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Abstrakt 

Syftet med detta examensarbete är att se vad biosfärområdet Blekinge Arkipelag har 

för förutsättningar för att utveckla turism, samt vad de kan göra med sina resurser i 

området. Ett biosfärområde ska ses som ett modellområde, där målet är att ha en god 

balans mellan människan och naturen. Blekinge Arkipelag är den ideella förening 

som driver och förvaltar biosfärområdet, som består av Blekinges kust och skärgård.  

 

Den metodlogiska referensramen har baserats på litteratur från främst Bryman och 

Bell (2005), Smith (2010) samt Hedin (2011). Examensarbetet är en fallstudie som är 

inriktat på biosfärområdet Blekinge Arkipelag. Utifrån analys av litteratur om turism 

i biosfärområde samt turismplanering har tre kategorier framkommit, 

turismplanering, samverkan och kommunikation samt miljöresurser. Då dessa 

kategorier prövas på vårt fall är det en deduktiv undersökning. Den teoretiska 

referensramen är baserad på turism litteratur, såsom artiklar av Singh och Singh 

(2004), Olson (2011) med flera. Även litteratur i form av böcker av bland annat Hall 

(2008), Kandampully (2001) med flera, som använts i examensarbetet. Det empiriska 

materialet har samlats in genom granskning av olika hemsidor samt intervjuer, såsom 

kvalitativa djupintervjuer, med de organisationer vi ansåg vara mest väsentliga för 

vårt examensarbetet. Analysen har sedan utförts genom en nulägesanalys i form av 

SWOT, där vi enligt studien får fram de styrkor och svagheter som finns idag samt 

de möjligheter och hot som kan uppkomma för turismen i Blekinge Arkipelag. 

Undersökningen visar de förutsättningar Blekinge Arkipelag har för att utveckla 

turismen i biosfärområdet, därefter ger vi författare av denna examensuppsats 

praktiska förslag på vad de kan göra för att komma igång med turismutvecklingen.  

 

Nyckelord 

Biosfärområde, skyddat område, förutsättningar, turismplanering, samverkan och 

kommunikation, miljöresurser. 
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1 Inledning 

Examensarbetet är i grund utförd för att tillhandahålla aktuell 

turismplaneringskunskap till Blekinge Arkipelag samt se hur förutsättningarna ser ut 

för turism i detta nyast utnämnda biosfärområde i Sverige. Turismplanerare är i ett 

stort behov av kunskap och analyser av många olika områden för att kunna utföra en 

planering för de komplexa situationer som kan komma att uppstå inom turismen 

(Hall, 2008). Examensarbetets författare har varit i kontakt med Blekinge Arkipelag 

för att hitta de områden som vi med turismutbildningsbakgrund kan bidra med i deras 

arbete att utveckla biosfärområdet. Då Blekinge Arkipelag, på grund utav start av 

annat projekt, inte kunde ge ett specifikt uppdrag till denna studie så kom vi, som 

turismelever, fram till att det kunskapsbidrag vi kan tillföra detta område är hur 

turism på något vis fungerar i ett biosfärområde. Vi ville med hjälp av tidigare 

forskning om turism i biosfärområden bidra till en överskådlig blick för 

turismutveckling i Blekinge Arkipelag.  

 

Biosfärområdet Blekinge Arkipelag är beläget längs med Blekinges kust genom 

Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner (Blekinge Arkipelag, 1, 2014). Ett 

biosfärområde utses av UNESCO vars projekt kallas Man And Biosphere (MAB) 

programmet, de främjar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar 

samhällsutveckling. Att vara ett biosfärområde innebär, utefter lokala förutsättningar 

och lokal delaktighet att området ska ses som ett modellområde för hållbar 

utveckling och skapa en god balans mellan människan och miljön (Blekinge 

Arkipelag, 2, 2014). Att vara utnämnd till biosfärområde ger inget juridiskt skydd, 

inte heller utökade krav på befintliga och redan skyddade naturområdena inom 

biosfären (Naturvårdsverket, 4, 2014). Däremot ingår en del riktlinjer och krav för att 

behålla titeln biosfärområde, det krävs lokalt engagemang för att underhålla och 

utveckla området samt ska människor kunna använda, bevara och utveckla ny 

kunskap för hållbart samspel med miljön de lever i (UNESCO, 2, 2014; 

Naturvårdsverket, 4, 2014). 

 

1.1 Disposition 

Examensarbetet är upplagd genom att i kapitel 1 ge en tydligare bild över vad som 

menas med biosfärområde och även lägga fokus på det aktuella fältet som har 
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undersökts - biosfärområdet Blekinge Arkipelag. Som Hall (2008) påpekar så 

används turismplanering för att bli mer konkurrenskraftig som destination samt att 

resmål är orörliga produkter vilket innebär att konsumenterna måste ta sig till 

destinationen. Genom destinationens image är det därför viktigt att bygga upp ett 

varumärke i området, därav förklaras Blekinges nuvarande varumärke lite kort i detta 

kapitel. Det är många aktörer inblandade för att tillhandhålla turism (Kandampully 

m.fl. 2001) och i Blekinge finns det några organisationer som jobbar aktivt med 

hållbar utveckling och turismutveckling. Vi har dock valt att avgränsa 

undersökningen till de största organisationerna för hållbar turismutveckling inom 

Blekinge, genom en kort kännedom om hur dessa kan samverka och hur deras 

engagemang speglas i Blekinges biosfärområde.  

 

I kapitel 2 tas bakgrundsanalysen upp i form av tidigare forskning inom turism och 

planering i biosfärområden. Detta kapitel tar även upp problemdiskussion, 

problematisering, syfte och frågeställning genom bland annat brister i tidigare 

forskning och hur Blekinge Arkipelag kan gå tillväga för att utveckla turismen och 

dess förutsättningar för turism i ett biosfärområde. Kapitlet avslutas med 

avgränsningar på de begrepp som används i examensarbetet. Samtliga begrepp 

används i tidigare forskning samt kommer de analyseras för att ge kunskap om ett 

biosfärområdets förutsättningar för turism. 

 

Kapitel 3 behandlar våra metodval, där ansats och datainsamlingsmetoder förklaras 

för att visa på studiens reliabilitet. Beskrivning av våra informanter, hur vi gjorde 

urvalet och hur valida de anses vara för studiens syfte tas upp i detta kapitel. Etiska 

övervägande beskrivs, hur vi och andra författare tänker om intervjuer och slutligen 

vårt val av analysmetod. 

 

Kapitel 4 utgör analysdelen, den innehåller en teoretisk genomgång där vi genom 

tidigare forskning fann de väsentliga teorier som ansågs vara av vikt för 

förutsättningar och att utveckla turismen i Blekinge Arkipelags biosfärområde. 

Kapitlet tar även upp de befintliga resurser som finns i Blekinge så som 

miljöresurser, samverkan och kommunikationsreusrserna samt genomgång av 

turismplanering. Den empiriska informationen kommer behandlas efter varje del för 
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att se hur förutsättningarna ser ut i just detta fall - biosfärområdet Blekinge 

Arkipelag.   

 

I kapitel 5 diskuterades resultatet fram utifrån den analys som utförts, teorierna 

tillsammans med fallet Blekinge Arkipelag är grunden för detta kapitel. Resultatet 

anser vi spegla det svar vi sökt efter utifrån studiens syfte och frågeställning.  

 

Kapitel 6 är det avslutande kapitlet som först tar upp de praktiska råd vi tillför 

Blekinge Arkipelag utifrån resultatet. Kapitlet avslutas med reflektioner och 

diskussioner om examensarbetets utförande. 

 

1.2 Bakgrund 

Biosfärområde är ett relativt nytt begrepp och verktyg inom turismen, detta område 

utnämns av UNESCO och drivs av MAB programmet. I detta delkapitel tar vi upp en 

beskrivning av vad biosfärområde är och dess syfte till varför ett område vill eller har 

möjlighet att få denna utmärkelse. I Norden har biosfärområden funnits sedan 1970-

talet och idag finns det sju stycken totalt i Norden, varav fem av dem är belägna i 

Sverige. Globalt finns 631 stycken biosfärområden i 119 länder och antalet växer 

varje år (Naturvårdsverket, 4, 2014). För att applicera detta begrepp har vi valt att 

utföra en fallstudie av Blekinge Arkipelag som är det senast utnämnda 

biosfärområdet i Sverige. Följt av en kort presentation där Blekinge och Blekinge 

Arkipelag presenteras. 

 

1.2.1 Biosfärområde 

Begreppet biosfär betyder summan av jordens ekosystem, det vill säga allt levande 

på jorden (Blekinge Arkipelag, 7, 2014). Ett biosfärområde ska ses som ett 

modellområde som säkerställer att det är en god balans mellan människan och 

naturen. Utgångsläget med de lokala förutsättningarna och de lokalas engagemang 

fungerar som verktyg för hållbar utveckling (Blekinge Arkipelag, 2, 2014). Som 

begrepp och som ett verktyg för UNESCO har biosfärområdena sitt ursprung ur de 

tidigare skyddade områdena. Biosfärområde har nu utvecklats till en internationell 

beteckning som möjliggör kontextspecifika bevaranden och utveckling av 

förhållandet till mark och kustlandskap (Nguyen m.fl.
 
2010). Ett biosfärområde ska 

vara så pass stor till ytan att de kan uppfylla tre grundläggande och ömsesidigt 
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förstärkande funktioner. Det ska bidra till att bevara den biologiska mångfalden, 

såsom gener, arter, ekosystem och landskap, området ska även främja den 

ekonomiska utvecklingen och en samhällsutveckling som är ekologiskt och socialt 

hållbar. Biosfärområdet ska även stödja genom att underlätta bland annat forskning, 

utbildning och praktisk kunskap (Blekinge Arkipelag, 2, 2014). 

 

Ett biosfärområde medverkar i ett globalt nätverk, The World Network of Biosphere 

Reserves (Naturvårdsverket, 4, 2014), som är ett unikt verktyg för internationellt 

samarbete för att dela kunskap, utbyta erfarenheter, bygga upp kapacitet och bidra till 

bästa praxis. Detta nätverk ingår i Man And Biosphere programe (MAB 

programmet) där visionen är att medlemmarna ska bestå av ett aktivt och samspelt 

webbnätverk med hög kvalificerad kompetens. Genom integration ska 

biosfärområdena främja hållbar utveckling där kunskapsdelning, 

fattigdomsbekämpning och människors välbefinnande ska förbättras världen över, 

men även öka respekt för kulturella värderingar och förstå samhällets förmåga att 

klara av förändringar (UNESCO, 3, 2014). MAB programmet har sin grund inom 

naturvetenskap och samhällsvetenskap för att utveckla rationell och hållbar 

användning samt bevarande av resurser i biosfären. Programmet vill även se en 

förbättring av relationen mellan människor och dess omgivning genom att studera 

och jämföra de dynamiska sambanden mellan fysiska ekosystem och 

socioekonomiska processer. De studerar särskilt sambanden mellan förlust av 

biologisk och kulturell mångfald med ekosystemets förmåga att fortsätta 

tillhandahålla tjänster för människors välbefinnande. MAB programmet arbetar på så 

vis även för att främja utbyte och överföring av kunskap om miljömässiga problem 

och lösningar, och de främjar utbildning för hållbar utveckling (UNESCO, 1, 2014).  

 

1.3 Blekinge och Blekinge Arkipelag - ett svenskt biosfärområde 

Inom turismvetenskap associeras en destination ofta med ett besöksområde som har 

en form av struktur för att kunna ta emot besökare. För att skapa en besöksplats för 

turism är kunskap om platsen och samhället en viktig grund att ha (Bohlin & Elbe, 

2011). Blekinge län är lokaliserad i sydöstra Götaland, vars residentstad är 

Karlskrona. Blekinge län är Sveriges till ytan minsta län och innefattar fem 

kommuner, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström 

(Wikipedia, 1, 2014). I juni 2011 tog Blekinge Arkipelag emot FN-organet 
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UNESCOs utmärkelse biosfärområde. Blekinge Arkipelag är sedan dess en ideell 

förening som driver och förvaltar biosfärområdet i Blekinge. Ordet arkipelag 

används när det är en ögrupp som ligger nära varandra, en skärgård anses då vara en 

kustnära arkipelag som består främst av mindre öar (Blekinge Arkipelag, 7, 2014).  

