekvenserna (Weaver, 2006). 

 

En hållbar turism utveckling syftar till att uppnå en god ekonomisk hälsa, ett 

subjektivt välmående hos lokalborna, oförstörd natur och skyddande av resurser, en 

hälsosam kultur samt en optimal belåtenhet hos besökarnas krav. Dessa förhållanden 
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ska kunna samspela och en av dem ska inte vara mer dominerande än de andra 

(Müller, 1997) 

 

7.2 Hållbarhet är viktigt, men vad står det för?  

Åsikterna kring vad hållbarhet står för varierade kraftigt och var i många fall 

subjektiva och endast inriktade på den egna verksamheten. Att naturen ska vara ren 

och fin är dock viktigt i ett hållbarhetstänk (B&B Lekander Tyfta östergård, 2016).  

 

”Hållbarhet kan ju vara att man dels är hållbar hela vägen, från att man handlar 

varor till att man jobbar praktiskt, så jag tänker ett hållbart liv först o främst. Vi 

handlar lokalt och vi handlar mycket möbler second hand. Vi försöker ha en liten 

miljöpåverkan.” 

 

      (B&B Lekander Tyfta Östergård, 2016) 

 

Det är dessutom viktigt att värna om djurlivet, till exempel fisket, genom att vara 

snäll mot fiskarna och inte ta mer än vad som behövs (Tom Gustavsen fiskeguide, 

2016). Hållbarheten är också förenad med överlevandet av den egna 

turismprodukten, speciellt om detta inkluderar djur och växter (Orust Shellfish AB, 

2016).  

 

”Gästerna fångar en fisk, tar ett kort och sedan så släpper de tillbaka fisken igen. Så 

någon månad senare kan en annan fiskegäst ha sådan tur att kroka samma fisk. Det 

är hur ekologiskt som helst. Man gör inga skador på naturen över huvudtaget. Det 

här kallar vi på fiskespråk för ”catch and release”.” 

 

            (Tom Gustavsen fiskeguide, 2016) 

 

Att tänka långsiktigt och inkludera samhället är också ett viktigt perspektiv av 

hållbarhetstänket. Genom att jobba för en positiv utveckling genom hållbarhet 

återvänder även besökare och är nöjda över de som de fått uppleva 

(Fiskahummer.nu, 2016).  Hållbarhet i turism bör även inkludera ett holistiskt 

tänkande över områdena socialt, ekonomiskt och miljömässigt genom att de alla är 

hållbara på sina egna plan (Upplevelsebolaget, 2016).  
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Småsaker som att sopsortera och hålla rent i naturen är också självklara i ett hållbart 

arbete (Tavlebords honungsgård, 2016). Att använda ekologiska och kravmärkta 

produkter är även något som anses hållbart och gynnar både verksamheten, djuren 

och naturen (Töllås fårgård, 2016; Orust Shellfish AB, 2016; Tavlebords 

honungsgård, 2016). Att inte bruka naturen för hårt och att återvända är även en 

självklar del (Töllås fårgård, 2016).  

 

”Återanvänd och använd mer till mer! Skaffar man ett redskap så ska det kunna 

användas till mer än just bara något destruktivt. Bygger vi en lokal så vill jag se 

möjligheter att använda det till annat och att man kan ha det till annat än vad man 

har det till nu än att en onödig byggnad finns. Det är väl hållbart.” 

 

             (Töllås fårgård, 2016) 

 

Tankarna om hållbarhet är många och breda. Den gemensamma nämnaren är att alla 

naturturismverksamheter försöker jobba hållbart och tycker att deras verksamhet står 

för hållbarhet, då de alla gynnar naturen och samhället på olika sätt genom sin 

verksamhet.  

 

7.3 Vad behövs för att driva en hållbar turism? 

Följande exempel på verktyg kan användas för att bedriva en hållbar turism 

(Mowforth & Munt, 2016); 

 

- Områdesskydd: Till exempel kan ett område omvandlas till en 

nationalpark eller få något annat sorts skydd, detta för att en hållbar turism ska kunna 

drivas (ibid).  

 

- Näringsregleringar: Regleringar kring turismnäringen kan komma från 

nationella regeringar i form av planerings restriktioner, lagar och regler som förhåller 

sig till utvecklandet av företag, professionella associationer i form av artiklar samt 

internationella regler och lagar till de nationella regeringarna (ibid).  
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- Besökshanteringstekniker: Att kontrollera antalet turister till ett område. 

Man kan till exempel förbjuda motorfordon i vissa områden där naturen vill bevaras. 