 

Bild: http://www.blekingearkipelag.se/wp-content/uploads/2014/01/samverkansplan-blekinge-

arkipelag-slutversion.pdf  

 

Den idella föreningens uppdrag är att stödja, bevara och utveckla Blekinge skärgårds 

naturområde, kultur och entreprenörskap. Blekinge Arkipelag ligger i Sveriges 

sydöstra hörn och omfattar drygt 200 000 hektar landskap och biologiska värden.  

Biosfärområdet utger större delen av Blekinges kust och skärgård, varav deras val av 

namn, Blekinge Arkipelag. Blekinge Arkipelag omfattas av kusten och skärgården i 

Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner (Blekinge Arkipelag, 3, 2014) och 

är ett modellområde för hållbar utveckling där utveckla, stödja och bevara är 

ledorden (Blekinge Arkipelag, 2, 2014).  

 

  

http://www.blekingearkipelag.se/wp-content/uploads/2014/01/samverkansplan-blekinge-arkipelag-slutversion.pdf
http://www.blekingearkipelag.se/wp-content/uploads/2014/01/samverkansplan-blekinge-arkipelag-slutversion.pdf
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2 Tidigare forskning 

Detta kapitel kommer att ta upp den tidigare forskning som gjorts på turism utifrån 

ett biosfärområdes perspektiv. Med hjälp av bland annat tidskriften Journal of 

Sustainable Toursim användes sökord såsom biosphere reserves, protected area och 

tourism planning för att finna den informationen vi behövde för att utföra fallstudien. 

En genomgång av tidigare forskning inleder kapitlet, problemdiskussion tas upp för 

att nå en problematisering som sedan är grund för examenarbetets syfte och 

frågeställning. Kapitlet avslutas sedan med ontologisk avgränsning och 

förtydligande av de begrepp som används i studien då begreppen kan ha breda eller 

olika betydelse beroende på vem som utför studien och vem som läser.  

 

2.1 Turism i Biosfärområden  

Bevarandet av naturen och miljön anses som ett globalt krav där samtliga är skyldiga 

sin andel för planetens överlevnad. Efter en tid med djur- och växter i fokus har även 

människan uppmärksammats som en lika stor del av naturen där mänsklighetens 

utveckling är av intresse (Singh & Singh, 2004). Vid sökning av turism i 

biosfärområden fann vi att studier har gjorts inom området, dock visade den tidiga 

forskningen på en stor undersökningsbrist av turism inom biosfär och skyddade 

områden. De få artiklar som hittades kopplades direkt samman med begrepp såsom 

ekoturism, naturturism och turism i skyddade områden (protected area).  

 

Trots att Singh och Singhs artikel skrevs redan 2004 med fokus på turism i ett 

biosfärområde i Indien så anses inte forskning utvecklats eller ökat så mycket i antal 

inom detta specifika område. De få artiklar vi fann under sökningen tar upp vissa 

delar som de anser är av väsentlighet för att påverka lyckad utveckling inom 

biosfärområdet. Viktigt är dock att hänsyn måste tas till att de tidigare studierna är 

utförda i biosfärområden belägna i länder såsom Mexiko, Australien och olika delar 

av Asien, vilket skiljer sig markant från det svenska landskapet som detta 

examensarbetes fokusområde ligger på.  

 

Singh och Singh (2004) diskuterar en konflikt och uppdelning av biosfärområdet och 

de lokala invånarna, de hävdar att en utveckling av en hållbar ekoturism kan lösa 

denna konflikt och föra parken och människorna samman. Olsons (2011) 
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undersökning har gjorts i två olika biosfärområden i Mexiko, utgångspunkten är att 

finna sociala och kulturella samband med ekoturism och hållbar utveckling, med 

hjälp av perspektiv på rationalitet samt föreställning om sociala kostnader. Även 

denna undersökning visar att det finns begränsningar på hur lokala individer kan 

utnyttja sin omgivning inom skyddade områden. Dock anser författaren att det bör 

introduceras nya möjligheter för utveckling, Olson (2011) påstår då exempelvis att 

timing mellan viktiga intressenter direkt kan påverka ett biosfärområdes framgångar 

och precis som Singh och Singh (2004) påstår även Olson (2011) att aktiviteter i 

form av ekoturism är av vikt för hållbar utveckling i biosfärområden. 

 

Ekoturismen anses vara en småskalig turismform som handlar om att värna om 

naturen och kulturen som resenären kommer för att uppleva (WWF och turismen, 

1995). Trots att ekoturism anses vara en småskalig turismform kan det vara svårt att 

hålla turismflödet begränsat, enligt Singh och Singh (2004) utvecklas ekoturism till 

massturism inom en period på 15 år. Arnegger (2010) påstår att ekoturismen är den 

snabbast växande form av turism och därmed den viktigaste av nischmarknader, men 

Arnegger (2010) belyser även att definitionen av ekoturism varierar och anses väldigt 

svårtolkad. Konsekvenserna av olika definitioner leder till svårigheter i jämförelse av 

olika fallstudier då de inte sker på ett konsekvent sätt. Enligt Olson (2011) finns det 

två huvudsakliga perspektiv på ekoturism. Första perspektivet är att ekoturismen ses 

som ett positivt sätt att stärka den lokala kulturen, öka miljökvaliteterna samtidigt 

som stolthet för området byggs upp och att genom ekoturistens aktiviteter kan 

området göra en ekonomisk vinst. Det andra är att ekoturism ses som en annan form 

av utnyttjande av områdets beroende av externa ekonomier och att ekoturismen 

istället främjar kulturell imperialism genom globalisering och marknadsföring av 

inhemska identiteter.  

 

Arnegger (2010) anser att ekoturisten är den turismform som tenderar att resa till 

relativt ostörda naturområden på ett sätt där deras aktiviteter inte påverkar miljön 

negativt utan istället förbättrar välbefinnandet hos lokalbefolkningen och därmed 

bidrar till en hållbar utveckling. Clifton och Benson (2006) tycker att många forskare 

istället fokuserar på effekterna av ekoturism, i form av lokala ekonomiska fördelar, 

förändringar i sociokulturella attribut och samfund samt skyddet av den naturliga 

miljön. Viktigt är att de verksamheter som vill kalla sig ekoturismföretagare måste 
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uppfylla vissa krav, som att främja och säkerställa bevarandet av den naturliga 

miljön, främja den ekonomiska välfärden i de lokala samhällena och minimera den 

negativa sociokulturella påverkan från kontakt mellan besökare och invånare. Även 

få en miljömärkning vilket underlättar för resenärer att hitta rätt i utbudet av 

ekologiska turismprodukter. Även Gössling och Hultman (2006) anser att 

ekoturismen är sedd som en hållbar form av turism som bidrar till att skydda naturen, 

men detta är främst baserat på ekoturismen som sker på destinationen och inte på 

resan dit. Ekoturismen anses vara en turismform som inte enbart bidrar till skydd av 

naturen utan också till ekonomisk lönsamhet för lokalbefolkningen (WWF och 

turismen, 1995).  

 

En annan turismform som påminner om ekoturism som också tas upp i tidigare 

forskningar är naturturismen. Enligt Naturvårdsverket (2014) anses naturturismen 

påminna om ekoturism då turismaktiviteter utförs i naturen samt att naturturism 

också bidrar till hållbar utveckling för lokalsamhället både ur ett socialt och 

ekonomiskt perspektiv. Den som utövar naturturism anses önska en orörd natur och 

tystnad men även att samtidigt få information och guidning för ökad förståelse av 

naturområdets växt och djurliv (Naturvårdsverket, 5, 2014). Fredman m.fl. (2012) 

har identifierat fyra återkommande definitionskategorier som förklarar naturturism, 

första naturturisten är en besökare till naturområdet, den andra är naturturisten som 

vill uppleva naturmiljöerna, den tredje är en aktivitetsdeltagande naturturist och den 

fjärde har personligt engagemang av hållbar utveckling och lokal påverkan. Den 

naturbaserade turismen bör hålla sig till naturområden som stödjer social rättvisa, 

miljöskydd och miljöutbildning i ett försök till att bevara miljön (Powell m.fl. 2009).  

 

De områden som tidigare ansågs vara skyddade områden var mestadels avlägsna och 

obefolkade, såsom höga berg, isfält och tundraområden. Men i dagsläget finns det 

skyddade områden som bebos av människor, vilket leder till krav på nya strategier, 

nyskapande program och kreativa metoder för att integrera människor i dessa 

områden. Sambandet mellan turism och skyddade områden ses som komplicerade på 

grund av den ekonomiska inriktning turism har medan det skyddade området strävar 

efter att bevara långsiktigt fokus (Becken & Job, 2014). Däremot skriver Whitelaw 

m.fl. (2014) att många skyddade områden har fått en större betydelse som 

turismdestinationer. Genom turismen anses förbättring av skyddade områdets 
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planering och ledning introduceras och motiveras, men att det är de enskilda 

områdets omständigheter som utgör de alternativ och förutsättningar det skyddade 

området har.  

 

2.2 Problematisering  

Turismindustrin ökar succesivt och idag reser fler och fler runt om i världen. 

Turismplanering behövs för att förebygga och lösa de problem som kan uppstå i 

samband med turismutveckling, så att problem kan bemötas och minimeras (Hall, 

2008).  

 

2.2.1 Turismutveckling i biosfärområdet Blekinge Arkipelag 

Som nämndes ovan i kapitlet om biosfärområden så följer en del restriktioner för att 

vara medlem i MAB programmet. En krock mellan natur och samhälle har belysts 

under kapitlet med tidigare forskning och ett ökat flöde av besökare har sina 

påfrestningar på det specifika och unika området. Kunskap och balans mellan de tre 

benen som den hållbara utvecklingen står på är komplex, där utveckling inom 

biosfärområdet ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Den tidiga forskningen 

påpekade även att turismnäringen oftast är ekonomiskt driven. Turismverksamheter 

är väldigt svåröverskådligt då det berör många människor och aktörer i ett stort antal 

olika branscher (Kamfjord, 2002; Tillväxtverket, 2014) vilket gör att turismnäringen 

inte avgränsas efter vad som produceras utan avgränsas efter vem turismen 

produceras för (Kamfjord, 2002). Lokalbefolkningen blir drabbade av ökat 

besöksflöde och vissa lokalbor kan vara emot en utveckling från början, andra 

lokalbors irritationer kan uppstå när effekterna av ett projekt visas (Mowforth & 

Munt, 2009). Miljön blir extra utsatt vid turismutveckling, vissa naturområden såsom 

kustlandskap, klippor, stränder, hav och himmel bör få extra omtanke och hänsyn bör 

tas. Hänsyn till områdets koppling till de omkringliggande städerna, arkitekturer och 

promenadleder anses också viktiga då även de anses vara kustens största 

dragningskraft (Page, 2009). Vid ökad trafik i havet kan den biologiska mångfalden 

störas och det ökade flödet av besöksaktiviteter kan påverka havsmiljön genom bland 

annat fiske, spridning av miljögifter och fartygsutsläpp (Naturvårdsverket, 1, 2014).  

 

Problematiseringen som framkom av tidigare forskning är att det är en stor brist av 

undersökningar för turism i biosfärområden, då specifikt i Sverige och då även vårt 
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fall Blekinge Arkipelag. Det är även svårt att finna en balans i en turismutveckling av 

området då  natur och kultur samtidigt ska bevaras. Turism kritiseras ofta för dess 

negativa miljöpåverkan, samt att det ökade flödet av människor kan irritera mer än 

gynna områdets lokalbor.  

  

2.2.2 Förutsättningar för turism i ett Biosfärområde 

För att UNESCO ska utnämna ett visst område till biosfärområde ingår en del 

riktlinjer. Enligt MAB programmet krävs det ett lokalt engagemang för att underhålla 

naturområdet samt utveckla för att människor ska kunna bo, bruka och bevara miljön 

de lever i. Samtidigt bör samhället testa ny kunskap och praktik vad gäller hållbart 

samspel mellan människan och natur (UNESCO, 2, 2014; Naturvårdsverket, 4, 

2014). Därför anses samverkan och kommunikation, genom tidigare forskning av 

biosfärområden, vara en av förutsättningarna för turismutveckling i Blekinge 

Arkipelag. Turism är ett sätt att nyttja de resurser som redan finns i ett område och 

skyddat område har fått en ökad betydelse som turismdestination då fler turister 

blivit intresserade av att besöka ett sådant område (Nianyong & Zhuge, 2009). Som 

skrevs i förgående kapitel så är det många aktörer och intressenter inblandade i en 

utvecklingsprocess, vilket kan leda till svårigheter i beslutstagande i det specifika 

skyddade området (Nguye m.fl. 2010). Då biosfärområdet är skyddat och delvis styrt 

av MAB programmet så anses den andra förutsättningen vara att det krävs fokus på 

turismplanering i biosfärområdet. För som ovan nämnt så är kunskap om 

biosfärområdet och dess omgivning ett krav för medlemskap, vilket kräver planering. 

Dock är många skyddade områden besökta av olika typer av turister som har olika 

skäl och kunskapsgrad om vård av miljön de befinner sig i, en ökad exploatering kan 

utgöra fysisk utmaning för naturen (Olson, 2011). Den tredje av förutsättningarna är 

de miljöresurser som finns i Blekinge Arkipelag.   

 

2.3 Problemdiskussion, syfte och frågeställning 

Utifrån examensarbetets förstudie och från de val av fall att studera, så har olika 

angreppsätt gjorts på förtsättningar för turism i Blekinge Arkipelag. Vi vill se 

konsekvenserna av att använda olika frågeord, såsom var, vem, varför och hur. 

Genom spekulationerna med de olika frågeorden skulle vi fått fram olika resultat och 

vår studie skulle då fokuserat närmre på det mest väsentliga utfallet. Samtidigt 

belyses övriga frågor som kan vara av stor vikt för fortsatta studier angående turism i 



  
 

11 

Blekinges biosfärområde. Om “var” skulle varit utgångsordet i frågeställningen, 

anses konsekvenserna ge ett mer geografiskt svar, som visar var turismen har sina 

möjligheter eller begränsningar i Blekinges biosfärområde. Hade fokusen varit att ta 

fram en så kallad turistkarta utifrån turismens möjliga färdväg hade “var” varit den 

bästa utgångspunkten. Hurvida “vem” skulle varit utgångsordet för frågeställningen 

anses svaren vara av väsentlighet för att ta fram olika intressenter för hållbar 

turismutveckling och planering, till exempel svar på vilka som bör samverka för att 

turismen i biosfärområdet ska bli möjlig, hållbarhetsaspekter såsom vilka drabbas 

eller gynnas om turismen expanderar. Konsekvenserna av att använda “varför” i 

frågeställningen blev av mer allmänna svar såsom varför utveckla turism i ett sådant 

skyddat område, om det möjligen är av ekonomisk vinning, genererar i ökat intresse 

för samhällsuppbyggnad eller kanske ett mer miljönära alternativ att resa på. Om 

“hur” används i frågeställningen anses konsekvenserna bli mer specifika i hur 

planering kan gå tillväga samt hitta de förutsättningar inom biosfärområdet som styrs 

av hållbarhetsaspekterna. Frågan avser en beskrivande lösning där en bild av 

verkligheten belyses. Examensarbetets mål är att finna de lämpliga egenskaper 

biosfärområdet har för att utveckla turismen i området samt de kvalifikationer och 

omständigheter som finns för turism i området, men även vad Blekinge Arkipelag 

har för bakgrund och utgångspunkt. På grund av Blekinge Arkipelags outvecklade 

turismtillväxt bör de möjliga förutsättningarna för turism undersökas i 

biosfärområdet. 

 

2.3.1 Syfte  

Examensarbetets syfte är att se vad biosfärområdet Blekinge Arkipelag har för 

förutsättningar för att utveckla turism, samt vad de kan göra med resurserna. 

 

2.3.2 Frågeställning  

Hur ser förutsättningarna ut för turismutveckling i biosfärområdet Blekinge 

Arkipelag? 

 

2.4 Begreppsförklaringar 

Utifrån turismplanering, samverkan och kommunikation samt miljöresurser vill vi 

undersöka de förutsättningar biosfärområdet Blekinge Arkipelag har för att utveckla 

turism i området. 
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Efter undersökningar i tidigare forskning anser vi att biosfärområde tillhör kategorin 

skyddat område, som till viss del erbjuder naturturism beroende på dess belägenhet, 

vilket i Blekinge Arkipelags fall är skärgården samt Blekinges kustområde. 

Biosfärområdet erbjuder även till viss del ekoturism, då ekoturismen utgår ifrån 

hållbarhetsaspekterna att behålla en balans mellan de ekonomiska, ekologiska och 

sociala faktorerna i besöksområdet. Ett biosfärområde utgår ifrån de tre aspekterna 

ekologisk, social och ekonomisk, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid 

turismplaneringen. 

 

Turism är ett begrepp som används flitigt i denna studie, själva ordet turism kan ha 

många olika betydelser beroende på vem som beskriver och i vilket sammanhang. 

Begreppet anses vara splittrat, omfattande och flerdimensionellt (Kandampully m.fl. 

2001). Länsturismchefen på Region Blekinge (2014) tydliggjorde vikten i att planera 

för alla besökare, inte enbart för turisten. Det anses inte heller finnas en enighet om 

hur långt en individ ska resa, hur många nätter individen bör vara borta från hemmet 

eller vilka aktiviteter resenären måste vara engagerad i för att det ska räknas som 

turism (Kandampully m.fl. 2001). Både lokalbefolkningen och turister är attraktivt 

att locka till sig vid en platsutveckling, då gäller det snarare att det är nya och 

återkommande besökare som är av intresse (Bohlin & Elbe 2011). Turister i 

skyddade områden kallas oftast för ekoturister eller naturturister. Ekoturisten anses 

vara de som reser för att få en förståelse för natur-, kultur-, miljö- och 

utvecklingsfrågor (Arnegger, 2010; Singh & Singh, 2014) och definitionen av 

naturturism anses vara de som besöker naturområden, upplever naturmiljöer, aktivt 

deltagande i området och anses ha normativa aspekter på hållbar utveckling 

(Fredman m.fl. 2012). Det vi anser med turism är ett ökat besöksflöde utöver den 

lokala befolkningen som besöker biosfärområdet Blekinge Arkipelag av olika skäl.  

 

Synonymt med begreppet förutsättningar finner vi ord som lämplig egenskap, 

kvalifikation, given omständighet, bakgrund och utgångspunkt (Synonymer, 2014). 

Vilket beskriver det vi menar med förutsättningar för turism i biosfärområdet 

Blekinge Arkipelag. Vi vill finna de lämpliga egenskaper området har för turism, de 

kvalifikationer och omständigheter som finns för turism i området samt vad Blekinge 

Arkipelag har för bakgrund och utgångspunkt. Efter analys av tidigare forskning 
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anser vi att förutsättningar handlar om hur turismen planeras, hur samverkan och 

kommunikation med olika aktörer och intressenter fungerar samt vilka resurser och 

lagar som styr det skyddade området. Det är även dessa kategorier, turismplanering, 

samverkan och kommunikation samt miljöresurser som kommer vara till grund för 

detta examensarbete för att finna de förutsättningar biosfärområdet Blekinge 

Arkipelag har.  
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3 Metod 

Ett metodkapitel bör innefatta den metod som används för att möjliggöra 

examensarbetet och hur studiens syfte och frågeställning kan besvaras. I kapitel 3 

redovisas vårt tillvägagångssätt för att samla in det material studien var i behov av 

utifrån vårt fall Blekinge Arkipelag. Vilket urval som gjorts av de informanter som 

påverka turismen inom biosfärområdet. Val av analysmetod som utifrån 

frågeställningen och studiens syfte ska ge det resultat vi vill nå. Med förutsättningar 

menar vi hur Blekinge Arkipelag arbetar med turismplanering, samverkan och 

kommunikation samt deras miljöresurser, därför har vi valt att använda 

nedanstående metodval.  

 

3.1 Insamlingsmetoder av empirisk data 

Studiens frågeställning utgår ifrån hur förutsättningarna ser ut för turismutveckling i 

biosfärområdet Blekinge Arkipelag, där syftet är just att undersöka de förutsättningar 

som finns för turism i området. Det studerande området Blekinge Arkipelag har ännu 

inte några direkta turismplaner och inte heller underlag för en sådan plan i 

biosfärområdet. Vi har på grund av den brist valt att utföra en deduktiv studie med 

Blekinge Arkipelag som fall där vi utgår ifrån befintliga turismutvecklingsteorier i 

skyddade områden.  

 

Tidigare forskning inom planering för eko- och naturturism har använt sig utav 

blandade metoder där forskarna utfört kvalitativa djupintervjuer, kvalitativa 

enkätundersökningar samt stärkt studien genom kvantitativ datainsamling (Clifton & 

Benson, 2006; Fredman m.fl. 2012). Då vår frågeställning och syfte avser kvalitativa 

svar så användes kvalitativa insamlingsmetoder i form av djupintervjuer stärkt med 

datorstödda intervjuer för empirisk primärdata. En kvalitativ enkätundersökning 

ansågs inte vara avgörande för denna studie, den metoden skulle kunna användas vid 

senare undersökning, till exempel vad gäller besökarens eller intressenternas 

förväntningar av biosfärområdet. Vid kvalitativa intervjuer önskar forskaren få 

detaljerade och fylliga svar (Bryman & Bell, 2005) där frågorna är formulerade som 

en samtalsguide för att nå de djupare svaren (Smith, 2010). De detaljerade svaren 

krävs för att nå den kunskap om ett biosfärområdes förutsättningar att utveckla 

turism. Semistrukturerade djupintervjuer är fördelaktiga då den engagerar deltagaren 
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som får besvara frågorna med sina egna ord samt att den intervjuformen är flexibel 

och anpassningsbar (Smith, 2010: 51; Bryman & Bell 2005:363). Intervjuaren kan 

även ställa följdfrågor eller formulera om frågorna så de passar informanten för ett 

bättre flöde (Bryman & Bell, 2005) och accessen till kunskap formas genom 

konversation mellan intervjuaren och informanten (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Biosfärområden och hållbar utveckling anses vara komplexa, flerdimensionella och 

dynamiska i sina karaktärer, vilket leder till ett behov av tydligare systemtänk i 

framtidens turismutveckling. Dagens samhälle är utsatt för komplexa problem och 

system, integrationer används alltmer och ligger till grund för att förstå de komplexa 

frågor som kan uppkomma, såsom hållbarhet (Nguye m.fl. 2010). För att få ett så 

detaljerat svar som möjligt på examensarbetets frågeställning så krävdes en 

semistrukturerad djupintervju med utvalda elitinformanter, alltså auktoriserade 

personer i de organisationerna vi ansåg relevanta, i Blekinge samt biosfärområdet i 

Blekinge. Intervjuerna med elitinformanterna utfördes via telefon då tidsbrist och 

distans påverkades av vår begränsade tidsram. För att förstärka den empiriska data vi 

samlat in genom telefonintervjuerna så utfördes även datorstödda intervjuer i form av 

öppna frågor via mail till de turistbyråer belägna i Blekinges biosfärområde. Denna 

metod att med samma insamlingsmetoder samlar olika uppsättningar av data för att 

stärka kunskap om fenomenet kallas även datatriangulering (Oppermann, 2000), 

vilket vi använt oss av för en större helhets bild av turismplanering i ett 

biosfärområde.  