Att ta betalt för utländska samt inhemska besökare är en annan teknik (ibid).  

 

- Bärkraftsuträkningar: Där man beräknar hur många människor som kan 

vistas i ett område utan att det tar skada (ibid).  

 

- Hållbarhetsindikatorer: Här bör det tas upp hur man använder resurser, hur 

man gör med skräp, föroreningar, lokala produktioner, vilken åtkomst det finns till 

människans basbehov, åtkomst till faciliteter, frihet från våld samt mångfald av 

naturliga och kulturella möjligheter (ibid).  

 

- Rättvisemärkt handel: Rättvisemärkt handel används i turism genom att 

till exempel olika intyg eller diplom bevisar att en handel har skett rättvisemärkt och 

därav hållbart (ibid). 

 

Dessa exempel ovan visar hur en hållbar turism kan drivas i olika former. Hållbar 

turism har med andra ord ett brett perspektiv och det kan ses ur olika vyer. Hållbar 

turism kan härmed sägas bedrivas på många olika sätt och fortfarande kunna uppnå 

målen för att vara hållbar.  

 

7.4 Verkliga tillämpningar av hållbarhet i naturturismen 

De ovannämnda exemplen är riktlinjer på hur man skulle kunna sköta naturturism 

och bedriva en hållbar turismutveckling. Man kan dock ställa sig frågande till hur 

lätta dessa är att tillämpa då ingen av naturturismverksamheterna i södra Bohuslän 

använde någon av dessa. Kanske används riktlinjerna bara i större 

turismsammanhang som till exempel nationalparker eller större turismanläggningar 

där turismen är mer betydande.  

 

Naturturismverksamheterna föreslog mer subjektiva lösningar som är mer anpassade 

till den egna verksamheten eller närområdet för att kunna bedriva en hållbar 

turismutveckling. Att arbeta lokalt och visa att man jobbar hållbart för gästerna är 

relevant (Töllås fårgård, 2016). Att stötta samhället genom att handla lokalt och 
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handla på till exempel second hand är något som anses viktigt för den hållbara 

turismutvecklingen (B&B Lekander Tyfta Östergård, 2016).  

 

Naturen och djuren bör prioriteras i en hållbar turismutveckling för allas välmående. 

Att inte skada djur och natur blir därmed viktigt i ett hållbart tänkande (Tavlebords 

honungsgård, 2016; Upplevelsebolaget, 2016; Tom Gustavsen fiskeguide, 2016).  

Genom att till exempel aldrig ta mer än vad man behöver främjas också djurlivet och 

naturen, speciellt när det kommer till fiske (Fiskahummer.nu, 2016).  

 

”Det som är viktigast med hållbar turism när man jobbar med det är naturen och 

produkten och att man förvaltar det genuina intresset. Hållbar turism går hand i 

hand med hållbara produkter. Pratar vi fiske, att vi hela tiden belyser det hållbara 

fisket, att aldrig ta mer än vad man behöver.” 

 

       (Fiskahummer.nu, 2016) 

 

Olika certifieringssystem som har med hållbarhet att göra är också något som kan 

användas i en verksamhet för att tillämpa en hållbar turismutveckling mer teoretiskt 

(Upplevelsebolaget, 2016). Att vara engagerad i frågor som gäller hållbarhet och visa 

sitt stöd för organisationer som arbetar med hållbarhet i närheten är viktigt för att 

stödja en hållbar turismutveckling på ett personligt plan (Svanen West, 2016). 

 

”Vi är certifierade med Naturens bästa som är ett ekoturism certifieringssätt som vi 

har i Sverige. Vi är också certifierade enligt Swedish welcome som är 

hållbarhetssystem. Så vi har gjort ganska många saker för att försöka bedriva en 

sådan hållbar turismutveckling som möjligt.” 

 

    (Upplevelsebolaget, 2016) 

 

Att hålla fast vid traditioner och visa upp det gamla är också västenligt för att 

turismen ska kunna utvecklas hållbart (Svanen West, 2016). 
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Nästan alla naturturismverksamheter svarade även att det förmodligen var viktigt för 

lokalbefolkningen att de bedrev en hållbar turismutveckling, även om vissa ställde 

sig frågande till hur insatta lokalbefolkningen faktiskt är i ämnet.  

 

Det går härmed att urskilja att en hållbar turismutveckling är viktigt för alla 

naturturismverksamheter, men att arbetet att leda en hållbar turismutveckling skiljer 

sig åt och matchar inte de officiella definitionerna av fältet. Det går istället att se mer 

praktiska och egenanpassade tillämpningar för de egna verksamheterna.  