 

Frågorna är formade utifrån frågeställningen och syftet i examensarbetet. De 

muntliga intervjuerna är utförda genom telefonsamtal där en medveten röstinspelning 

av konversationerna gjordes. Efteråt utfördes noggranna avlyssningar samt 

ordagranna transkriberingar, se bilagor. Sekundärdata har samlats in via 

organisationerna för Blekinges hållbara utveckling och turismplanerares hemsidor 

som är av väsentlighet för studiens frågeställning och syfte, även information från 

UNESCOs hemsida och öppna dokument har samlats in för att stärka 

biosfärområdets syfte i grunden. Hedin (2011) föreslår att en sammanfattning bör 

göras av de olika intervjuerna, samt tematiseringar utifrån examensarbetets 

frågeställning och syfte. Efter sammanfattning sker indelning i de olika teman som 

har med vår frågeställning och syfte som utgångspunkt. För att finna de 
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förutsättningar Blekinge Arkipelag har för turism i biosfärområdet blev 

tematiseringen indelad i planering, samverkan och kommunikation samt 

miljöresurser i biosfärområdet.  

 

3.2 Urval 

Hur ser intervjudesignen ut? Vilka anses lämpliga som informanter? Hur har 

teoretisk prövning gjorts? Vad för information ges innan intervjuns utförande? Vilka 

frågor ska ställas och hur organiserade är dem (Kvale & Brinkmann, 2009)? Det är 

själva forskningsfrågan som styr urvalet av empirisk insamling. Oftast har en 

kvalitativ undersökning syfte att få så bred och noggrann beskrivning av fenomenet 

som möjligt, då görs urvalet utefter vilka personer som anses ha mycket och 

väsentlig kunskap och information i området. Enligt Hedin (2011) är fem till tio 

informanter rimligt då undersökningen ska vara detaljerbart men inte statistiskt 

generaliserbar. I urvalet av informanter till vårt forskningsproblem, förutsättningar 

för turism i Blekinges biosfärområde, har de informanter med väsentlig kunskap och 

information inom området valts ut utifrån de organisationer som aktivt jobbar för 

Blekinges hållbara utveckling och planering, samt de ansvariga inom turismnäringen 

i regionen. Valet har resulterat i mailförfrågningar angående djupintervjuer med 

länsturismchefen på Region Blekinge, biosfärområdeskoordinatorn på Blekinge 

Arkipelag samt samhällsplaneraren på Länsstyrelsen i Blekinge. Men på grund utav 

uteblivet svar av Länsstyrelsen så har vi valt att använda den befintliga information 

från offentliga dokument samt från organisationens hemsida, den uteblivna intervjun 

räknas som ett bortfall i datainsamlingen. Utöver de utvalda djupintervjuerna ansågs 

en datorstödd intervjuform med öppna intervjufrågor via mail till de turistbyråer 

inom området, Karlskrona, Ronneby och Karlshamn, dock med uteblivet svar ifrån 

Ronneby turistbyrå som även det räknas som ett bortfall.  

 

Då vi i starten av denna undersökning redan varit i kontakt med biosfärkoordinatorn i 

Blekinge Arkipelag så skickades de intervjufrågor som skulle ställas i förväg för att 

få så informationsrika uppgifter som möjligt. Dock har vi valt att inte skicka ut de 

frågorna till vår andra elitinformant, då vi anser att de frågor som ställs ska svaras på 

så spontant som möjligt och inte för att det ska låta bra eller att svaren ska vara 

inlärda. Att inte skicka frågorna i förväg anser vi kan ha negativ inverkan då 
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information som hade varit väsentligt för turismplanering i biosfärområdet kan, av 

mänskliga skäl, glömmas bort i intervjustunden.  

 

3.3 Etiska överväganden 

Alla undersökningar kräver ett etiskt övervägande, speciellt vad gäller kvalitativa 

undersökningar eftersom insamling endast görs av få informanter. Hedin (2011) 

menar att de som intervjuar måste vara ärliga och öppna kring sin undersökning, att 

delta som informant är frivilligt och deltagaren måste tydligt tillåta att en intervju 

utförs. För att stärka överenstämmelsen så har vi genom skriftlig förklaring samt en 

snabb genomgång innan utförd telefonintervju meddelat vad studien handlar om, 

syftet med intervjun samt att resultatet kan behandlas konfidentiellt. Är ett område 

känsligt måste författaren försäkra sig om att informanterna inte kan identifieras och 

att de inte riskerar att lida någon skada av studien, detta kan ibland medföra att 

forskaren inte kan publicera allt som sagts under intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2009). Det är också viktigt för informanten att veta att denne kan avbryta när som 

helst (Hedin, 2011). Analysen av en transkriberad text kan skilja från hur den 

intervjuade egentligen menade. Det är viktigt att informantens åsikter framstår på 

korrekt sätt. Det är intervjuvarens egna etiska ansvar hur kritiska frågor ställs och hur 

den kunskapen läggs fram. Finns det några konsekvenser när informationen når 

publicitet (Kvale & Brinkmann, 2009)? Vi anser inte att våra intervjufrågor är 

kritiska, dock har vi valt att låta de intervjuade turistbyråerna inom biosfärområdet i 

Blekinge inte delas upp kommunvis på grund utav deras lika förutsättningar för 

kunskap om biosfärområdet, en uppdelning är inte heller väsentligt för vår studie.  

 

3.4 Val av analysmetod 

Att finna de förutsättningar för att utveckla turism i biosfärområdet som Blekinge 

Arkipelag har idag, har vi valt att utföra en nulägesanalys av de kategorierna 

examensarbetet utgår ifrån alltså turismplanering, samverkan och kommunikation 

samt miljöresurser. Ett sätt att göra en nulägesanalys är genom en SWOT analys 

(Swot analys (2014). Med hjälp av en SWOT analys kan organisationer skapa sig en 

lättöverskådlig och snabb bild över verksamhetens mål som kan uppnås genom att 

välja lämplig strategi (Stiftelsen svensk industridesign, 2014). SWOT står för 

Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats 

(hot). Styrkor och svagheter innefattar de interna resurser som kan hjälpa ett företag 



  
 

18 

att nå sina mål samt se de interna begränsningar som kan störa företagets förmåga att 

uppnå sina mål. Möjligheter och hot består av externa faktorer som företaget kan 

utnyttja till sin fördel och de faktorer som kan utmana företagets resultat (Kotler m.fl. 

2011). Det är de interna faktorerna, styrkor och svagheter, som tillsammans med 

nuvarande och framtida förutsättningar i omvärlden som styr vilka möjligheter och 

hot företaget har att jobba med (Stiftelsen svensk industridesign, 2014). Vi har 

kommit fram till att en SWOT analys är av fördel i vår examensuppsats då vi med 

hjälp av begreppen (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) kan analysera fram vad 

biosfärområdet och Blekinge Arkipelag har för förutsättningar för att utveckla och 

planera för turism på bästa sätt. För att komma fram till de möjligheter, hot, styrkor 

och svagheter som biosfärområdet Blekinge Arkipelag har så analyseras tidigare 

forskning, de intervjuer som utförts samt analys av de resurser som finns i 

biosfärområdet som är av vikt för Blekinge Arkipelags förutsättningar.  
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4 Analys av biosfärområdet Blekinge Arkipelag 

Vad för utbud av resurser finns det inom biosfärområdet som kan vara av vikt för att 

finna Blekinge Arkipelags förutsättningar för turism? Våra kategorier samverkan 

och kommunikation, turismplanering samt miljöresurser kommer utgöra den 

informationen som skrivs i detta kapitel. Den insamlade datan kommer analyseras 

utefter de kategorier som studien utgått ifrån. Därefter kommer en SWOT analys att 

utföras på den informationen som växt fram. Med hjälp av SWOT analyens vill vi 

finna de förutsättningar som finns i biosfärområdet för att utveckla turismen i 

Blekinge Arkipelag. Kapitlet är indelat i turismplanering, samverkan och 

kommunikation samt miljöresurser.  

 

4.1 Hållbar turismplanering  

För att bli ett väl fungerande besöksområde anses en god planering krävas. Planering 

är ett sätt att utveckla samhället där det är viktigt att ta hänsyn till fler dimensioner än 

de rent ekonomiska (Bohlin & Elbe, 2007). Singh och Singh (2004) samt Ruhanen 

(2004) anser att en förvaltningsplan är av vikt för turismplanering, för att se till att de 

samtliga dimensioner för hållbar utveckling tas till hänsyn. Att använda sig av 

samarbeten och partnerskap anses vara väsentligt för flera turismformer och ses som 

ett effektivt sätt att utveckla och leverera turism på (Kelly m.fl. 2012; Hall, 2008). 

Ruhanen (2004) anser att det finns två nycklar till hållbar turismplanering, det är att 

flera intressenter är med i planeringsprocessen men även att det finns behov av en 

mer strategisk och långsiktig inriktning på turismplaneringen. Hall (2008) stärker 

vikten av strategisk planering och förklarar att denna planering är den process som 

organisationer överför till sina miljöer över tid för att integrera planering och ledning 

i en och samma process. Strategi är ett sätt att uppnå en önskad utgång och de 

viktigaste resultaten i en strategiskplanering är vision, mission, syften och mål (Hall, 

2008:117).  

 

Hållbar turismutveckling anses inte vara samma sak som hållbar utveckling. Hållbar 

turismutveckling avser en tillämpning av hållbarhetsaspekterna på turistnäringen för 

att motverka de sociala, ekologiska och ekonomiska effekterna, medan hållbar 

utveckling fungerar på en bredare skala som omfattar alla aspekter av mänsklig 

interaktion med jordens miljö. Turismplanering bör utgå ifrån att skapa hållbara 
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platser, det vill säga bidra till en mer hållbar form av turism och där turismen måste 

integreras med den bredare planeringsprocessen för där ekonomiska, ekologiska och 

sociala mål är i balans (Hall, 2008). Rekommendationer har gjorts, såsom att utarbeta 

förvaltningsplanen utifrån de hållbara aspekterna i det specifika området (Singh & 

Singh, 2004). Den hållbara utvecklingen har förspråkats av turismsektorn som en 

möjlig lösning på branschens miljömässiga och sociala resurser som turismindustrin 

faktiskt är beroende av, det vill säga naturens tillgångar och samhällets kulturarv 

(Ruhanen, 2004). Området anses ha egna begränsade färdigheter för att utveckla 

turism, dock krävs människors faktiska deltagande för meningsfull resurshantering i 

de skyddade områdena (Singh & Singh, 2004). Hållbarhetskategorierna utesluter inte 

varandra, de har en betydande grad av överlappning, men de fungerar som 

användbara enheter och perspektiv för att diskutera effekterna av turism och deras 

bedömning (Hall, 2008:27-28). Verifikationen på att ett område med hållbar 

utveckling har nått sina mål är att den lokala identiteten och den levande kulturen 

bevarats i utvecklingen, vilket kan vara en del att ha med i framtida utvärderingar 

(Olson, 2011). Att förstå att det är flera intressenter som är med i en 

planeringsprocess samt att behov av en mer strategisk och långsiktig inriktning på 

turismplanering är av stor vikt för hållbar turismplanering (Ruhanen, 2004), vilket 

leder till integrerad samt strategisk turismplanering. 

 

Att använda sig av samarbete och partnerskap anses vara väsentligt för flera 

turismformer och ses som ett effektivt sätt att utveckla och leverera turism på (Kelly 

m.fl. 2012). Integrerad turismplanering är en strategi som kräver delaktighet och 

samarbete mellan olika organisationer, inom organisationen eller mellan en enhet av 

styrning mellan chefer och berörda parter i en planeringsprocess (Hall, 2008). 

Samarbete är viktigt vid turismplanering och de intressenter som är deltagande vid 

planeringen måste vara med under hela processen och veta att deras deltagande har 

potential att påverka beslut. Intressenter och samhällets invånare kan bidra med att 

samla in information och färdigheter till planeringsprojektet och på så sätt skapar de 

en känsla av delaktighet (Wray, 2011). Däremot är samarbete en mycket dynamisk 

process som består av flera delar, såsom att intressenterna är mycket beroende av 

varandra och de måste ta gemensamt ansvar för områdets framtid där de fattar beslut 

gemensamt och strävar efter en framväxande samarbetsprocess (Hall, 2008). Om 

nätverket för samverkan inte är etablerad kan det generera i osäkerhet och 
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utanförskap, vilket i sin tur leder till en ohållbar turismutveckling. Intressenterna i 

området bör kompromissa med den planerare som besitter den expertis med både 

praktisk erfarenhet och stor kunskap om hållbar turismplanering. Genom samverkan 

och kommunikation mellan berörda parter kan planeraren delge den kunskap för att 

underlätta planeringsprocessen och öka förståelsen för hållbar turism och strategisk 

turismplanering. En strategi för att underlätta kommunikationen med intressenterna 

kan vara genom att ha en planeringsgrupp och en regional turistexpertpanel som 

diskuterar fram hur det ska planeras för turism. Rekommendationer av regelbundna 

återkopplingar såsom exempelvis workshops, under planeringsprocessen är bra för 

att främja samarbetet bland intressenterna (Wray, 2011).  

 

Strategisk planering fungerar som en vägledning för de framtida beslut, direktiv, 

aktiviteter, program och åtgärder för ett lyckat resultat. Att utarbeta en 

förvaltningsplan kan vara ett sätt att implicera de hållbara aspekterna i den 

strategiska planeringen, vilket är av vikt för ett biosfärområde (Singh & Singh, 

2004). Genom strategisk planering kan planeraren hantera de frågor som behandlas i 

en nulägesanalys (Hall, 2008), såsom en SWOT analys (Swot analys, 2014).  

 

4.1.1 Hållbar turismplanering i Blekinge Arkipelag 

Planering är ett sätt att utveckla samhället där det är viktigt att ta hänsyn till fler 

dimensioner än det rent ekonomiska (Bohlin & Elbe, 2007). Turismplanering bör 

utgå ifrån att skapa hållbara platser, det vill säga bidra till en mer hållbar form av 

turism där turismen måste integreras med den bredare planeringsprocessen där 

ekonomiska, ekologiska och sociala mål är i balans (Hall, 2008). Som det ser ut i 

dagsläget så räknar inte turismnäringen i Blekinge in de hållbara aspekterna vid 

turismplanering i området. Dock anses det finnas en vilja att göra det men det är inte 

något de arbetar med att utveckla just nu (telefonintervju 2014-11-27). Som ovan 

nämndes så fungerar hållbarhetskategorierna, ekologiskt, ekonomiskt och socialt som 

diskussionsenheter vad gäller beräkning för effekten av turism, däremot är det viktigt 

att förstå att aspekterna inte utesluter varandra (Hall, 2008). Då ett biosfärområde 

ingår i MAB programmet kommer områdets unika resurser finnas med i områdets 

framtidsplaner. Om resultaten lyckas kommer resurserna bevaras och få en hållbar 

användning. Samtidigt som hänsyn tas till lokalbefolkningen i form av 

arbetsmöjligheter och skyddad kultur (UNESCO, 1, 2014). Under examensarbetet 
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framkom vikten av att utföra en förvaltningsplan för att se att samtliga delar av 

biosfärområdet och dess restriktioner vägs in i utvecklingsprocessen (Singh & Singh, 

2004). Biosfärområdets förvaltningsplan görs för att hitta en balans mellan kultur, 

natur och entreprenörskap samt få en överblick av området (Blekinge Arkipelag, 6, 

2014). I planen har även en handlingsplan gjorts som tar upp hur de bevarar och 

förvaltar kultur och naturvärden i området (Blekingearkipelag, 4, 2014).   

 

Begreppet biosfärområde är svårtolkat och det finns en kunskapsbrist om vad ett 

biosfärområde är och vad det står för, därför anses det vara svårt att planera för 

turism i Blekinges biosfärområde då det i dagsläget inte finns någon produkt att sälja 

(telefonintervju 2014-11-27). Detta då Blekinge Arkipelag tidigare inte har jobbat 

aktivt med att utveckla för turister och besökare i biosfärområdet (telefonintervju 

2014-11-25). Det kan vara svårt att hitta metoder och verktyg för att beräkna antal 

besökare i naturområdet samt svårt att identifiera områdets kärnsegment (Arnegger, 

2010). Det gäller för ansvariga i planeringsprocessen att kunna ta vara på de resurser 

som finns tillgängliga i området. Egenskaper bör väljas ut och förstärkas i 

biosfärområdet, då möjligen genom producering och försäljning av upplevelser och 

turismprodukter, vilket kan öka ett områdes attraktionsvärde (Bohlin & Elbe, 2007). 

Singh och Singh (2004) föreslår också att en produktifiering av turismen i området 

bör göras så turismprodukten kan finansiera och skydda biosfärområdet samt att 

gynna de lokala medborgarna av turismens utveckling. Singh och Singh (2004) anser 

även att en viss hemmaregel bör bestämmas för det skyddade området och för att 

tydliggöra hur saker ska fungera på plats. Det kan jämföras med ett varumärke, då ett 

varumärke ska spegla det som utlovas i kundens vistelse (Hall, 2008). Dock krävs 

produktifiering och tillgängliggörande av biosfärområdet för att öka besökarens 

intresse, ett mål som inte har nåtts ännu (mailintervju b, 2014). Att endast skriva ut 

information på en besökssida kan anses ointressant för potentiella besökare, så att 

skapa en produkt som säljer samt tydliggör vad ett biosfärområde är skulle göra det 

allmänt lättare att kommunicera begreppet (telefonintervju, 2014-11-27). 

 

4.2 Samverkan och kommunikation 

Turismplanering är en väldigt dynamisk process som består av flera delar. 

Intressenterna är beroende av varandra och de måste gemensamt ta ansvar för 

områdets framtid där de fattar beslut tillsammas och strävar efter en framväxande 
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samarbetsprocess (Hall, 2008). Av tidigare forskning framkom det att samverkan och 

kommunikation är viktigt vad gäller en hållbar utveckling, detta är även vad MAB 

programmet står för, det krävs ett lokalt engagemang för att behålla titeln som 

biosfärområde. En strategi för att underlätta kommunikationen med intressenterna 

kan vara genom att ha en planeringsgrupp och en regional turistexpertpanel som 

diskuterar fram hur det ska planeras för turism. Rekommendationer av regelbundna 

återkopplingar såsom exempelvis workshops, under planeringsprocessen är bra för 

att främja samarbetet bland intressenterna (Wray, 2011). Målen och visionen i 

varumärket är den vägledning åt samtliga aktörer för att de ska gå åt samma håll 

(Hall, 2008). Om nätverket för samverkan inte är etablerad kan det generera i 

osäkerhet och utanförskap, vilket i sin tur leder till en ohållbar turismutveckling. 

Samarbete är viktigt vid turismplanering och de intressenter som är deltagande vid 

planeringen måste vara med under hela processen och förstå att deras deltagande kan 

påverka framtida beslut. Intressenter och samhällets invånare kan bidra med att 

samla in information och färdigheter till planeringsprojektet och på så sätt skapar de 

en känsla av delaktighet (Wray, 2011).  

 

4.2.1 Samverkan och kommunikation i Blekinge Arkipelag 

Blekinge Arkipelags samverkansplan är en långsiktigt utvecklingsplan som ska 

fungera som ett verktyg vid förvaltning, skötsel, nyttjande och utveckling av 

området. I samverkansplanen hanteras nio teman, varav turism är en. Planen är 

framtagen i samverkan med lokala aktörer och är utformad av biosfärområdets 

huvudmän: Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommun samt Länsstyrelsen i 

Blekinge. Blekinge Arkipelags primära syfte med samverkansplanen är att ta fram en 

handlingsplan för biosfärområdet, vilket innebär bevarande och förvaltning av 

naturen och kulturvärden, även att en ökad näringslivsutveckling bör ske i området. 

Samverkansplanen ska kunna säkerställa att statusen för Blekinge Arkipelag, som ett 

biosfärområde, ska bevaras i framtiden (Blekingearkipelag, 4, 2014). Under vintern 

2014 gick Blekinge Arkipelag och Visit Blekinge in i ett samarbete där de blev 

medlemmar i varandras organisationer (Blekinge Arkipelag, 5, 2014). På Visit 

Blekinges hemsida försöker de även samla ihop aktörer som är belägna i regionen. 

Visit Blekinge (2, 2014) vill genom hemsidan informera, interagera, kommunicera 

och skapa delaktighet för fler lönsamma affärer inom besöksnäringen i Blekinge. De 
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erbjuder även utbildning i värdskap där de med målet att alla som samarbetar i 

Blekinge ska bli en god värd till besökare i regionen. 

 

Två punkter anses vara av stor vikt vad gäller att lägga upp strategi för att nå 

uppsatta mål, vilket är vart man är och vart man ska (Visit Blekinge, 3, 2014). 

Blekinges vision är: “Tillsamman skapar vi ett attraktivt Blekinge genom äkta, 

kreativa och unika upplevelser i norra Europas närmaste skärgård“ (Visit Blekinge, 3 

s. 23, 2014), vilket menas att visionen ska ge kraft och vara en ledstjärna för 

Blekinges utveckling och framtid (Visit Blekinge, 3, 2014). Målet är att aktörer ska 

jobba tillsammans och att besöksnäringen ska vara den viktigaste branschen för 

tillväxt i Blekinge (Visit Blekinge, 3, 2014). Ett varumärke förväntas spegla det som 

gör en destination attraktiv och unik jämfört med andra destinationer. Därför bör ett 

starkt varumärke utlova det kunden ska få bemöta vid sin vistelse. Konkurrensen är 

hård att få både investerare, besökare och invånare till en region, då städerna och 

regionerna inte enbart konkurrerar med varandra utan även internationellt då 

mobiliteten ökat de senaste åren (Hall, 2008). Visit Blekinge (3, 2014) vill att allt de 

gör och säger ska ha sin grund i varumärket Blekinge. Varumärket ska enligt Region 

Blekinges (3, 2010) undersökning spela två betydelsefulla roller för regionens 

utveckling. Det ska mobilisera energi och kreativitet för Blekinges intressenter och få 

intressenterna till att utveckla Blekinge inför framtiden, samt klargöra kännedomen 

och attraktionskraften i Blekinge för att bli en attraktiv region att investera i för både 

företagare, besökare och lokalbor. 

 

Det finns mest SME företag (small and medium enterprices) inom biosfärområdet, 

men vi har valt att utgå ifrån de organisationerna som anses vara störst inom turism 

och miljöutvecklings branschen för att se hur de påverkar förutsättningarna i 

området. Blekinge har organisationer som jobbar med att höja Blekinges 

attraktionsvärde både vad gäller för besökande, boende och företagare. De 

organisationerna är Länsstyrelsen i Blekinge län, Region Blekinge, Visit Blekinge 

och Blekinge Arkipelag. Gemensamt för organisationerna är att de alla strävar efter 

interaktioner, samarbeten och hållbara framtidsförhållanden (Länsstyrelsen Blekinge, 

2014; Region Blekinge, 2014; Visit Blekinge, 2014; Blekinge Arkipelag, 2014). 