 

7.5 Diskussion 

Hållbarhet är den kategori i studien som hade störst skillnader mellan tidigare 

forskning och verkliga tillämpningar. Tankar kring hållbarhet visade sig vara relativt 

subjektiva och skiljde sig åt oerhört mycket. Den korrekta termen att en hållbar 

utveckling möter behoven av det nutida utan att kompromissa förmågan av framtida 

generationer att kunna möta deras egna behov (WCED, 1987), var inte något som 

nämndes av naturturismverksamheterna. Dock nämndes det att man ska bruka 

naturen och resurser försiktigt och att även tänka på att använda ekologiska 

produkter och sopsortera. Detta kan tolkas som att kunskapen kring ämnet hållbarhet 

är lågt eller att inte nog med engagemang har gjorts i ämnet. Kanske har det 

fokuserats på mer tillämpade hållbarhetsanpassningar för den egna verksamheten än 

för samhället och naturen i övrigt. Det går dock att urskilja att alla verksamheter 

anser att hållbarhet är viktigt och att de jobbar för att en hållbar turismutveckling ska 

bedrivas på deras sätt. I detta avseende blir det en rätt så subjektiv bild av hållbarhet 

som uppnås. Det hade förslagsvis behövts mer allmän information kring hållbarhet 

för att riktiga teorier hade kunnat användas i tillämpandet eller informeras ut till 

nyfikna gäster som kanske är involverade i området hållbarhet. Att endast se på 

hållbarhet för den egna verksamheten kan därför ses som en brist, då helheten bortses 

från. Det behöver fokuseras på mer allmän information om hållbarhet och se på 

samhället och närområdet när den hållbara turismutvecklingen bedrivs, för att en god 

hållbarhet ska kunna bedrivas. En hållbar turismutveckling ska bland annat syfta till 

att uppnå en god ekonomisk hälsa, välmående hos lokalborna samt skyddande av 

resurser och natur (Müller, 1997).  Endast en verksamhet som deltog i studien 

uppgav något liknande, delvis att de sociala, ekonomiska och miljömässiga 
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perspektiven ska gå hand i hand. Att få ut den här informationen till fler 

naturturismverksamheter kan därför ses som en nödvändighet.  

 

För att driva en hållbar turismutveckling i praktiken ska egentligen några av de 

exempel som diskuteras ovan användas, till exempel områdesskydd eller 

näringsregleringar (Mowforth & Munt, 2016). Frågan är dock om de medverkande 

naturturismverksamheterna kanske är för småskaliga och inte har tillräckligt stora 

skaror av besökare för att dessa ska kunna användas. Eftersom turismen som bedrivs 

är småskalig för de allra flesta av verksamheterna, så känner de kanske att någon 

hållbarhetsteknik inte behöver tillämpas. Det var endast en verksamhet som använde 

sig av ett certifieringssystem tilldelat för ekoturism, vilket är en viktig 

hållbarhetsindikator.  

 

Det går med andra ord att urskilja att viljan är stor för att driva en hållbar 

turismutveckling, då alla naturturismverksamheter svarade att det är viktigt. Dock är 

kunskapen i ämnet begränsat och det hade behövts ytterligare kunskap i hållbarhet 

och vad en hållbar turismutveckling står för. Detta hade gynnat inte bara 

verksamheterna själva utan även närområdet och dess besökare. Även små 

förändringar kan påverka närområdet och dess lokalbefolkning i det långa loppet, 

därför är det viktigt att försöka öka kunskapen i ämnet för att det hållbara arbetet ska 

utföras på rätt sätt. Det är dock förståeligt att det är svårt att nå ut till verksamheter 

som bedriver turism på sitt sätt och att saker kanske inte förändras i en snabb takt. I 

detta avseende gäller det därför att se hållbarhet med öppna ögon och vara positiv till 

även små förändringar inom området hållbarhet.  
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8 Slutsats 

I följande stycke diskuteras de slutgiltiga reflektionerna kring studiens olika 

delkapitel. Studiens frågeställning presenteras tillsammans med studiens resultat 

som diskuteras. Förslag på framtida forskning inom ämnet tas även upp. Några sista 

reflektioner avslutar slutsatsen samt studien.   

 

8.1 Påverkan i olika former 

Studien har syftat till att belysa hur naturturism påverkar en region på en lokal nivå. 

Studiens syfte har undersökts genom att intervjuer med näringsidkare inom 

naturturism har skett och att de har fått beskriva hur de bedriver sina verksamheter 

inom naturturism, samt hur naturturismen har påverkat dess närområde.  Studiens 

frågeställning har därför varit: Vilken påverkan har naturturismen på en region? 