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns i varje län, de är länken mellan 

invånarna, kommunen samt regering, riksdag och andra centrala myndigheter. 
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Länsstyrelsen i Blekinge förmedlar olika föreskrifter, informationer, regler och 

riktlinjer för regionens utveckling och då med fokus på de hållbara 

utvecklingsområdena (Länsstyrelsen, 1, 2014). Region Blekinge arbetar för att stärka 

och utveckla tillgängligheten för Blekinge både i Sverige och utomlands, genom att 

samverka med olika organisationer och aktörer som stävar och underlättar för 

utvecklingen och tillgängligheten i regionen. Region Blekinge vill genom uppdrag 

från både medlemmar och staten driva, finansiera och agera för Blekinges utveckling 

med de kommunala samverkansorganen (Region Blekinge, 1, 2014). Visit Blekinge 

är en sajt på Internet där inspiration kan hämtas och bokningar göras för kommande 

besökare och turister till de olika städerna i regionen och som är sammankopplad och 

tillhör organisationen Region Blekinge (Visit Blekinge, 1, 2014; Region Blekinge, 2, 

2014). Blekinge Arkipelag är en ideell förening vars ändamål är att sträva efter en 

hållbar utveckling i Blekinges skärgård. Med grund i ett lokalt engagemang och 

omtanke för kommande generationer arbetar Blekinge Arkipelag för en levande kust 

och skärgård där företag och miljö utvecklas i samspel med varandra. Föreningen vill 

även bidra till att bevara landskap, ekosystem och biologisk mångfald genom att 

medverka i utvecklingen av regionala, nationella och internationella nätverk 

(Blekinge Arkipelag, 2, 2014). Samtliga av de nämnda organisationerna samverkar i 

ett och samma nätverk för att sträva efter god och hållbar utveckling i regionen 

(Länsstyrelsen Blekinge, 2014; Region Blekinge, 2014; Visit Blekinge, 2014; 

Blekinge Arkipelag, 2014). Blekinge Arkipelag satsar på att sammansvärja Blekinge 

till ett mer integrerat län och ett större projekt är igång där biosfärkoordinatorn vill 

kombinera företagarnas hållbarhet, hållbarhetsarbete och ge utbildning för företagen 

inom området samt för de människor som lever och verkar där. Alla företagare inom 

biosfärområdet kan gå med i Blekinge Arkipelag om de känner sig tilltalade och 

engagerade för hållbar utveckling (telefonintervju, 2014-11-25). En förundersökning 

till arkipelagrutten kommer att lokalisera turismföretagare och andra entreprenörer 

som ligger inom biosfärområdet och som de kan samarbeta med för att möjliggöra 

deras projekt (telefonintervju 2014-10-13).  

 

Att använda sig av samarbeten och partnerskap anses vara väsentligt för flera 

turismformer och ses som ett effektivt sätt att utveckla och leverera turism på (Kelly 

m.fl. 2012; Hall, 2008). Integrerad turismplanering är en strategi som kräver 

delaktighet och samarbete mellan olika organisationer, inom organisationen eller 
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emellan en enhet av styrning bland chefer och berörda parter i en planeringsprocess 

(Hall, 2008). Blekinge Arkipelag anses dock stå som ensam ansvarig vad gäller all 

sorts utveckling för biosfärområdet, men denna ideella organisation får i den mån det 

går finansiell uppbackning i olika projekt av Region Blekinge (telefonintervju, 2014-

11-27). Turistbyråerna i området är väldigt positivt inställda till att biosfärområdet 

ligger i Blekinge, vilket är av vikt för utveckling och samverkan i området. 

Turistbyråerna arbetar på olika vis och i olika grad med Blekinge Arkipelag. 

Kunskapen om att länet ligger i ett biosfärområde finns, vilket är viktigt för områdets 

kommunikation med potentiella besökare (mailintervju a & b, 2014), men de önskar 

det funnits mer material att erbjuda besökarna samt att mer information finns till 

hands för de anställda på turistbyrån (mailintervju, a, 2014). 

 

I intervjun med länsturismchefen på Region Blekinge så framgick en positiv syn på 

att Blekinges skärgård blivit utnämnd till biosfärområde, de stödjer organisationen 

genom bland annat finansiella medel till olika projekt (telefonintervju, 2014-11-27). 

Under studiens gång ingick Blekinge Arkipelag i ett samarbete med Visit Blekinge, 

som primärt arbetar för besöksnäringen. Gemensamt med Blekinge Arkipelag ingår 

Visit Blekinges vision, mål och varumärke från områdets skärgård (Blekinge 

Arkipelag, 6, 2014). Vilket gynnar och stärker turismutvecklingen i biosfärområdet 

då målen och visionen i varumärket är den vägledning för att samtliga aktörer ska gå 

åt samma håll (Hall, 2008). Visit Blekinge vill se till att besöksnäringen ska vara den 

viktigaste branschen för tillväxt i Blekinge län (Visit Blekinge, 3, 2014). Det kan 

vara svårt att kommunicera rätt till sina intressenter, biosfärkoordinatorn 

(telefonintervju, 2014-11-25) påpekar att samtliga företag inom biosfärområdet i 

Blekinge kan få vara med i Blekinge Arkipelag. Det är däremot inte 

biosfärkoordinatorn som själv kontaktar företagen utan det är kommunernas 

landsbygdsutvecklare som kommunicerar med besöksnäringens aktörer 

(telefonintervju, 2014-11-25). Risken finns att meddelandet inte når fram lika 

effektivt som det kunnat göra vid direkt kommunikation med företaget. Det krävs 

lokalt engagemang vilket det i dagsläget är brist på. Som nämnt innan så är 

biosfärområdet som begrepp svårt att kommunicera med besökarna (mailintervju, b, 

2014) vilket i följd kan leda till att det inte finns någon större efterfrågan hos 

kärnsegmentet, samtidigt så anser en av turistbyråerna inom området ha alldeles för 

lite information att tilldela besökarna. De lokala turistbyråerna ser positivt på att 
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finna sig i ett biosfärområde, men de önskar det funnits mer material att ge besökarna 

samt att mer information finns till hands för de anställda på turistbyrån (mailintervju, 

a, 2014).  

 

Visit Blekinge (2, 2014) vill genom hemsidan informera, interagera, kommunicera 

och skapa delaktighet för fler lönsamma affärer inom besöksnäringen i Blekinge, de 

erbjuder även utbildning i värdskap där de med målet att alla som samarbetar i 

Blekinge ska bli en god värd till besökare i regionen. Blekinge Arkipelag ser 

möjlighet att öka engagemang och delaktighet bland lokalborna samt öka samverkan 

i området för att på så sätt få ett långsiktigt och hållbart resultat. Blekinge Arkipelag 

vill använda olika strategier och verktyg för att öka förståelsen av ekosystemets 

beroende i områdets utveckling (Blekinge Arkipelag, 4, 2014). Biosfärkoordinatorn 

på Blekinge Arkipelag (telefonintervju, 2014-10-13) ser möjligheter för att nya 

entreprenörer ska driva området i framtiden när biosfärområdet har en ekonomisk 

bärighet. Biosfärkoordinatorn ser ett samarbete med Visit Blekinge som en möjlighet 

att både bidra till Blekinges turism samtidigt kunna informera om biosfärområdet till 

potentiella besökare och turister, dels genom Visit Blekinges hemsida samt deras 

besökstidning (telefonintervju, 2014-11-25) som bland annat ges ut i de lokala 

turistbyråerna i Blekinge. Blekinge Arkipelag vill använda olika strategier och 

verktyg för att öka förståelsen av ekosystemets beroende i områdets utveckling 

(Blekinge Arkipelag, 4, 2014). Att öka engagemang och delaktighet bland lokalborna 

inom biosfärområdet samt öka samverkan och kommunikationen kan på så sätt få ett 

långsiktigt och hållbart resultat.  

 

4.3 Miljöresurser   

Skyddade områden har växt drastiskt de senaste åren och det finns fyra viktiga 

dimensioner som bör tas hänsyn till vid turismplanering, de är bevarandet av 

området, samhället, turismen och betydelsen av landskapet. Genom turismen kan 

biologisk mångfald gynnas, turistens kunskap och aktiviteter kan introducera och 

motivera till förbättrad planeringsstrategi och vägledning av det skyddande områden 

(Becken & Job, 2014; Whitelaw m.fl. 2014). Sambandet mellan turism och skyddade 

områden är ofta komplicerade på grund av den ekonomiska inriktning turism oftast 

har. Det skyddade områdets inriktning är att bevara fokus för att skydda området. Då 

många skyddade områden har fått en betydelse som turismdestination, har 
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besökarnas förväntningar av förbättrade faciliteter och tjänster ökat. Samtidigt har 

myndigheter kritiserats för att framhäva restriktioner och förbud mot de skyddade 

områdena snarare än att förebygga och göra upp en strategisk plan för hållbar 

utveckling. Med ett alltför stort ökat antal besökare till ett skyddat område kan 

naturtillgångarna ta skada istället, vilket i sin tur minskar värdet av området och dess 

attraktionskraft för senare besökare (Whitelaw m.fl. 2014). Det finns några aspekter 

som kan vara av väsentlighet för turism i ett biosfärområde, till exempel att upprätta 

ett politiskt skydd för den biologiska mångfalden, inrätta den specifika hemmaregeln 

för det skyddade området, utveckla sätt för att turismen ska produktifieras för att 

finansiera och skydda biosfärområdet, samt att de lokala medborgarna ska gynnas av 

turismens utveckling (Singh & Singh, 2004). Ökade kontroller såsom guidade turer 

och andra kontrollerade aktiviteter i området kan behövas om ett högt miljövärde vill 

nås. Då många skyddade områden har fått en betydelse som turismdestination, har 

besökarnas förväntningar av förbättrade faciliteter och tjänster ökat. Samtidigt har 

myndigheter kritiserats för att framhäva restriktioner och förbud mot de skyddade 

områdena snarare än att förebygga och göra upp en strategisk plan för hållbar 

utveckling (Whitelaw m.fl. 2014).  

 

Aktiviteter i form av ekoturism anses vara av vikt för ett biosfärområde och hållbar 

utveckling (Singh & Singh, 2004). Ekoturismen anses tendera att åka till relativt 

ostörda naturområden, där de rör sig och utövar sina aktiviteter på ett sätt som inte 

påverkar miljön negativt utan förbättrar välbefinnandet för lokalborna och därmed 

bidrar till hållbar utveckling (Arnegger, 2010). Ekoturism kan stärka den lokala 

kulturen och öka miljökvaliteten samtidigt som stolthet för området byggs upp 

genom turismaktiviteter och i följd gör ekonomisk vinst (Olson, 2011). Vissa 

skyddade områden har infört strukturer som är avsedda för att öka finansieringen i 

området, vilket görs via lokala samhällsbaserade organisationer, stiftelser och privata 

företagskällor (Whitelaw m.fl. 2014). Arnegger (2010) föreslår att en 

naturintresserad turist kan besöka ett naturområde i till exempel utbildningssyfte, där 

besökaren vill vara aktivt delaktig i bevarandet av miljön och naturen, eller en mer 

objektivt deltagande turist vars främsta intresse är observationer i det unika 

landskapet, flora, djurliv eller andra livsmiljöer. Aktiviteter i form av bergsklättring, 

vandring, fiske eller jakt anses med att vara en möjlighet i ett naturområde 

(Arnegger, 2010).  
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4.3.1 Miljöresurser i Blekinge Arkipelag 

Blekinge läns landskap består av en varierande och bevarad natur, där delar är 

naturreservat, kulturarv och som längs kusten består av skärgårdar, öar och kobbar 

(Länsstyrelsen, 2, 2014). Biosfärområdet i Blekinge erbjuder hav, kust och skärgård 

som inbjuder till en stor mängd möjligheter till rekreation (Naturvårdsverket, 3, 

2014). Länet består även av en mängd naturreservat vilket betyder att många delar av 

naturen är skyddade naturområden. Naturreservat bildas för att bevara biologisk 

mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose 

behovet av områden för friluftslivet (Länsstyrelsen, 2, 2014). Den attraktiva miljön 

som Blekinge erbjuder påverkas även negativt då skärgård och kustnära miljöer 

influeras av till exempel hård exploatering, bebyggelse, sjöfart och småbåtstrafik 

(Naturvårdsverket, 3, 2014). 

 

Blekinge Arkipelags miljöresurs är till största del vatten då två tredjedelar av 

området består av hav och Blekinge Arkipelag är det enda biosfärområdet i Sverige 

med fokus på Östersjön. Biosfärområdet i Blekinge har även höga natur- och 

kulturvärden. Längs med kusten ligger ett flertal öar med intressanta kulturmiljöer 

samt biologiska och geologiska värden, både över och under havsytan (Blekinge 

Arkipelag, 4, 2014). Biosfärområdet består inte enbart av vatten och landskap, längs 

med kusten och på öarna finns boende och en del utflyktsmål samt sevärdheter som 

redan är utvecklade. Bland annat kan turister prova på turridning, spela golf i unika 

miljöer, besöka muséer belägna i området samt segla och ta sig runt i skärgården på 

olika sätt (Skärgården, 2014). Blekinge Arkipelag satsar på att sammansvärja 

Blekinge till ett mer integrerat län, ett utav framtida projekt är en arkipelagrutt i 

skärgården som ska gå mellan västra och östra Blekinge. I skrivande stund pågår en 

förundersökning för en sådan rutts möjligheter. Deras förundersökning kommer 

lokalisera turismföretagare och andra entreprenörer som ligger inom biosfärområdet 

och som de kan samarbeta med för att göra arkipelagrutten möjlig (telefonintervju 

2014-10-13).  

 

Sverige har en lagstiftad allemansrätt som ger människor frihet att vistas fritt i 

naturen dock ska de ta hänsyn till markägare, andra människor samt att inte skada 

natur och djurliv (Länsstyrelsen, 3, 2014). Det finns en specifik sjölag inom 

allemansrätten som råder att den som färdas på vatten måste visa hänsyn mot sin 
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omgivning. En privatperson får lov att gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid 

en strand som inte är privat mark, skyddad för fågelliv eller andra särskilda områden 

(Naturvårdsverket, 3, 2014). Allemansrätten anses som något självklart för de boende 

i Sverige, att alla ska få vistas fritt i naturen, vilket är unikt globalt och kan vara 

främmande, särskilt för internationella turister. Då Sverige gick med i EU har 

diskussioner om ökat besöksflöde ifrån internationella turister tagits upp, där 

problem som bristande kunskap samt missuppfattningar angående lagen kan få för 

inverkan på miljön. Allemansrättens utgångspunkt är: “inte störa - inte förstöra” 

(Bengtsson, 2004:6) vilket kan vara avgörande för att planera turism i ett 

miljöområde (Bengtsson, 2004). Riksdagen har beslutat om en gemensam 

miljöpolitik för ett hållbart Sverige där målet är att nästa generation ska ta över ett 

samhälle där miljöproblemen är lösta. Några av kvalitetsmålen är att begränsa 

klimatpåverkan, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalité, hav i 

balans samt levande kust och skärgård, levande skogar, rikt växt- och djurliv samt 

god bebyggd miljö. För att nå de uppsatta målen krävs att olika aktörer i samhället 

fokuserar, engagerar sig och samverkar tillsammans (Tillväxtverket, 2014). 

Konkurrensen är hård och besökarna ställer allt högre krav på upplevelser och 

aktiviteter, ingen reser till en plats som saknar attraktionsvärde (Visit Blekinge, 3, 

2014). Visit Blekinge (3, 2014) har i sin vision att de vill lyfta fram det unika som 

Blekinge har att erbjuda, det som får Blekinge att sticka ut och då få en orubblig plats 

i besökarnas tankar. Det finns endast ett fåtal biosfärområden i hela världen och inte 

mer än fem i Sverige, ett biosfärområdes miljöresurser skulle kunna attrahera den 

sortens turister som är intresserade, såsom ekoturisten eller naturturisten 

(Naturvårdsverket, 5, 2014).  

 

Då ett biosfärområde är med i MAB programmet kommer områdets unika resurser 

finnas med i samtliga framtidsplaner och utvecklingar. Resurserna kommer bevaras 

och få en hållbar användning, samtidigt som hänsyn tas till lokalbefolkningen i form 

av arbetsmöjligheter och skyddad kultur (UNESCO, 1, 2014). I biosfärområdets 

samverkansplan har även en handlingsplan gjorts som tar upp hur de bevarar och 

förvaltar kultur och naturvärden i området (Blekinge Arkipelag, 4, 2014). Sambandet 

mellan turism och skyddade områden är ofta komplicerade på grund av den 

ekonomiska inriktning turism oftast har medan det skyddade områdets inriktning är 

att bevara fokus för att skydda området (Whitelaw m.fl. 2014). Blekinge läns 
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landskap består av en varierande och bevarad natur, kulturarv och som längs kusten 

består av skärgårdar, öar och kobbar (Länsstyrelsen, 2, 2014). Länet består även av 

en mängd naturreservat vilket betyder att många delar av naturen är skyddade 

naturområden. Naturreservat kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att 

vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden 

för friluftslivet (Länsstyrelsen, 2, 2014). Den attraktiva miljön som Blekinge erbjuder 

påverkas även negativt då skärgård och kustnära miljöer påverkas av till exempel 

hård exploatering, bebyggelse, sjöfart och småbåtstrafik (Naturvårdsverket, 3, 2014).  

 

Allemansrätten kan anses som en självklarhet för de boende i Sverige men kan vara 

främmande för andra, särskilt för de internationella turisterna. Vad gäller samtliga 

områden, skyddade eller inte, så kan brist på kunskap samt missuppfattningar 

angående allemansrätten eller andra lagar få negativ inverkan på miljön (Bengtsson, 

2004). Allemansrätten tillåter att besökare med vissa restriktioner kan röra sig fritt i 

naturområdena vilket ger en frihet för besökaren att uppleva naturen på ett unikt sätt, 

så länge besökaren inte stör eller förstör naturen, för djuren eller beträder privat mark 

(Länsstyrelsen, 3, 2014). Med ett alltför stort ökat antal besökare till ett skyddat 

område kan naturtillgångarna ta skada istället, vilket i sin tur minskar värdet av 

området och dess attraktionskraft för senare besökare (Whitelaw m.fl. 2014). 

 

I dagsläget finns det inte några direkta trafikmöjligheter via sjövägen att ta sig från 

östra till västra delen av Blekinge och i dess biosfärområde, sådan utveckling tar lång 

tid samt är väldigt kostsamt (telefonintervju 2014-10-13). Ökat trafikbuller, 

avfallsutsläpp och bevarande av kulturvärden anses kunna vara en utmaning som kan 

uppkomma i en utveckling av samhället och dessa moment kan irritera 

lokalbefolkningen (Naturvårdsverket, 2, 2014). Ett projekt som i skrivande stund 

startats och som nämnts tidigare är en förundersökning för en arkipelagrutt i 

Blekinges skärgård. Målet med arkipelagrutten är att Blekinge Arkipelag vill 

tillgängliggöra skärgården, lyfta fram sevärdheterna i Blekinges kultur och natur, och 

samtidigt sammankoppla östra Blekinge med västra, med hållbarhetsaspekterna som 

grund (telefonintervju, 2014-10-13). Om Blekinges kust och skärgård handlar om att 

vara ett modellområde för hållbarutveckling så bör det arbetas aktivt med att få 

besökarna till just dessa områden på turistbyråerna (mailintervju, a & b, 2014). Den 

havsmiljö som Blekinge erbjuder kan dock påverkas negativt då skärgård och 
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kustnära miljöer påverkas av till exempel hård exploatering, bebyggelse, sjöfart och 

småbåtstrafik (Naturvårdsverket, 3, 2014). 
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5 Resultat 

Efter genomförd studie och avslutad analys anses Blekinge Arkipelags 

förutsättningar för turism förtydligats, syftet för studien har utförts och 

frågeställningen kan besvaras. Syftet med studien var att undersöka hur 

förutsättningarna för att utveckla turism i biosfärområdet Blekinge Arkipelag ser ut. 

Förutsättningarna ansågs vara egenskaper, kvalifikationer och omständigheter 

utifrån turism i området. Forskningsproblemet är att finna hur förutsättningarna ser 

ut för turism inom biosfärområdet i Blekinge. Det handlar om turismplanering, 

samverkan och kommunikation med områdets intressenter och aktörer samt om de 

lagar och resurser som styr biosfärområdet Blekinge Arkipelag. 

Bild: Egen (2014). Modellen ovan visar de styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

som Blekinge Arkipelag har för turism inom biosfärområdet. 
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Utifrån SWOT modellen kan vi utläsa att Blekinge Arkipelags styrkor är de resurser 

som finns. Deras möjligheter är framtida förutsättningar för biosfärområdet medan 

deras svagheter är vad som fattas idag för att möjliggöra turismutveckling och hot är 

vad de kan behöva arbeta med för att förutsättningarna ska vara bra och långsiktiga. 

 

5.1 Hållbar turismplanering 

Tidigare kapitel tar upp att ett biosfärområde bör se till att skapa hållbara platser och 

då samtidigt en hållbar form av turism. Styrkan i Blekinge Arkipelags förutsättningar 

för turism är att ett biosfärområde är unikt samt att de ekonomiska, ekologiska och 

sociala aspekterna redan är i fokus i framtida produktifieringar. Exempelvis kan då 

ekoturism eller naturturism ses som en mer miljöanpassad turismform. I 

biosfärområdet Blekinge Arkipelags turismplanering så är det en självklarhet att ha 

de hållbara aspekterna i grunden. Biosfärkoordinatorn har en masterutbildning inom 

hållbar utveckling som är en bra befintlig förutsättning för Blekinge Arkipelag. 

Tyvärr anses dock Blekinge Arkipelags planering för turism i dagsläget som en 

svaghet då de anser att det är svårt att planera för turismen i biosfärområdet. 

Möjligheten ligger då i att samarbetet med Visit Blekinge ska kunna underlätta denna 

utveckling. Genom producering och försäljning av upplevelser och turismprodukter 

förstärks egenskaper i biosfärområdet, vilket kan öka områdets attraktionsvärde. Det 

kan bli hårt fokus på miljön och ekonomin vid turismplanering men det är även 

viktigt att se hur besöksnäringen samtidigt kan skapa nya arbetsmöjligheter till 

lokalborna.  

 

5.2 Samverkan och kommunikation 

Samarbete och kommunikation är oerhört viktigt och en förutsättning för Blekinge 

Arkipelag att utveckla för turism. Turismen i sig handlar om att en mängd aktörer ska 

ge en upplevelse av något slag till besökare i området. Därför anses samverkan 

enormt viktigt för ett biosfärområde då det är en av förutsättningarna för att behålla 

titeln. Blekinge Arkipelag samarbetar inte enbart med Visit Blekinge, utan även med 

Region Blekinge och flera mindre, men fortfarande mycket viktiga aktörer. Ett gott 

samarbete är en stor styrka i biosfärområdets förutsättningar för att utveckla turism.  

Samtliga av de större turism organisationerna i Blekinge har enade mål och visioner, 

som innehåller bland annat interaktioner, samarbeten och hållbara 



  
 

35 

framtidsförhållanden. Men för biosfärområdets varumärke kan det vara svårt att 

förstå för att begreppet biosfärområde fortfarande är svårtolkat och bör förtydligas. 

Engagemang och förståelse för biosfärområdet samt delaktighet i områdets 

utveckling bör medlas till de som bor och arbetar i området, men även till besökarna, 

vilket är ett av biosfärskoordinatorns mål.  