 

Studien delades in i olika delkapitel där de viktigaste påverkningarna av 

naturturismen presenterades och diskuterades, nämligen; sociokulturella, ekonomiska 

samt miljömässiga sådana. Ett delkapitel fokuserade även på ett 

hållbarhetsperspektiv av naturturismen då turismformen är beroende av naturen och 

därför ställer krav på att turismen i naturen sköts väl.  

 

Den sociokulturella påverkan av naturturismen visade sig vara någorlunda 

betydande. Det som ansågs viktigast i den här kategorin var att samarbeten hade 

uppkommit via naturturismen som gjort att fler också ställt sig positiva till 

naturturismen. Positiviteten var även kopplad till vilka möjligheter som uppkom i 

samband med naturturismen, speciellt ekonomiska sådana, och själva öppenheten till 

turism i samhället. Att även traditioner och historia om platsen bevarades via 

turismen ansågs viktigt. De negativa sidorna var dock inte lika många. De 

verksamheter som upplevt negativa reaktioner från lokalbefolkningen i samband med 

turismdrivandet kunde ofta ses i samband med okunskap eller en förvåning kring 

turismbranschen. Vilket i sin tur kan tolkas som en brist på kommunikation mellan 

lokalbefolkning och verksamhet. Det går härmed att dra en slutsats om att det finns 

en sociokulturell påverkan på grund av naturturismen i södra Bohuslän. Det handlar 

om att hålla en klar kommunikation mellan verksamhet och lokalbefolkning, för att 

hålla den sociokulturella påverkan positiv. Förmedlas dessutom platsens historia och 

kultur i turismdrivandet, gynnar det den lokala platsen.  
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Den ekonomiska påverkan av naturturismen handlade främst om de ökade 

ekonomiska möjligheterna som naturturismen gett, så som nya samarbeten i 

samhället och nya arbetstillfällen. Dessa ansågs som positiva och majoriteten av 

verksamheterna hade också upplevt nya möjligheter med en förbättrad ekonomi som 

följd. Många kunde dock hålla med i att startandet av en naturturismverksamhet 

tvingat en till att tänka långsiktigt och chansa på att investeringar skulle löna sig i 

framtiden. Vilket i sin tur skapat osäkerhet kring ekonomin för en del som inte vetat 

utfallet. Dock har det funnits många självförverkligande tankar kring att driva sin 

egen verksamhet som vägt upp de negativa ekonomiska effekterna. Det går härmed 

att dra en slutsats om att det finns en ekonomisk påverkan av naturturismen, både en 

positiv och en negativ sådan. Naturturismen påverkar samhället genom att nya 

ekonomiska möjligheter uppstår samt genom att ett smart användande av ekonomin 

måste ske, främst av näringsidkarna själva.  

 

Den miljömässiga påverkan av naturturismen var en väldigt viktig kategori då alla 

naturturismverksamheterna var enade kring att det var viktigt att sköta om miljön. 

Det går att dra en allmän slutsats om att miljön och naturen är mycket viktig för alla 

verksamheterna, då de alla är beroende av naturen för att kunna vara verksamma. 

Genom att arbeta för att naturen hålls orörd, ren och vacker, så försäkras också 

framtiden för naturturismverksamheterna. Små negativa miljömässiga faktorer som 

ökade byggnationer som hus och parkeringsplatser gick att se, samt till exempel 

nedtrampning ute i natur och en liten påverkan på djurliv genom till exempel fiske. 

Dessa kan dock tolkas som små påverkningar och inte några som i nuläget påverkar 

närområdet i en större grad.  

 

Hållbarhetstänkandet var den kategori där tankarna skiljde sig mest åt bland 

naturturismverksamheterna. Tankarna kring vad hållbarhet och vad en hållbar 

turismutveckling står för var subjektiva och begränsade. Hållbarhet var dock mycket 

viktigt för alla verksamheterna, som ansåg att naturen måste skyddas. Det går 

härmed att dra en slutsats om att hålbarhet är otroligt viktigt men att mer officiell 

kunskap inom ämnet saknas. Till exempel behövs mer kunskap om olika 

tillämpningar inom området hållbar turismutveckling samt mer information om vad 

ordet hållbarhet står för och vad för arbete det innebär. Förslagsvis bör kunskapen 
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inom området förbättras för att även naturturismdrivandet i södra Bohuslän ska 

klassas som mer hållbart.  

 

Sammanfattningsvis gick det att se påverkningar från alla kategorier i studien. 