 

Blekinge Arkipelag är en ideell förening och alla som vill kan vara medlemmar, 

viktigt är då med mycket informationsutskick samt möten och möjligen workshops 

för att ge känslan av tillhörighet samt att medlemmar då kan bidra med kunskap 

samtidigt som ny kunskap av andra tillförs. Biosfärområden ska hjälpa lokala 

entreprenörer att utveckla och utvecklas i området, samtidigt som miljön och 

framtida generationer ska vara i fokus.  

 

5.3 Miljöresurser 

Ett biosfärområde blir utnämnt av UNESCO på grund utav områdets unika miljö, 

som i Blekinge Arkipelags fall är skärgården och kusten längs med huvudfokuset, det 

är även där de har sina geografiska förutsättningar. Biosfärområdet i Blekinge har en 

varierande och bevarande natur, såsom naturreservat och skärgården, vilket är en stor 

styrka för dem. Som även nämnts tidigare i studien så krävs produktifiering av 

biosfärområdet, något måste attrahera besökaren samt tillgängliggöras för dem. För 

att skapa en produkt som ska attrahera så är det viktigt att de potentiella besökarna 

förstår vad som förväntas av besökaren så att inte biosfärområdet skadas. 

Tillgänglighet i form av utvecklade stigar, cykelvägar och lokaltrafik kan vara 

positivt för att en besökare ska lyckas ta sig till området. Dock är sådana utvecklingar 

mycket dyra och tar lång tid att utföra då de måste gå igenom många processer. 

Skulle området skadas kan det minska värdet och attraktionskraften bland besökarna 

och därmed skulle färre turister besöka biosfärområdet, om utveckling slutar ske kan 

Blekinge Arkipelag förlora sin titel som biosfärområde. Ökad trafik till 

biosfärområdet leder till ökat trafikbuller samt ökad avfallsutsläpp vilket kan leda till 

att lokalborna känner sig störda och det uppstår irritationer. Lagar och regler är 

viktiga att följa för ett hållbart resultat, allemansrätten kan ses både som en styrka 

och ett hot beroende på om besökaren förstår innebörden med lagen. Med 

allemansrätten kan besökare ta del av naturen och upptäcka området på egen hand, 

med hjälp av utsatta grill- skräp- och informationsstationer i området kan det 
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begränsa missöden. Viktigt är då att miljön även sköts och underhålls ute på havet 

och på skärgårdens öar och kobbar.  
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6 Slutsats 

För att summera examensarbetet kommer detta kapitel ge praktiska förslag utifrån 

de ovanstående förutsättningar som Blekinge Arkipelags turismutveckling har och 

slutligen kritiskt se på studiens utförande. 

 

6.1 Praktiska förslag 

Turismplanering är komplext och har många inblandade intressenter och aktörer. I 

dagsläget har inte Blekinge Arkipelag arbetat aktivt med turism i området även att 

turism är en av komponenterna för biosfärområdets utveckling. Däremot har 

Blekinge Arkipelag ingått i ett samarbete med Visit Blekinge vilket vi anser kan vara 

mycket gynnsamt för att nå turister och besökare. Organisationerna kan komma att 

komplettera varandra och ge utbyte av kunskap för att nå ett hållbart mål med gott 

resultat av besökare i Blekinge. Vi anser att fokus bör vara på att ha ett bra samspel 

mellan organisationerna och även se till att ett engagemang uppstår hos de lokala 

aktörerna i Blekinges besöksnäring. Att skapa engagemang hos de andra 

organisationerna kan göras genom att finnas på plats vid besöksnärings träffar, 

mässor men även själva ge inbjudan till biosfärmöten och workshops samt 

informationsutskick i form av mail eller brev.  

 

Som också tagits upp under studiens gång är att planering för turism bör göras 

utförligt och flera författare har tidigare tagit upp att förvaltningsplanen är av stor 

vikt och bör utgå ifrån olika perspektiv, såsom ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 

Planen bör även vara lätt att förändra beroende på lagar, regler samt utbud och 

efterfråga. Blekinge Arkipelag bör förtydliga och begränsa målen för att tydliggöra 

vart de är och vart de ska i sin utveckling. Vi anser att kommunikation av ett 

biosfärområde bör utvecklas och förtydligas vad biosfärområde är samt vad det 

betyder att bo, leva och besöka ett sådant område. Att möjligen fokusera på en form 

av turism som har ett genuint intresse av skyddade område, natur och i Blekinge 

Arkipelags fall, skärgården. Det som tidigare diskuterats är ekoturism och 

naturturism, vi anser att de turismformerna skulle vara en god utgångspunkt för att 

finna sätt att kommunicera med potentiella beökare. I tidigare studier nämner Sing 

och Singh (2004) att de rekommenderar en sorts hemmaregel för ett biosfärområde. 

Vi har som förslag att Blekinge Arkipelag kan skapa en slogan för biosfärområdet, 
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för att tydliggöra hemmaregeln. Sloganen skulle kunna, förenklat förklara vad 

Blekinge Arkipelag står för och på så sätt även få aktörerna att förstå och förmedla 

detta i sina egna företag. Engagemang är ett av ledorden för att vara ett 

biosfärområde, vi tror att fler engageras om fler får kännedom om vad ett 

biosfärområde är för något samt vad det står för. Som en av våra informanter påpekar 

så är produktifiering av biosfärområdet ett måste för att attrahera besökarna. 

Blekinge Arkipelags projekt om en rutt i skärgården anser vi är en god idé, det skulle 

kunna leda till ett tillgängliggörande av skärgården och området. En sådan rutt kan 

även användas för att till exempel beräkna antal besökare som är intresserade av 

skärgården.  

 

Samverkan och kommunikation anses som en stor del i ett lyckat utvecklingsprojekt. 

Utifrån studien så anser vi att ett samarbete med aktörerna inom besöksnäringen och 

mellan kommunerna i området bör stärkas för att tydliggöra vad som gäller för ett 

biosfärområde. Ett förslag är att utgå ifrån vad Visit Blekinges visioner och mål är 

vad gäller turismen i Blekinge för att få det mer intrigerat. Att tydliggöra och ha god 

information tillgängligt för intresserade och besökande anser vi som jätteviktigt. 

Besöksnäringens aktörer som står för den hållbara utvecklingen kan ha information 

om biosfärområdet på exempelvis deras hemsidor. Det måste även finnas broschyrer 

och information hos samtliga turistbyråer i området, både fysiskt och på 

hemsidorna.   

 

Biosfärområdet Blekinge Arkipelag har sin styrka i de hållbara aspekterna som grund 

i sitt arbete. Blekinge Arkipelag står för en hållbar balans, de kan ge stöd och råd till 

andra aktörer i området vilket vi anser kan gynna biosfärområdet både ekologiskt, 

socialt och ekonomiskt.  

 

6.2 Slutdiskussion 

Blekinge Arkipelag är en ny förening som är i en utveckling- och uppbyggnadsfas, 

ett biosfärområde handlar om så mycket mer än turism. Biosfärområde är ett 

förhållandevis nytt begrepp som är relativt outforskat. Vi hoppades på att kunna 

tillföra något mer specifikt och praktiskt för turismutvecklingen i Blekinge 

Arkipelag, men som påpekats under examensarbetets gång så fanns det inte något 

direkt konkret att tillföra i dagsläget. Så examensarbetets syfte blev att se vad 
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biosfärområdet Blekinge Arkipelag har för förutsättningar för att utveckla turism och 

vad de kan göra med sina resurser. Vi valde då att utföra en SWOT analys för att på 

ett överskådligt sätt finna de resurser som finns i området, vad som behövs för att 

utveckla turism samt vilka möjligheter och hot med förutsättningarna för 

turismutveckling i biosfärområdet. För att kunna utföra denna analys gjordes en 

deduktiv undersökning av tre kategorier som anses spegla de förutsättningar som 

krävs för turismutveckling i ett biosfärområde, turismplanering, samverkan och 

kommunikation samt miljöresurser i det specifika fallet Blekinge Arkipelag.  

 

Vi gjorde en deduktiv studie då vi ansåg att vi inte hade tillräckligt med information 

om hur förutsättningarna för turism såg ut i ett biosfärområde och då specifikt 

fattades information om turism i Blekinge Arkipelag. För att samla in empirisk data 

användes kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer med elitinformanter från de 

organisationer som anses arbeta aktivt för hållbarutveckling eller turismutveckling i 

Blekinge. Dock uppstod bortfall på en av organisationerna, men vi fann god och 

kompletterande information på respektive organisationers hemsidor. Blekinge 

Arkipelag ligger i Blekinge län så för att veta hur det informerades lokalt och hur 

förutsättningarna såg ut kommunmässigt så utförde vi även mailintervju med de 

turistbyråer som ligger i biosfärområdet. Under samtliga intervjuer, både telefon- och 

mailintervjuer, framkom andra personer som vi skulle kunnat intervjuat för att få mer 

information för biosfärområdets förutsättningar för turism. Dock var tidsramen kort 

ifrån det vi kom underfund med bortfallet. Men precis som vi nämnt tidigare i 

examensarbetet så är det många aktörer inblandade för turism och hållbar utveckling, 

vilket vi under studiens gång fann. Till exempel kommunernas egna engagemang för 

skärgården och mindre företag som arbetar för besöksnäringen och hållbar 

utveckling. Vi ser även att en jämförelsestudie skulle kunna ha utförts, där vi med 

hjälp av andra svenska biosfärområden skulle kunnat finna förutsättningarna för 

turism i Blekinge Arkipelag. Då även kunna jämföra hur de andra fyra svenska 

biosfärerna arbetar för turismen och turismutvecklingen för att se vad Blekinge 

Arkipelag kan göra med sina förutsättningar. Möjligen då även utföra en induktiv 

studie där vi själva ser direkt på fallet Blekinge Arkipelag för att där hitta väsentliga 

kategorier som sedan studeras och jämförs med tidigare forskning och befintliga 

biosfärområden. Tidigare forskning har även använt sig utav enkätundersökningar 

vilket vi med kunnat göra för att till exempel se hur engagemanget eller kunskapen 
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om biosfärområdet ser ut bland aktörerna inom området. Exmensarbetet hade kunnat 

ha fler eller mindre förutsättningar till hands beroende på val av insamlingsmetoder, 

dock anser vi att den metod som utförts har en god validitet för att besvara 

frågeställningen.  

 

Det vi såg som det största problemet var begreppet förutsättningar, att begränsa det 

för att ge ett tydligt svar. Vi hoppas att förståelsen för de tre, enligt den tidigare 

forskning vi analyserat, viktigaste förutsättningarna för turism i biosfärområde 

handlar om turismplanering, samverkan och kommunikation samt miljöresurser. 

Utifrån de kategoriserade förutsättningarna hoppas vi att SWOT analysen är till stor 

hjälp för att se vad som finns och behövs, vad Blekinge Arkipelag ska se som 

möjligheter samt vara försiktiga med. Kategorierna kan också ifrågasättas, vi valde 

dessa då de under tidigare forskning påpekades som viktiga förutsättningar för ett 

skyddat område. Dock hade vi kunnat välja endast ett av dom för att gå in mer 

djupgående eller plocka fram fler. Ett exempel som vi nämnt är en förvaltningsplan 

som är av stor vikt för ett biosfärområde, bara en fördjupning av en sådan plan hade 

kunnat utgöra ett eget examensarbete, samt att den kan ses som en förutsättning för 

hållbar turismplanering. Det vi nu i efterhand kan önska att vi gjort var att kolla upp 

mer exakt vad MAB programmet kan tillföra och hur de arbetar med 

biosfärområderna och då specifikt mot Blekinge Arkipelag. Ännu en reflektion vi 

gjort efter utförandet är på grund av delade ytor och miljöresurser så finns det inte  

någon tydlig ägare av turism i biosfärområdet Blekinge Arkipelag, vilket gör 

turismuvecklings processen ännu mer komplex.  
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