Kategorin som ansågs viktigast och var mest betydande för 

naturturismverksamheterna var de miljömässiga påverkningarna och relevansen av 

ett hållbart arbete. Alla verksamheter var här eniga om att naturen är viktigast. I de 

sociokulturella och ekonomiska faktorerna så blev relevansen av lokala samarbeten 

en stor faktor att ta hänsyn till. Med följande studie går det att urskilja att regionen 

södra Bohuslän har påverkats av naturturismen. Det har dock varit en relativt liten 

påverkan som inte matchats med tidigare forskning som ofta beskrivit större 

konsekvenser. Den påverkan som har gått att urskilja i studien har ofta bara 

inkluderat verksamheterna själva, deras gäster samt deras närmaste. Påverkan i större 

grad rent allmänt i samhället går därför inte att urskiljas i nuläget. Det går därför att 

dra en slutsats kring att naturturismen kommer med olika sorts påverkan på en 

region, men att de alla skiljer sig åt i storlek och att vissa människor och 

verksamheter påverkas mer än andra. Naturturismen är ett brett område med en 

spridd kunskap och förståelse och gör därför att olika människor ser dess påverkan ur 

olika perspektiv. Utan naturturismen hade livet sett annorlunda ut för de inblandade 

och därför finns det en klar och tydlig påverkan av naturturismen. Det går även att 

urskilja att de positiva påverkningarna av de olika kategorierna hade en större fokus 

än de negativa, då de positiva faktorerna vägde upp de negativa i alla kategorier.  

 

8.2 Förslag för framtida forskning 

Studien har fokuserat på kategorierna sociokulturell, ekonomisk och miljömässig 

påverkan, samt hållbarhet. Det finns oändligt många faktorer som kan undersökas i 

en liknande studie och framtida forskning kan öppnas för många nya ämnesområden. 

Fördjupningar inom endast ett fält, till exempel sociala inverkningar på 

naturturismen, skulle även kunna undersökas och se djupare på. Att se på fältet från 

till exempel lokalbefolkningens eller kommunens perspektiv är också att 

rekommenderas för att få ett bredare perspektiv inom ämnet.  
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10 Bilagor 

 

10.1 Intervjuguide 

Följande intervjuguide har använts under intervjuerna med de medverkande 

näringsidkarna. Frågorna har delats upp i de olika teoretiska kategorierna som 

studien har täckt. Kategorierna har varit sociokulturell, miljömässig samt ekonomisk 

påverkan av naturturismen och ett hållbarhetsperspektiv. De olika kategorierna har 

härletts ur vad tidigare forskning poängterar som viktigt. Ett antal frågor i början 

har fungerat som en öppnande diskussion för att underlätta den kommande intervjun.  

Dessa frågor har även syftat till att få en större förståelse för vilken naturturism som 

bedrivs av verksamheterna. 

 

Introduktion 

Kan du berätta om platsen som du bedriver din turismverksamhet på?  

Berätta om din verksamhet och vilka aktiviteter ni har.  

Berätta om ditt beslut att driva turism på den platsen.  

 

Sociokulturellt 

Berätta om mottagandet du har fått av lokalbefolkningen i samband med ditt 

företagsdrivande, till exempel vilka reaktioner du fick när du startade företaget eller 

åsikter och tankar du har fått ta emot under ditt företagsdrivande.  

Har lokalbefolkningen varit involverad i ditt turismföretag? I sådana fall hur?  

På vilket sätt har du använt platsens historia och arv i ditt turismföretagande? 

Anser du att du förmedlar platsens kultur och traditioner i ditt turismföretagande?  

 

Ekonomiskt 

Vad har det inneburit ekonomiskt för dig att du har startat ett eget företag inom 

turism?  

Har ditt turismföretagande inneburit ekonomiska möjligheter för lokalbefolkningen? 

Delvis, använder du lokala samarbetspartners och medarbetare som är lokala?  

 

Miljömässigt & Hållbarhet 

Berätta på vilket sätt du använder naturen för att kunna bedriva turism här.  



  
 

II 

Hur har förutsättningarna i naturen förändrats sedan du började driva turism där? 

Anser du att du driver en hållbar turism utveckling? Om ja, berätta hur.  

Hur viktigt känner du att det är att driva en hållbar turism utveckling?  

Tror du det är viktigt för lokalbefolkningen att du bedriver en hållbar 

turismutveckling?  

 

Sist men inte minst, är det något du vill tillägga och berätta om som vi inte tagit upp 

under intervjuns gång?  

 

Tack för medverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


